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Voorwoord Marcel van Prehn en Yuri Schneider
“ Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen”. Dit is de slogan van D66 voor de komende
vier jaren. Het zijn woorden die veel in zich dragen. Een slogan die actueel is, maar ook van alle
tijden. Een slogan waarmee de sociaal-liberale waarden worden uitgedragen. Deze waarden wil
D66 Barendrecht ook uitdragen in onze mooie gemeente. Waarden die o.a. tot uitdrukking
komen in het onderwijs, zorg en welzijn, duurzaamheid en milieu, veiligheid, wonen en ruimte,
kunst- en cultuur en sport en recreatie.
“Laat de crisis een nieuw begin zijn. Door samen één land te zijn. Een land waar iedereen zich
thuis voelt, een eigen plek heeft en met respect de verschillen met de ander overbrugt”. Op deze
manier eindigt Sigrid Kaag haar voorwoord van het landelijk verkiezingsprogramma van D66.
Een zin uit de landelijke politiek, maar ook zeer van toepassing is op onze lokale politiek.
Want landelijke voorstellen uit de landelijke politiek hebben onherroepelijk effect op het dagelijks
leven van mensen. Zeker ook op lokaal niveau. Uitwerkingen van besluiten die in onze
gemeente worden genomen zien wij direct terug in onze lokale praktijk. Dat zien wij allemaal om
ons heen, in onze directe omgeving.
Om die reden is het zo van belang dat er in Barendrecht aandacht is voor duurzaamheid en
milieu. Zeker in een tijd als de onze, waarbij er, betaalbare, huizen zullen moeten worden
gebouwd, is het belangrijk dat dit duurzaam gebeurd. Er zal in het onderwijs ook structureel op
duurzaamheid gericht onderwijs moeten zijn, waarbij jong en oud enthousiast zullen worden
gemaakt voor (het belang) van de natuur.
Voor D66 Barendrecht ligt er ook een belangrijk accent op veiligheid in en rond het woonhuis,
waarbij wij staan voor een integraal veiligheidsbeleid en preventie het uitgangspunt is. Ook is
hier voor de gemeente wat ons betreft een belangrijke taak weggelegd. Het aantal BOA’s zal
dan ook moeten worden uitgebreid, zodat u zich veilig voelt in uw buurt.
De afgelopen 4 jaar heeft D66 Barendrecht zich ingezet om een volledig dekkend AED netwerk
in Barendrecht te krijgen. Helaas zijn we blijven steken op ongeveer 90%. AED redt levens en
wij zullen er alles aan doen om het deze periode een volledig dekkend AED netwerk in
Barendrecht te krijgen.
Het beroep op mantelzorgers nam de afgelopen jaren toe. Dit is een groep mensen die
ongelofelijk belangrijk werk doen voor de samenleving. Door de corona crisis heeft er tijdelijke
afschaling plaatsgevonden van professionele thuishulp en is de belasting op mantelzorgers
toegenomen. Dit is een groep die we niet mogen vergeten en in het bijzonder de jongere
mantelzorgers.
Dit alles zullen wij samen moeten doen. D66 Barendrecht wil haar politieke stempel drukken op
het lokale beleid in de gemeente Barendrecht. Elke stem is dan ook nodig om deze plannen en
idealen te kunnen verwezenlijken. Daarom vragen wij iedereen om op 16 maart 2022 naar de
stembus te gaan om samen Barendrecht een plezierige plek te maken om in te wonen. Samen
staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. Elke stem telt!
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Duurzaamheid en Milieu
D66 wil aan een duurzame toekomst werken door:
•
•
•
•
•

Lokaal opgewekte energie te stimuleren
Woningen duurzaam te laten bouwen
Elektrisch rijden te bevorderen
Op duurzaamheid gericht onderwijs
Het instellen van een prijs voor milieuvriendelijke en duurzame initiatieven.

Duurzaamheid
D66 kiest voor een duurzame toekomst. In een duurzame samenleving is sprake van een
zodanig evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen dat ook toekomstige
generaties in hun behoeften kunnen voorzien. Duurzame energiebronnen, zoals wind, water en
met name zon moeten ook op lokaal niveau goed worden benut. Bij het maken van keuzes heeft
duurzaamheid prioriteit.

Energie lokaal opwekken
We moeten doorgaan met het lokaal opwekken van energie, maar alleen op zodanige wijze dat
dit de leefomgeving niet nadelig beïnvloedt. Barendrecht is één van de meest dichtbevolkte
gebieden waar de provinciale overheid plannen heeft windturbines te plaatsten. D66 heeft een
bijdrage geleverd aan het toetsingskader dat de gemeenteraad in Barendrecht hanteert om te
bepalen waar windturbines geplaatst kunnen worden. Voor D66 is dit toetsingskader het
uitgangspunt. Dit betekent dat wij tegen de plaatsing van windturbines in dichtbevolkt gebied
zijn. Op de locaties waar door de provincie al is bepaald dat er windturbines geplaatst zullen
worden zal D66 kritisch meewerken. Op basis van een rapportage waarin duidelijk wordt welk
effect welk type windturbine heeft op de omgeving zal het aantal en het te plaatsen type worden
bepaald.
Het gebruik van zonnepanelen moet gestimuleerd worden. Nieuwbouw moet zodanig worden
ontworpen en gepositioneerd dat optimaal van zonne-energie gebruik gemaakt kan worden,
bijvoorbeeld door tijdens de bouw zonnepanelen op elke nieuwbouwwoning te plaatsen. Verder
moeten alle gemeentelijke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen en moet er een
subsidieregeling komen die er voor zorgt dat de aanschaf van zonnepanelen voor meer
inwoners mogelijk wordt. Verder worden bedrijven, met name op de bedrijfsterreinen
gestimuleerd om zonnepanelen te realiseren op hun daken
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Nieuwbouw en renovatie
D66 vindt dat bij nieuwbouw en renovatie er meer aandacht moet zijn voor duurzame bouw.
•

Bestaande woningen moeten beter geïsoleerd worden

•

Er wordt gebruik gemaakt van bouwmaterialen met een lange levensduur die kunnen
worden hergebruikt.

•

‘0 op de meter’ moet bij alle toekomstige bouw en renovatieprojecten de doelstelling zijn.

•

Daar waar mogelijk wordt ook van het warmtenet gebruik gemaakt

•

Er moeten in de volgende periode minimaal drie projecten van fossiele brandstof vrije
woningen gerealiseerd worden.

Duurzame Vervoersmiddelen
De gemeente moet een voorbeeld stellen door het eigen wagenpark fossiel vrij te maken.

LED verlichting
Alle nieuwe buiten- en straatverlichting uitsluitend op basis van LED. Voor de bestaande buitenen straatverlichting wordt uitgezocht binnen welke termijn vervanging mogelijk is. Op veel
plaatsen kunnen zogenaamde bewegingsmelders komen op fietspaden, zodat deze alleen
verlicht worden wanneer ze gebruikt worden. In de gebouwen waar de gemeente gebruik van
maakt zal voor verlichting en verwarming zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van
duurzame techniek.

