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Inleiding
Voor u ligt het coalitie-akkoord 2014-2018. De coalitiepartijen EVB, VVD en D66
hebben er bewust voor gekozen om een akkoord op hoofdlijnen op te stellen. Hierin
voeren wij een aantal wijzigingen door in het lopende beleid. Ook markeren we een
aantal opgaven voor de komende periode waar we accenten willen leggen.
Het document geeft richting aan wat wij de komende vier jaren willen bereiken in
Barendrecht. Samen met onze inwoners én met diverse (maatschappelijke) partners
willen wij dit akkoord de komende jaren nader invullen en inkleuren.

Aan de slag met Barendrecht!
De komende jaren zullen omvangrijke veranderingen plaatsvinden in het takenpakket
van de gemeente. De traditionele rol van de overheid wijzigt drastisch, mede ingegeven
door grote hervormingen van het kabinet in de verzorgingsstaat.
Als gemeente gaan we anders werken. Veel meer samen met inwoners en partners in
plaats van voor hen. Hiermee benutten we de aanwezige kracht en energie van
Barendrecht, op een vernieuwende en duurzame wijze.
Wij zijn ervan overtuigd dat we als gemeente alleen samen met onze inwoners en
partners kunnen bouwen aan de gemeente als eerste overheid. We leggen verbinding
met hen, wisselen kennis en ervaringen uit en vragen hen samen met ons mee te
bouwen aan een sterk Barendrecht. Daar gaat deze coalitie voor!
Wij bieden alle inwoners en bedrijven de gelegenheid en ruimte om zich te ontwikkelen
in onze mooie gemeente. En voor diegenen die beperkt zijn in hun zelfredzaamheid
bieden wij een vangnet, zodat we ook aan hen perspectief kunnen bieden.
Barendrecht blijft een zelfstandige en autonome gemeente, die de samenwerking zoekt
met medeoverheden en regionale partners, maar haar eigen koers uitzet.
EVB, VVD en D66

Ambities
Dit zijn onze belangrijkste ambities voor de komende vier jaar:
1. Wij besturen ondernemend vanuit het vertrouwen dat veel zaken in Barendrecht
door inwoners en partners kunnen worden geregeld. Wij gaan de wijk in, staan een
open gesprek voor met de samenleving en bieden ruimte aan particuliere
initiatieven.
2. Wij realiseren bruisende ontmoetingsplekken in het centrum van Barendrecht: Het
Kruispunt wordt een cultureel centrum (inclusief bibliotheek) en wij maken de
oude dorpskern aantrekkelijker, met meer ruimte voor horeca en terrassen.
3. We pakken de ontsluiting van Carnisselande aan en zetten ons in voor een goede
verblijfskwaliteit in en rondom Carnisseveste.
4. Met vertrouwen nemen wij de voorbereiding en uitvoering van taken op die we er
als gemeente vanaf 2015 bij krijgen op het gebied van jeugdzorg, ondersteuning en
begeleiding (AWBZ/WMO) en arbeidsmarktparticipatie.
5. Wij zijn in principe voorstanders van regionale samenwerking, omdat dit op tal van
onderwerpen en terreinen tot toegevoegde waarde voor onze gemeente en
inwoners leidt. Dat betekent niet dat we bestaande samenwerkingsverbanden,
zoals de BAR-organisatie en de ontwikkeling van bedrijventerrein NieuwRijerwaard, als een vanzelfsprekend gegeven beschouwen. Kosten, baten en risico’s
moeten reëel en evenwichtig zijn.
6. Wij zullen de komende jaren terughoudend zijn in het starten van grootschalige
projecten in de gemeente. Wanneer ontwikkelingen op ons af komen die vragen om
actie van de gemeente, houden wij rekening met de juiste schaal, met oog voor de
menselijke maat en werken we samen met de betrokken inwoners en partners.
7. Wij vinden het belangrijk dat in Barendrecht voldoende passende huisvesting
aanwezig is voor alle doelgroepen en maken ons de komende jaren hard om nieuwe
woningen in het centrum en op de oude zwembadlocatie gerealiseerd te krijgen.
8. De veiligheid op straat willen wij verder verbeteren. Wij geven inwoners waar
mogelijk zelf een rol in het veilig houden van hun buurt.
9. Wij hechten veel belang aan een duurzaam Barendrecht en zullen hiertoe in het
collegeprogramma met concrete acties komen binnen alle portefeuilles.
10. Wij voeren een solide financieel beleid, waarbij we de lasten voor inwoners en
ondernemers zo laag mogelijk houden.

Hoofdthema’s
Het akkoord bestaat uit de volgende hoofdthema’s:

#
#
#
#
#
#

Besturen
Werken en leren
Veilig, leefbaar & duurzaam
Samen Leven
Ruimte en wonen
Financieel Solide

“Als gemeente gaan we anders werken. Veel meer samen met
inwoners en maatschappelijke partners in plaats van voor
hen.”