Op duurzaamheid gericht onderwijs
De investering door de gemeente in duurzaam onderwijs zal structureel moeten zijn. D66 vindt
educatie, waarbij jong en oud enthousiast wordt gemaakt voor de natuur en het landschap, van
groot belang. Het aanleggen van kleinschalige moestuinen in de eigen wijk of
gemeenschappelijke wijktuinen is een vorm van milieueducatie die tot de verbeelding spreekt.
Door initiatieven van gemeente en inwoners op het gebied van natuur en milieu te stimuleren zal
meer betrokkenheid bij de eigen woonomgeving ontstaan. Educatie door Waterschap Hollandse
Delta over al wat leeft in de sloten en vijvers van Barendrecht is een goed voorbeeld hoe de
jeugd te betrekken bij de leefomgeving.
D66 is er voorstander van om jaarlijks een prijs uit te reiken aan een inwoner of een bedrijf die
een innovatie op het gebied van duurzaamheid heeft ontwikkeld. Hiermee willen wij
burgerinitiatieven stimuleren die bij dragen aan de verduurzaming van Barendrecht.

Hemelwater en hitte
We zien dat er meer extremen in de weersomstandigheden voorkomen, bijvoorbeeld hevige
regenval of langdurige droogte en hitte. Voor zowel de opvang van hemelwater als het
tegengaan van opwarming in de woonwijken is vergroening noodzakelijk. D66 vind dat de
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gemeente ook hier een voorbeeld moet zijn. Bij het inrichten van de publieke buitenruimte
moeten zaken als vergroening en biodiversiteit belangrijker worden gemaakt. D66 wil ook
voorlichting bieden aan de inwoners over het opvangen en af laten stromen van hemelwater en
hoe de inrichting van de eigen tuin daar invloed op heeft. Initiatieven zoals het aanbieden van
regentonnen en het uitdelen van bloemzaden moeten voortgang krijgen. Het aanleggen van
groene daken en geveltuinen moet gestimuleerd worden.

Afval aanbiedstation
Er moet aan de inwoners gevraagd worden welke openingstijden van het afval aanbiedstation
het beste aansluiten bij hun wensen. Om de percentages van afvalscheiding omhoog te brengen
zal het huidige afval aanbiedstation moeten worden aangepast aan de normen van een circulair
centrum.

Afvalbakken in de buitenruimte
In de buiten en openbare binnenruimte dienen meer afvalbakken te komen voor ‘los’ afval om
zwerfafval tegen te gaan. De afvalbakken moeten meerdere openingen met afvalwijzers
bevatten, waar verschillend afval in gedaan kan worden. Er kan bijvoorbeeld met universele
kleuren en plaatjes/pictogrammen worden aangegeven worden waar en hoe het afval te
sorteren.

Leefklimaat Barendrecht
D66 vindt dat veiligheid en leefbaarheid in alle plannen en te nemen beslissingen moet worden
meegenomen. Daar waar mogelijk worden zonnepanelen geplaatst op de geluidswallen. D66 is
voorstander van de plaatsing van een geluidswal aan de westkant van de A29. Van
mogelijkheden die de productie van fijnstof door het wegverkeer op de snelwegen rond en door
Barendrecht verminderd moet gebruik worden gemaakt.
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Onderwijs, jeugd en jongeren
D66 wil:
•
•
•
•
•
•
•

Investeren in onderwijs en kennis.
Verbinden onderwijs met bedrijfsleven middels de Campus
Diverse media en onderwijsmethoden in en buiten de klas.
schooluitval in kaart brengen en terugdringen
meerdere generaties met elkaar verbinden
Onderwijs aan vergunninghouders
Dat alle kinderen kunnen zwemmen

Barendrecht aantrekkelijker voor jongeren
D66 wil, binnen de grenzen van wat door de gemeente kan worden gedaan, onderzoeken wat er
gedaan kan worden om Barendrecht veilig en aantrekkelijker te maken voor jongeren. Wij willen
dit samen met jongeren onderzoeken en uitvoeren.

Onderwijs als basis voor welvaart en welzijn
D66 is bij uitstek de ‘onderwijspartij’. Dit geldt zowel op landelijk als op plaatselijk niveau. Met
het beste onderwijs wordt de basis gelegd om als volwaardige, succesvolle inwoners te kunnen
deelnemen aan een steeds complexer wordende maatschappij. Goed inclusief onderwijs voor
onze kinderen, jongeren en onze vergunninghouders. Goed kunnen zwemmen is in een
waterrijke gemeente als Barendrecht van belang. Het zwem ABC is hierin een onmisbaar
onderdeel.

Investeren in onderwijs en kennis
Strikt genomen heeft de gemeente geen onderwijsinhoudelijke taak te vervullen. Toch wil D66
dat onze gemeente ambitieus is op onderwijsgebied door scholen uit te dagen zich meer te
betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen. Actief participeren en meedenken vanuit zowel het
onderwijs, de ouders als de leerlingen is voor ons belangrijk.
De leraar is de spil in het onderwijs. De beschikking hebben over moderne media en toegang
tot het internet is noodzakelijk geworden om aan goed kwalitatief, hedendaags onderwijs
gestalte te geven en deel te nemen. De grootte van de klassen is een zorg. Klassen met 30-32
kinderen dienen een uitzondering te zijn, voor een korte periode. Kleine klassen dragen bij aan
een goede ontwikkeling van het kind.

Huisvesting
Ten aanzien van de huisvesting heeft de gemeente een duidelijke verantwoordelijkheid als het
gaat om de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van schoolgebouwen, met name wat betreft
de inrichting van het zogenaamde ‘multifunctionele accommodatie’ principe. Binnen het Integraal
Huisvestingsplan (IHP) krijgt deze gedachte optimaal invulling. School, kinderopvang, voor-, naen buitenschoolse opvang, sport en cultuur in één gebouw.
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Samenwerking tussen scholen met een verschillende achtergrond draagt bij aan een inclusieve
samenleving en stelt onderwijs voorop, niet het gebouw. Onderwijsgeld dient als eerste aan
onderwijs besteed te worden.

Verkeersveiligheid
Barendrecht wordt steeds drukker en het aantal ongevallen blijft hoog. Bij veel
verkeersongevallen zijn (jeugdige) fietsers betrokken.
D66 stelt dan ook voor om:
•

De jeugd gedurende de gehele basisschool periode voorlichting te geven hoe zelf
verkeersonveilige situaties te herkennen en te voorkomen. Bijvoorbeeld door te
informeren over het gevaar van de zogenaamde ‘dode hoek’ bij auto’s, vrachtauto's in
het bijzonder.

•

Indien klassen gezamenlijk op de fiets door Barendrecht rijden zijn wij voorstander van
het dragen van fluorescerende hesjes;

•

Bij oversteekplaatsen moeten overal optische waarschuwingen worden gegeven als
mensen bij schemer of donkere omstandigheden willen oversteken;

•

Bewustwording in woonwijken van snelheid door middel van ‘smileys’

Binnenklimaat
Een gezond milieu in schoolgebouwen is van groot belang. Alle scholen in Barendrecht moeten
maatregelen nemen om het binnenklimaat optimaal te houden.

Verbinden onderwijs met bedrijfsleven middels de Campus
D66 vindt het essentieel dat er een kwalitatief goed onderwijsaanbod is dat voorziet in de
behoefte van het lokale en regionale bedrijfsleven. D66 wil scholen en het bedrijfsleven
stimuleren blijvend met elkaar op te trekken.
Ook vindt D66 de gedachte uitdagend om een dependance van een praktijk- en/of een MBO
college op de campus Barendrecht te vestigen op het gebied van logistiek, agrofood of green
culture.

Gebruik multimedia in onderwijs
Onderwijsaanbod moet zowel aansluiten op de actuele behoefte op de arbeidsmarkt als
voorzien in de behoefte van scholieren. D66 vindt dat naast regulier ook digitaal onderwijs meer
aandacht moet krijgen
D66 vindt dat bij dit digitale onderwijsaanbod veel aandacht besteed moet worden aan digitale
do’s en don’ts op de diverse sociale media. Met name op het tegengaan van intimidatie, pesten
en seksuele intimidatie kunnen scholen een belangrijke bijdrage leveren. Ook moeten kinderen
vaardig worden inzake online privacy en respectvolle omgangsvormen. Ieder kind moet de
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beschikking hebben tot de benodigde middelen om deel te kunnen nemen aan digitaal
onderwijs.

Terugdringen schooluitval
D66 vindt dat er structureel geïnvesteerd moet worden in het tegengaan van vroegtijdig
schoolverlaten binnen onze gemeente. Schoolverlaters moeten in beeld zijn en blijven. Dit
vraagt om een goede samenwerking en informatieuitwisseling tussen onderwijs, zorg en welzijn
en ook politie en handhaving. De gemeente heeft hier een regiefunctie in te voeren.

Het verbinden van generaties
D66 vindt het belangrijk dat onze jeugd in verbinding komt met oudere generaties. Gedacht kan
worden aan het vanuit school stimuleren om senioren (thuis en in de zorg) te gaan bezoeken en
hen te helpen met eenvoudige klusjes, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen op basis van
vrijwilligheid.

Onderwijs aan vergunninghouders
Onderwijs aan vergunninghouders spitst zich toe op drie thema’s: taalonderwijs, dagbesteding
en vrijwilligers, ter bevordering van een gezonde integratie.
De ouders krijgen verplicht taalonderwijs, maar alleen taalonderwijs is niet voldoende, de
gewoonten en de dagelijkse gang van zaken in de Nederlandse samenleving behoeven
eveneens aandacht. Een vrijwilliger die zich in wil zetten als taalcoach is een hier een ‘must’.
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Zorg en welzijn
D66 wil:
•
•
•
•
•
•

Zorg en welzijn gericht op zelfredzaamheid en zelfstandig leven
Actualisering sociale kaart
Korte wachttijden voor Wmo-zorg
Maatwerk in zorg
Aandacht voor mantelzorg en respijtzorg
Zorg voor die inwoners die het nodig hebben

D66 vindt dat zorg en welzijn gericht dient te zijn op inwoners van Barendrecht met een
afgenomen eigen kracht of verhoogde kwetsbaarheid. Zorg en welzijn dienen er op gericht te
zijn om de eigen kracht te ontsluiten, te maximaliseren en waar nodig aan te vullen. Het aanbod
van zorg en welzijn aan de inwoners van Barendrecht is gericht op een zo zelfstandig en
zelfredzaam mogelijk leven, waarbij de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk is.

Sociale kaart
D66 vindt dat de sociale kaart altijd actueel moet zijn. Middels de sociale kaart kan een
hulpbehoevende snel zijn/haar weg vinden in het diverse aanbod van zorg.

Maatwerk
Voor D66 is het unieke individu uitgangspunt van handelen; de inwoner van Barendrecht en
zijn/haar relatie tot de (evt. diens) directe omgeving. Zorg en welzijn kan alleen tegemoetkomen
aan de inwoners van Barendrecht als deze gericht is op (menselijk) maatwerk. Regels en
protocollen hebben alleen waarde, indien zij ruimte bieden aan dit maatwerk, eigen regie en
inspraak van inwoners bij zorg en welzijn.

Bereikbaarheid gemeente
D66 vindt dat een vraag of behoefte aan zorg en/of welzijn dicht in de eigen omgeving
neergelegd moet kunnen worden. Voor D66 Barendrecht is de eerstelijnsgezondheidszorg van
groot belang om aan de directe vraag in relatie tot met name gezondheidszorg van inwoners
tegemoet te kunnen treden: de huisarts, de praktijkverpleegkundige, de apotheek, de
fysiotherapie, de tandarts, de diëtiste, de verloskundige enzovoort. Samenwerkingsprojecten
tussen eerste- en tweedelijns gezondheidszorg ondersteunen om effectieve, doelmatige zorg
aan onze inwoners te kunnen bieden. Waar mogelijk schept de gemeente voorwaarden om
hieraan bij te dragen, bijvoorbeeld in huisvesting.
Het klantcontactcentrum of de balie van de gemeente Barendrecht dienen goed en
klantvriendelijk bereikbaar te zijn. De inwoner wordt er direct geholpen, of op zorgvuldige wijze
doorverwezen naar passende hulp.
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Wijkteams
De zorg en welzijn die door de gemeente Barendrecht gefaciliteerd wordt, krijgt met name
gestalte vanuit het wijkteam. D66 wil de bereikbaarheid en de bekendheid van de wijkteams
verbeteren. Iedere inwoner weet een wijkteam te vinden indien een zorg of welzijnsbehoefte
bestaat. De wijkteams zijn laagdrempelig te bereiken.

Wmo
De Wmo regelt een aantal voorzieningen die van belang zijn in de ondersteuning van de
zelfredzaamheid van de inwoner van Barendrecht. Maatwerk is hierin essentieel en start bij het
zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ om de unieke individuele situatie van de inwoner van
Barendrecht in beeld te krijgen.
Tussen indicatiestelling voor een PGB en de daadwerkelijke beschikking over de gelden door
het SVB dient maximaal 8 weken te zitten. Het PGB is een gelijkwaardig alternatief voor Zorg in
Natura en dient opgenomen te zijn in de mogelijkheden van de Wmo.

Cliëntondersteuning
Een inwoner kan zich tijdens het ‘keukentafelgesprek’, maar ook bij elk ander contact met de
gemeente, laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner. D66 vindt dat deze
mogelijkheid structureel geregeld moet zijn.

Kwaliteit van zorg en welzijn: monitoring en klachten
Het zelflerend vermogen van de gemeente Barendrecht van essentieel belang.
Klanttevredenheidonderzoek (KTO) en medewerker-tevredenheidonderzoek (MTO) zijn hierin
van groot belang en dienen jaarlijks plaats te vinden.

Zorg voor Mantelzorg
D66 wil de positie van mantelzorgers in Barendrecht versterken door een viertal door de
Vereniging Nederlandse Gemeenten geïntroduceerde begrippen:
•
•
•
•

Vinden: heeft Barendrecht de mantelzorgers in beeld?
Versterken: wat doet de gemeente om de positie van mantelzorgers te versterken?
Verrichten: hoe gaan wij mantelzorg verrichten?
Verbinden: goede samenwerking tussen professionals en mantelzorger.

D66 wil speciale aandacht voor de jonge mantelzorgers: kinderen die opgroeien in een gezin
waar een ouder, broertje of zusje ziek is of hulpbehoevend, jongvolwassenen die voor hun
ouders zorgen.
Tijdens het ‘keukentafelgesprek’ met de zorgvrager is apart aandacht nodig voor de
mantelzorger. In gesprek met de mantelzorger kan gekeken worden naar de balans tussen
draaglast en draagkracht. Mogelijkheden tot mantelzorgondersteuning zijn hierin van wezenlijk
belang.
Het betrekken van mantelzorgers bij het gemeentelijk beleid, de respijtzorgmogelijkheden en de
invulling van de mantelzorgwaardering is voor D66 een belangrijk punt. Maar ook
netwerkbijeenkomsten of (open) gesprekken met mantelzorgers dragen bij aan gemeentelijk
beleid.
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Respijtzorg
D66 vindt het invullen van goede respijtzorg, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of
ondersteuning thuis vanuit een zorgverlener of vrijwilliger belangrijk. De respijtzorg die
de gemeente biedt moet toegankelijk zijn voor elke mantelzorger in Barendrecht. Respijtzorg is
ontheven van een eigen bijdrage.

Vrijwilligersorganisaties verdienen ondersteuning
D66 ziet vrijwilligerswerk als een belangrijke motor voor de Barendrechtse samenleving, ook in
het door inwoners zelfredzaam en zelfstandig kunnen zijn. Zonder vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties zou Barendrecht maatschappelijk arm zijn. In relatie tot de
participatiesamenleving onderkent D66 dat niet alleen betaald werk een vorm van participatie is
aan onze samenleving, maar ook vrijwilligerswerk hier onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.

Inwoners met verward gedrag
Als het gaat om inwoners met verward gedrag is het voor D66 belangrijk dat zij zo lang mogelijk
in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen, in relatie tot de eigen kracht en de eigen
kracht van hun directe omgeving, met als uitgangspunt maatwerk in de zorg. Het inzetten van
bijvoorbeeld casemanagers dementie is hierin belangrijk om zowel de dementerende, als de
familie en naasten te begeleiden. Voor inwoners met verward gedrag dient in een acute fase
goede opvang in de regio te zijn. Dit vraagt afstemming tussen de gemeente, politie en GGZ.

Eenzaamheid
Gevoelens van eenzaamheid zijn niet leeftijdsgebonden, hoewel men vaak denkt dat het bij
ouderen meer voorkomt, kunnen ook jongeren zich eenzaam voelen. D66 ziet in de bestrijding
van eenzaamheid een taak voor de gemeente. D66 wil daartoe de leeftijd voor een preventief
huisbezoek verlagen van 75 naar 70 jaar. Samenwerking tussen gemeente, bedrijven en
maatschappelijke organisaties (die achter de voordeur van de inwoners komen) is hierin
essentieel.

WMO-raad Barendrecht
Voor D66 zijn de adviezen van de WMO-raad Barendrecht, zowel gevraagd als ongevraagd,
essentieel in de besluitvorming bij beleid op het terrein van zorg en welzijn. D66 wil ten aanzien
van visievorming, evaluatie, uitvoering en vormgeving de inbreng van de WMO-raad blijvend
inzetten, vanaf het eerste moment (vroegtijdig) in het proces, zowel op het terrein van de Wet
Jeugdzorg, de WMO voorzieningen als de Participatiewet. De WMO-raad moet actief op de
hoogte gehouden worden van informatie, net zoals de gemeenteraad die ontvangt.
De WMO-raad kan zijn taken en functie alleen goed uitvoeren als zij beschikken over goede
ondersteuning, in de vorm van een ambtelijk secretaris.

Jeugdzorg
Kinderen en jongeren verdienen gelijke kansen bij een goede start. In sommige gezinnen is
daarbij extra hulp bij het opvoeden hard nodig. Bijvoorbeeld bij opvoedvragen, een trauma of
scheiding van de ouders. Sommige kinderen worden geboren, of ontwikkelen later een
(psychische) aandoening. Deze kinderen of jongeren vallen onder de Jeugdwet en de zorg van
onze gemeente. Helaas lopen veel kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders vast als zij
passende hulp of zorg nodig hebben. D66 vind dat, ook vanuit het oogpunt van kansengelijkheid
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onverteerbaar. D66 wil daarbij aansluiten bij de landelijke agenda doorontwikkeling jeugdhulp.
Niet alleen om de jeugdhulp financieel beheersbaar te maken, maar vooral om de kwaliteit van
zorg aan kinderen, jeugdigen en hun opvoeders te verbeteren. D66 wil daarom:
•
•
•
•
•
•
•

Goed opgeleide en samenwerkende wijkteams die zelf laagdrempelige hulp kunnen
bieden in samenwerking met onderwijs, het CJG en het welzijnswerk en daar waar nodig
doorverwijzen naar passende gespecialiseerde jeugdzorg.
De gemeente draagt zorg voor een goede regie van de benodigde zorg rondom het hele
gezin.
Zorg vanuit het vrijwillig kader is de norm, maar daar waar nodig is de geboden zorg aan
een gezin niet vrijblijvend. Onder toezicht stelling of uithuisplaatsing vind alleen plaats als
alle voorgaande opties zijn geprobeerd maar onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.
Er wordt tijdig gestart met een overgangsplan als wordt voorzien dat zorg nodig blijft na
het 18e levensjaar.
Bij het doorverwijzen naar zorgaanbieder heeft lokale inkoop de voorkeur, maar in het
geval van gespecialiseerde jeugdhulp wordt er verantwoordelijkheid genomen om een
dekkend regionaal en landelijk aanbod te verzorgen.
De gemeente neemt de regie in het organiseren van een goede afstemming. tussen de
wijkteams, zorgaanbieders, het CJG, de scholen, wijkagenten en ouders en zorgen
ervoor dat de partijen/betrokkenen elkaar versterken in goede zorg en aanpak van
problemen bij kinderen in de gemeente. Zowel rondom individuele casuïstiek als ook
rondom groep gerelateerde problematiek.
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Veiligheid
D66 wil:
•
•
•
•

Veiligheid in de wijken en buurten met een actieve rol van de gemeente
Aandacht voor de weerbaarheid van ouderen
Bestrijding van jeugdcriminaliteit gericht op veiligheid
Een goede toekomst voor alle jongeren

De veiligheidsdiensten op gemeentelijk niveau, de politie en de BOA’s, dienen zo goed
mogelijk toegerust te zijn om hun belangrijke taak te kunnen uitoefenen. Participatie in de
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is essentieel, gezien de ligging van Barendrecht en de
potentiële risico’s in dit gebied voor een ramp of grootschalig ongeval. Een belangrijk accent
voor D66 is veiligheid in en rond het woonhuis, D66 staat voor preventie en een integraal
veiligheidsbeleid.
Veiligheid valt voor D66 met name uiteen in drie grote thema’s: veiligheid in de wijken en
buurten met een actieve rol van de gemeente, aandacht voor de weerbaarheid van ouderen en
de bestrijding van jeugdcriminaliteit, gericht op veiligheid én een toekomst voor deze jongeren.
D66 wil (dat):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorlichting inbraak- en brandpreventie in en rond de eigen woning;
Betere zichtbaarheid van de politie, met name een toename van het aantal wijkagenten.
De inwoners bij het in kaart brengen en verbeteren van de wijkveiligheid worden
betrokken;
Het gebruik van buurtpreventieapps zal worden gestimuleerd;
Het aantal BOA’s uitgebreid wordt en dat deze in alle wijken zichtbaar worden ingezet .
BOA’s gaan in gesprek met de inwoners over veiligheid en welzijn van hun
leefomgeving;
Overlast door overmatig alcohol- en drugsgebruik, overvallen en vandalisme door
jongeren aandacht krijgt. Dit in het belang van een goede toekomst voor de jongeren,
maar zeker ook voor veilig- en leefbaarheid voor alle inwoners.
Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling aanpakken door actief
samen te werken met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, de wijkteams en het Lokaal Zorg
Netwerk.
Een kind dat in de fout is gegaan zoveel mogelijk in het bureau Halt traject houden om te
voorkomen dat hij/zij in het justitieel circuit terecht komt.
Weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners stimuleren en in conditie
houden, bijvoorbeeld als het gaat om eenzaamheid en babbeltrucs bij ouderen;
Een actief loket ‘melding buitenruimten”. Naast de mogelijkheid van digitaal melden, ook
het gemeentehuis toegankelijk houden voor persoonlijk contact hierover, hetzij
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•

•
•

telefonisch, hetzij aan de balie.
Permanente aandacht voor veiligheid op bedrijventerreinen, zowel fysiek als met
betrekking tot digitale veiligheid;

Cameratoezicht in de publieke ruimte, rekening houdend met de privacy-inbreuk die
cameratoezicht veroorzaakt; waar een toegevoegde waarde aantoonbaar is inzetten en
terugdringen daar waar de toegevoegde waarde ontbreekt;
Voorlichting rond de gevaren van zwemmen in open water;
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Bouwen, Wonen en Ruimte
D66 wil:
• Bouwen voor starters op de woningmarkt
• Levensloopbestendige woningen
• Seniorenwoningen rondom centrumgebieden
• Energie neutrale wijken
• Zo min mogelijk bouwen in de Zuidpolder
• Zo snel mogelijk bouwen in de Lagewei en Vrouwenpolder
De ruimtelijke inrichting van Barendrecht raakt ons allemaal. De afgelopen jaren heeft
Barendrecht de luxe gekend van veel nog in te richten gebieden, waarin wensen en ambities
vervuld konden worden. Deze situatie bestaat nu niet meer. Voor Barendrecht geldt dat er voor
woningbouw vrijwel alleen nog inbreidings- en intensiveringlocaties bestaan. D66 heeft enkele
wensen die op deze locaties vervuld mogen worden.

D66 wil de capaciteit vergroten en doorstroom mogelijk maken
•
•

D66 vindt dat het moet gaan om duurzame en levensloopbestendige woningen.
D66 vindt dat er naast woningen specifiek voor jongeren ook seniorenwoningen moeten
komen, deze laatste bij voorkeur op een centrale locatie.

•

Barendrecht dient in haar bouwplannen altijd rekening te houden met maatschappelijke
voorzieningen en scholen.

•

De verduurzaming van wijken moet de komende periode prioriteit krijgen.

•

D66 Barendrecht zou graag zien dat de komende raadsperiode er minimaal één wijk
komt die energieneutraal is, het zogenaamde ‘0 op de meter’.

•

Wat betreft bouwen in de Zuidpolder is het motto; ‘ruimte voor ruimte.

•

Bij elke aanvraag voor bouw hoort de raad betrokken te worden.

Leegstand gebouwen tegen gaan
Leegstand van gebouwen werkt ongewenste neveneffecten, zoals verpaupering in de hand. D66
wil dat er actief naar mogelijkheden wordt gezocht bestaande gebouwen geschikt te maken voor
functies waar meer behoefte aan is, bijvoorbeeld kantoorgebouwen na renovatie inzetten als
woonruimte voor bijvoorbeeld starters of statushouders. Hierbij zal er aandacht moeten zijn voor
een gezonde mix qua samenstelling en daar waar nodig zal de juiste begeleiding geboden
moeten worden aan bewoners.
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Innovatie en Ondernemerschap
D66 wil:
•
•
•
•
•
•
•

Ontsluiting van wegen op de rijksweg
Sneller functioneel gebruik maken van leegstaande bedrijfsgebouwen
Verbinding tussen kennisinstituten en ondernemers
Regionaal investeringsprogramma
Een stabiel en gunstig investeringsklimaat
Lokaal gericht inkoopbeleid
Structureel contact met lokale ondernemers

Zelfstandig ondernemerschap
Ondernemerschap is direct verbonden aan één van de vijf pijlers van het programma van D66.
Vertrouwen op de eigen kracht van mensen is de basis voor ondernemerschap. Een stabiel en
gunstig investeringsklimaat draagt bij aan een succesvolle introductie van nieuwe ondernemers.
D66 wil deze nieuwe toetreders stimuleren door hen persoonlijk te laten ondersteunen bij
aanvragen van vergunningen en andere gemeentelijke verplichtingen.
Verder zijn in Barendrecht vele zelfstandige ondernemers die al een lange traditie hebben
binnen de gemeente. Vaak zijn dit familiebedrijven, maar ook (onderdelen van) private
ondernemingen. D66 wil op frequente basis met alle ondernemers in gesprek gaan en blijven
om knelpunten, zoals een veilige en efficiënte verkeersstroom van- en naar de rijkswegen
binnen de gemeente aan te pakken. Ook een belangrijk punt is dat er door gemeente, onderwijs,
ondernemers en instellingen in Barendrecht gezocht wordt naar mogelijkheden te voorzien in de
behoefte aan geschikt personeel.

De gemeente als inkoper
De gemeente Barendrecht zelf is ook een grote werkgever en opdrachtgever in de regio. D66 is
voorstander van het gebruik maken van lokaal aanbod. Hierbij moeten aanbestedingsregels
worden gerespecteerd, maar wel met oog voor de belangen van de lokale ondernemers.
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Verkeer en Vervoer
D66 wil:
• Meer gebruik openbaar vervoer
• Geen toename asfalt
• Kort parkeren moet gratis blijven
• Betere doorgaande fietsroutes, aangepast aan gebruik door meer elektrische
vervoersmiddelen
• Elektrisch rijden stimuleren
• Aansluiten op het waterbusnetwerk

Veilige verkeersstructuur
•

Barendrecht dient een toereikende, veilige verkeersstructuur te hebben die wonen,
werken en recreëren mogelijk maakt.

•

Toereikend betekent niet alleen ‘meer asfalt’

•

D66 is er geen voorstander van de rondwegen te verbreden.

•

Voor het verkeer binnen de gemeente ziet D66 meer in het verbeteren van het openbaar
vervoer en het stimuleren van het fietsgebruik.

Openbaar vervoer
•

D66 vindt dat de frequentie van het openbaar vervoer uitgebreid moet worden.

•

Bij een wijziging in frequentie of route van buslijnen dient overleg plaats te vinden met
direct betrokken bewoners.

•

Er dient een goede aansluiting tussen bus en tram, en tussen oost en west Barendrecht
te worden gerealiseerd.

Bereikbaarheid
Bij calamiteiten kunnen de wegen binnen Barendrecht vollopen en is er een beperkt aantal
ontsluitingswegen uit de wijk en uit de gemeente. In dergelijke situaties zouden alle
verkeerssluizen automatisch geopend moeten worden.

Fietsroutes
•

Er moet bij planontwikkeling altijd rekening worden gehouden met doorgaande, veilige
(snel)fietsroutes, aansluitend op andere OV voorzieningen (zoals de waterbus).

•

D66 wil het fietsgebruik verder stimuleren door de stallingsplaatsen rond de winkelcentra
en het NS-station uit te breiden.

Recreatie
•

D66 wil dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om Barendrecht, ter hoogte van de
Oude Maas, aan te sluiten op het waterbusnetwerk.
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Economie en Werkgelegenheid
D66 wil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede en laagdrempelige ondersteuning ondernemers
Ruimte voor het MKB
Zondagsopenstelling handhaven
Opleidingen aanpassen aan behoefte ondernemers
Nieuwe concepten mogelijk maken
Innovatieve bedrijven trekken
Duurzaam ondernemerschap stimuleren
Bedrijfsterreinen up-to-date houden

Ondersteuning ondernemers
•

D66 vindt dat het college er alles aan moet doen om de Barendrechtse bedrijven
maximaal te faciliteren in het doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dit door het
scheppen van randvoorwaarden en het bevorderen van een gezond
ondernemersklimaat.

•

Uitgaande van de individuele keuzevrijheid van de ondernemers, de mogelijkheid
concurrerend te blijven en te voorzien in de wensen van de huidige tijd vindt D66 dat de
zondagsopenstelling moet worden behouden.

Ruimte aan MKB
•

D66 vindt dat het MKB, de banenmotor van de economie, maximaal gefaciliteerd moet
worden om in alle vrijheid te kunnen ondernemen. Dit door ondersteuning door
gemeentelijke bedrijfsfunctionarissen aan ondernemersontbijten, seminars,
kennisopbouw en zakelijke netwerken.

Opleidingsmogelijkheden
•

D66 vindt dat in nauwe samenspraak met ondernemingen moet worden bezien in welke
bedrijfstak en bij welke ondernemingen vacatures bestaan, om daar de inspanningen op
te richten en specifiek mensen op te leiden. Dit in een samenwerkingsverband tussen
MBO-instellingen, bedrijfsleven en de gemeente.

Nieuwe concepten mogelijk maken
•
•

D66 vindt dat nieuwe concepten niet op voorhand moeten worden ontmoedigd.
De gemeente moet zich hierin faciliterend opstellen inzake bijvoorbeeld de
vergunningverlening en handhaving.

ZZP’ers (eenmanszaken, Vof).
•

D66 vindt dat, analoog aan het MKB, de gemeente zich maximaal faciliterend moet
opstellen als het gaat om het ondersteunen van initiatieven voor het opzetten van eigen
ondernemingen.
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Horeca en evenementen
•

D66 vindt dat waar mogelijk aan de horeca de ruimte moet worden gegeven interessante
en aantrekkelijke activiteiten te organiseren, zonder dat dit tot overlast leidt.

Duurzame economie stimuleren
•

D66 vindt dat de gemeente moet ondersteunen dat vormen van duurzame energie zo
eenvoudig mogelijk kunnen worden ontwikkeld of aangeschaft door bedrijven.

Innovatieve bedrijven trekken
•

D66 vindt dat er vanuit de gemeente (pro)actief innovatieve ondernemingen moeten
worden gezocht, gevonden en benaderd om hen te wijzen op het gunstige
ondernemersklimaat in Barendrecht.

•

D66 vindt dat de gemeente een proactieve rol moet aannemen als het gaat om het
verwerven van duurzaam georiënteerde bedrijven in Barendrecht of op NieuwReijerwaard.

•

D66 vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners deel kunnen nemen aan het
economisch verkeer door te zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige opvang
voor kinderen.

PPS (Publiek Private Samenwerking) constructies bevorderen/ promoten
•

D66 is voorstander van privaat initiatief met een faciliterende rol voor de gemeente.

Revitaliseren en up-to-date houden van bedrijventerreinen
•

D66 vindt dat alle Barendrechtse bedrijventerreinen moeten blijven voldoen aan de eisen
van de huidige tijd en staat een actieve rol vanuit de gemeente voor waar het gaat om
het organiseren van gezamenlijkheid ten aanzien van onderhoud, revitalisering en
veiligheid (bijvoorbeeld bedrijfszone).

Metropoolregio inzetten.
•

Samenwerking in grotere verbanden, zoals de metropoolregio is gewenst, zonder de
eigenheid van de gemeente te verliezen.

Automatisering
•

D66 vindt dat vanuit de gemeente alles in het werk moet worden gesteld de
dienstverlening aan de inwoners en ondernemingen te versterken en toegankelijk te
maken. Automatisering heeft daarin een grote rol, maar dit is echter niet overal het
antwoord op (bijvoorbeeld voor inwoners die niet digitaal behendig zijn). Maatwerk zal
dus altijd mogelijk moeten zijn.

20

Bezoeken ondernemers op reguliere basis
•

D66 vind dat de gemeente het initiatief moet nemen om ontmoetingen met, en het
bezoeken van het bedrijfsleven een regulier onderdeel van haar handelen te maken. Dit
in nauwe afstemming met bedrijfs- en belangenverenigingen (VBO) van de
ondernemingen binnen de lokale grenzen.

•

De gemeente Barendrecht werkt in de regio in het Regionaal Werkbedrijf samen met het
‘Werkgeversservicepunt Rijnmond’. De gemeente ondersteunt ondernemers op een
proactieve wijze bij het vinden van werknemers.
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Sport en recreatie
D66 wil:
•
•
•
•
•
•
•

Een actief sportpromotiebeleid door verenigingen aan kinderen, bijvoorbeeld via
de scholen.
Een laagdrempelig instroombeleid van clubs en verenigingen.
Laagdrempelige, voor iedereen toegankelijke sportmogelijkheden in de
buitenruimte, zoals (gezamenlijk) skaten, skeeleren en hardlopen.
Behouden van bestaand peil van voorzieningenniveau ten aanzien van sport en
recreatie.
Uitbreiden recreatievoorzieningen aan de Waal.
Gezonde voeding in kantines stimuleren en ondersteunen.
Niet gebruikte sportsubsidies inzetten voor kinderen die contributie en kleding
binnen de sportverenigingen niet kunnen betalen.

Handhaven huidig voorzieningenniveau
•

D66 wil zich sterk inzetten om de schaarse groene ruimte, die Barendrecht rijk is, in te
zetten voor onder andere sport en recreatie.

•

Het huidige voorzieningenniveau dient te worden gehandhaafd.

•

Met het opstellen van een nieuw sportbeleid 2022-2026 wil D66 de inwoners ‘verbinden
door bewegen’.

•

D66 wil de voorzieningen ook voor inwoners met een beperking of handicap toegankelijk
houden of maken.

Samenwerking tussen clubs
•

D66 ziet veel in het delen van kennis en ervaringen tussen clubs, ook in samenwerking
met clubs in de randgemeentes als Rotterdam, Albrandswaard en Ridderkerk.

Accommodaties beter benutten
•

D66 wil accommodaties beter benutten bijvoorbeeld door meerdere sportverenigingen
gebruik te laten maken van een locatie.

•

D66 wil met de verenigingen tot een gezamenlijk beleid komen om uiteindelijk de sport
toegankelijk te houden voor alle inwoners van Barendrecht en duurzaam te behouden
voor de langere termijn.

•

D66 stimuleert initiatieven om tot laagdrempelige sportevents te komen.

Buurtsportcoaches
Barendrecht kent buurtsportcoaches die fantastisch werk doen in relatie tot jong en oud in
Barendrecht. De buurtsportcoaches ondersteunen daadwerkelijk ‘het meedoen’ in Barendrecht
en dragen met hun rol bij aan het voorkomen van bijvoorbeeld eenzaamheid, sporten voor
ouderen enzovoort.
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Buitengebieden
•

Ten aanzien van het recreëren heeft Barendrecht een aantal bijzondere gebieden waar
kan worden gewandeld, gefietst en gevaren. D66 wil deze gebieden behouden voor de
toekomst en waar het kan uitbreiden. Prominente gebieden zijn:

•

Carnisse Grienden; met haar zogenaamde zoetwater getijden. Dit is een uniek
natuurgebied met bijzondere flora en fauna.

•

De Jan Gerritsepolder met zijn landschapsheuvel; ‘de Oude Maasheuvel’ als middelpunt.

•

Wevershoek, een klein en beschut gelegen recreatiegebied langs de Waal op de grens
van Ridderkerk en Barendrecht. In het gebied zijn enkele
watersportverenigingen te vinden, zoals de Roeivereniging Barendrecht, de
Kanovereniging Lekko, de Verkennersgroep Brandaen en sinds 2018 de
Watersportvereniging ‘t Waaltje. D66 ondersteunt de ontwikkelingen ten aanzien van de
watersporten in dit gebied.

•

De Zuidpolder, het gebied ten zuiden van de woonwijk Ter Leede. Een gebied met
bloemrijke graslanden, bosplantsoenen, wandel- en fietspaden, een opstapplaats voor
kano’s, parkeerplaatsen en waterpartijen met natuurvriendelijke oevers.

•

Blauwe verbinding dat kanoën mogelijk maakt door een groot aaneengesloten deel van
Barendrecht tot Rotterdam Zuid.
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Kunst en Cultuur
D66 wil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunst en cultuur is van en voor iedereen
Cultuureducatie voor de jeugd
Theater het Kruispunt
Carnisselande
Toegankelijk voor iedereen
Subsidies
Evenementen
Monumenten en erfgoed.

Kunst en cultuur is van en voor iedereen
Kunst en cultuur is van en voor iedereen. Dat lijkt logisch, maar is ook een uitdaging, vooral als
het niet gewoon is om met kunst en cultuur in aanraking te komen. Toch is kunst en cultuur heel
belangrijk voor onze samenleving, want beiden verbinden mensen met elkaar. Kunst en cultuur
laat ook zien dat wij een verleden en een heden samen hebben en dat dit verdient bewaard te
blijven. Zo kunnen toekomstige generaties blijven genieten van kunst en cultuur.

Cultuureducatie voor de jeugd en jongeren
Cultuureducatie op scholen zorgt dat ieder kind in aanraking komt met kunst en cultuur, juist ook
diegenen die dat thuis niet meekrijgen. Het zet aan tot nieuwsgierigheid, vergroot de
verbeeldingskracht, de creativiteit en kweekt historisch besef. In Barendrecht is veel talent,
groot en klein. Cultuureducatie verdient een plek op zowel het primair onderwijs, als het
voortgezet onderwijs.
•

Initiatieven tot samenwerking tussen partijen, zoals Blok0180 en het Kruispunt
ondersteunt D66 van harte en dienen blijvend tot stand te komen.

•

D66 wil een programma van cultuuraanbod in de zomer, juist als veel kinderen veel vrije
tijd hebben.

Theater het Kruispunt
•

Het Kruispunt is een volwaardig, prachtig theater in Barendrecht met een uitstraling naar
de gehele regio.

•

Het Kruispunt werkt samen met andere theaters in de regio als het gaat om de verdeling
van cultuuraanbod.

•

De scholen in Barendrecht houden meestal eenmaal per jaar een voorstelling. Deze
voorstelling dient altijd in het Kruispunt plaats te vinden.

•

D66 wil in Carnisselande ‘Het Kleine Kruispunt’ realiseren: een kleine zaal voor
bijvoorbeeld intieme programma’s zoals kamermuziek, maar ook voor kleine
jeugdvoorstellingen. Het Kleine Kruispunt, Bibliotheek aan Zet en de horeca kunnen de
handen ineen slaan om in Carnisselande een volwaardig kleinkunsttheater voorziening
neer te zetten.
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•

D66 wil in Carnisselande een veelzijdig kunst en cultuuraanbod, ook wat betreft educatie.

Toegankelijk voor iedereen
•

Het beleid van de gemeente Barendrecht dient er op gericht te zijn de toegankelijkheid
voor iedereen aan deelname aan kunst en cultuur mogelijk te maken, dus ook voor
inwoners met een laag besteedbaar inkomen.

•

Daarnaast moet kunst en cultuur op een andere wijze toegankelijk zijn, namelijk middels
de bedrijven in Barendrecht of door ‘mensen onderling’.

•

De bedrijven in Barendrecht vragen wij een aantal kaartjes te sponsoren die beschikbaar
komen voor mensen die het niet kunnen betalen. Ook het theater en overige
cultuuraanbieders geven een voorstelling of een cursus weg.

Subsidies
•

Belangrijk bij subsidieverstrekking is voor D66 dat het aanbod veelzijdig is en eventuele
subsidies niet alleen naar grote, preferente partijen gaan. Ook particuliere, kleine kunst
en cultuur aanbieders kunnen een beroep doen op een (start) subsidie van de gemeente
Barendrecht als zij een vernieuwend of aanvullend programma hebben.

Evenementen
•

D66 pleit voor een jaarlijks evenement, gericht op kunst en cultuur in Carnisselande. Dit
het liefst in samenwerking met een evenement in Barendrecht Dorp, zoals het Festival
aan de Dijk.

Monumenten en erfgoed
Barendrecht heeft een rijk cultuurhistorisch verleden, en is rijk aan monumenten, waaronder de
Watertoren, het Oude Dorp en de prachtige boerderijen aan de dijklinten. De komende periode
vindt D66 dat bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het Oude Dorp en de Watertoren. D66
wil de oude dorpskern graag verkeersluw en het Doormanplein autovrij. Hierdoor kan bestaande
horeca daar eventueel uitbreiden. D66 wil graag onderzoeken of De Bethelkerk behouden kan
blijven en een woonfunctie kan krijgen. Op de locatie van Het Trefpunt kan nieuwbouw worden
gerealiseerd met een culturele functie.
In gezamenlijkheid met de inwoners en verschillende verenigingen die Barendrecht rijk is, moet
het mogelijk zijn de monumenten en erfgoed meer zichtbaar in de samenleving te brengen. Niet
alleen als gebouwen of boerderijen, maar het delen van hun specifieke geschiedenis als
onderdeel van het leven toen en nu. Ook hier is de gedachte van samenwerking met scholen en
cultuureducatieprojecten voor volwassenen.
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Democratie en Openbaar bestuur
D66 wil:
•
•
•
•
•
•

Overheid dicht bij de burger
Begrijpelijke teksten in ambtelijke stukken
Burgerraadsleden
Inbreng inwoners en bedrijven organiseren
Democratische controleerbaarheid vergroten
Delen van overheidsinformatie (open overheid)

Dichtbij de burger
•

De gemeente Barendrecht dient een gemeente te zijn voor haar inwoners, met een
menselijk gezicht en met aandacht voor de belangen van, en de communicatie met de
Barendrechtse inwoners en bedrijven.

•

De gemeente denkt méé als het gaat om het creëren van randvoorwaarden, kansen en
mogelijkheden.

•

De gemeente is een dynamische en flexibele organisatie, die naar buiten gericht is en
snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Begrijpelijke teksten
•

D66 wil dat de medewerkers van de gemeente bij contacten met de inwoners en
bedrijven in begrijpelijk Nederlands spreken en schrijven.

•

D66 wil dat de gemeente teksten schrijft met het taalniveau B1 (volgens de meetlat van
de Raad van Europa), een niveau dat bijna iedereen in Nederland begrijpt.

Burgerraadsleden
•

Wij pleiten ervoor dat elke fractie een burgerraadslid/ burgerraadsleden kan benoemen
óf aan het begin van de raadsperiode óf in de laatste twee jaar.

•

De budgetten ter ondersteuning van de fractie zijn er met name om deze naar behoren te
kunnen laten functioneren. Fractieondersteuning verhoogt de effectiviteit van de
gemeenteraad en dus de kwaliteit.

Inbreng inwoners en bedrijven
•

D66 is vóór de inbreng van inwoners en bedrijven, actieve burgerparticipatie door in
gesprek te gaan met de inwoners en bedrijven.

•

Actieve deelname aan het gemeentebeleid is mogelijk via sociale media.

•

Een burgerinitiatief is voor D66 een belangrijke middel om invloed uit te oefenen op
beleid of komend beleid.
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Democratische controleerbaarheid verbeteren
•

Gemeenteraadsleden dienen in de vergaderingen of besturen van
samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd te zijn, naast de collegeleden van de
gemeente.

Openbaarheid van bestuur
•

De overheid moet veel meer informatie uit eigen beweging openbaar maken (‘open
data’).
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Financiën en geld
D66 wil:
•
•
•
•
•
•
•

Financiën en organisatie op orde
Investeren in financiële duurzaamheid
Weerstandsvermogen op orde houden
Risicomanagement als basis voor financieel beheer
Lage lasten voor inwoners en bedrijven
Goede informatie aan bewoners/burgerparticipatie
Gebruiker betaalt principe toepassen

Financiën en organisatie op orde
•

D66 vindt dat het gemeentelijk huishoudboekje, net zoals thuis, altijd op orde moet zijn.

•

Dat betekent géén tekorten in de begroting en voldoende algemene reserves.

•

De (BAR) organisatie moet op orde zijn, zowel kwalitatief als kwantitatief.

•

De efficiency voordelen die destijds met de BAR-samenvoeging zijn beoogd moeten wat
D66 betreft worden geëvalueerd en er moet worden onderzocht hoe de optimale
bediening van onze inwoners vanuit de uitvoeringsorganisatie kan worden gerealiseerd.

Investeren in financiële duurzaamheid
•

D66 vindt dat hetgeen wij in de tegenwoordige tijd doen, ook op lange termijn geen
belasting mag zijn voor de generaties na ons.

Weerstandsvermogen op orde
•

D66 vindt dat wij voldoende in reserve moeten hebben om onverwachte tegenslagen
ruim het hoofd te kunnen bieden. Een weerstandsvermogen van ‘2’ is het streven.

Goede verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen
•

D66 vindt dat toekomstig financiële meevallers ingezet zouden moeten worden om de
verhouding tussen eigen- en vreemd vermogen te verbeteren. Het eigen vermogen zou
minimaal 25% van het totaal vermogen moeten uitmaken.

Gebruiker betaalt
•

D66 vindt dat de burger of het bedrijf dat gebruik maakt van specifieke diensten (die
alleen ter eigen nut zijn) van de gemeentelijke overheid daar ook voor moet betalen.

Open data ontsluiten om particuliere initiatieven te bevorderen
•

D66 vindt dat de informatie die zich nu nog veelal binnen de muren van het
gemeentehuis aanwezig is, ruim toegankelijk moet worden gesteld voor bewoners en
bedrijfsleven, als dit een economische en financiële impuls oplevert.

•

De gemeente moet haar systemen daarom zo digitaal en online inrichten dat
gegevenssets eenvoudig beschikbaar zijn voor inwoners en bedrijfsleven.
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Lage lasten voor inwoners en ondernemers
•

D66 vindt dat de lasten voor de inwoners niet meer mogen stijgen dan met
inflatiepercentage.

•

Dit uitgangspunt geldt ook specifiek voor woonlasten (OZB).

Risicomanagement als basis voor financieel beheer
•

D66 vindt dat een risicoanalysesessie de basis vormt voor verdere stappen in het
(in)richten van het financieel beheer.

Goede informatie aan inwoners, burgerparticipatie
•

D66 vindt dat de begroting van de gemeente Barendrecht voor de inwoners van
Barendrecht eenvoudig en begrijpelijk gepubliceerd moet worden. Uitgebreide uitleg
moet, voor wie dat wil, beschikbaar zijn.

•

Ditzelfde geldt voor de jaarrekening en de bijbehorende uitleg.

•

Belastingen en heffingen inzetten voor het doel waarvoor ze worden geïnd.

•

De hondenbelasting mag wat D66 betreft worden afgeschaft.

Transparante en effectieve P&C cyclus
•

D66 vindt dat inwoners moeten weten wanneer belangrijke besluitvormings- en
verantwoordingsmomenten in de gemeentelijke financiën zijn.

•

Het pro-actief benaderen van inwoners om mee te denken maakt hier deel van uit.

BAR-organisatie klein en vitaal maken en houden
De BAR-organisatie is nuttig en nodig. Tegelijkertijd moet de organisatie zo beperkt en
wendbaar mogelijk gehouden worden om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen
binnen en buiten onze gemeente.
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