“Barendrecht blijft een zelfstandige en autonome gemeente”

# Besturen
Inleiding
De gemeente is er in de eerste plaats voor de inwoners van Barendrecht. Wij vinden
het daarom belangrijk om goed naar inwoners te luisteren en met hen in gesprek te
zijn. Wij vertrouwen erop dat onze inwoners meedenken, meewerken of zelf
waardevolle initiatieven ontplooien op het gebied van hun leefomgeving (of
daarbuiten). Daar gaan we gebruik van maken. En als we over inwoners spreken, dan
bedoelen we nadrukkelijk ook onze jongeren!
Wij maken geen plannen van achter de tekentafel, maar kiezen voor een bestuursstijl
met ondernemende bestuurders en politici die de wijk ingaan en verbinding leggen
met en tussen inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Deze partijen
hebben elkaar vaak al lang gevonden, met waardevolle lokale initiatieven en
vernieuwende ideeën tot gevolg. Wij treden deze initiatieven met openheid en
vertrouwen tegemoet en laten er de ruimte voor. Dit is (nog) niet vanzelfsprekend en
vraagt van bestuurders, van raadsleden en van ambtenaren een open houding. Wij
denken daarbij in kansen.
Bij onderwerpen en projecten die wij starten en die inwoners direct raken, organiseren
wij op laagdrempelige wijze interactie en participatie, zoals via rondetafelgesprekken.
Hiertoe zetten we ook nieuwe manieren in waarbij we buiten de gangbare kaders
treden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe media. Goede communicatie
over wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden is hierbij onmisbaar.
Naast lokale samenwerking vinden we regionale samenwerking belangrijk. Sommige
onderwerpen, zoals economie en veiligheid, zijn (deels) gemeentegrensoverschrijdend
van aard en daarom gebaat bij bovengemeentelijke en/of publiek-private
samenwerking. Op andere terreinen, zoals de nieuwe taken op het gebied van zorg en
arbeidsmarkt, brengen we door samen te werken de vereiste kennis en kunde samen
om tot goede uitvoering te komen. Logischerwijze stellen wij bij samenwerking steeds
het nut ervan voor onze gemeente en inwoners centraal. Dat betekent dat we
bestaande samenwerkingsverbanden niet als een vanzelfsprekend gegeven
beschouwen, maar hier kritisch op blijven. Een voorbeeld hiervan is het recentelijk
opgaan van de ambtelijke organisatie van Barendrecht met die van Ridderkerk en
Albrandswaard in de BAR-organisatie.
Met de decentralisaties in het sociale domein zet de beweging richting ‘de gemeente
als eerste overheid’ zich verder door. Dat betekent dat een deel van onze inwoners
frequenter en intensiever contact zal hebben met de gemeente Barendrecht. Wij
vinden het daarom des te belangrijker dat we de dienstverlening de komende periode

aanmerkelijk verbeteren, onder andere door deze dicht bij de mensen aan te bieden
en zoveel mogelijk regeldruk weg te nemen en te voorkomen.
Kortom, onze bestuursstijl laat zich samenvatten door: daadkracht, nabijheid, een
open gesprek met en vertrouwen in de kracht van de samenleving, bereidheid tot
samenwerking.

Wat hebben we afgesproken?
1. De Algemene Plaatselijke Verordening wordt vereenvoudigd, zodat deze beter
hanteerbaar wordt voor o.a. onze inwoners en ondernemers.
2. Wij voeren een breed evaluatieonderzoek uit naar de werking van de BARorganisatie. Wij kijken hierbij met name naar de behaalde efficiëntie en
effectiviteit van de samenwerking alsook naar de ervaringen van inwoners,
bestuurders en medewerkers. De evaluatie zal uiterlijk 1 april 2015 starten.
3. Participatie en het betrekken van inwoners en andere partijen organiseren we
langs de volgende uitgangspunten:
- Wij zoeken vroegtijdig verbinding met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke partners;
- Lokale initiatieven en vernieuwende ideeën treden we met openheid en
vertrouwen tegemoet;
- Bij onderwerpen en projecten die wij starten en die inwoners direct raken,
organiseren wij op laagdrempelige wijze interactie en participatie;
- Wij zetten nieuwe manieren van (overheids)participatie in , waarbij we buiten
de gangbare kaders treden. Voorbeelden hiervan zijn dat wij onze
maatschappelijke partners betrekken bij de opstelling van ons
collegeprogramma en het gebruik van nieuwe media;
- Wij vinden het belangrijk dat de adviesraden een rol spelen in onze nieuwe
aanpak van participatie.
4. Wij communiceren vroegtijdig op een heldere en open wijze met oog voor
wederzijdse verwachtingen.
-

Met wie werken we samen?
Inwoners, ondernemers/bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen (waaronder
scholen, corporaties, KijkopWelzijn), verenigingen, andere overheden (gemeenten,
provincie, rijk), adviesraden, regionale partners en -samenwerkingsverbanden.

# Werken & Leren
Inleiding
Werk is voor de Barendrechters een belangrijke basis voor hun welzijn en welvaart.
Barendrecht is van oudsher een gemeente met veel werkgelegenheid, profiterend van
de aanwezigheid van grote AGF-bedrijven op Bedrijventerrein-Oost en het
aangrenzende Verenambacht (Ridderkerk) en bedrijven als IKEA op Vaanpark.
Daarnaast biedt de gemeente ruimte aan kleine ondernemingen in o.a. industrie,
handel, bouw, vervoer, maar kent zij ook vele zzp’ers en jonge ondernemers. Het is
goed ondernemen in de gemeente Barendrecht, dat willen we in de komende jaren zo
houden en verbeteren!
Dit vergt inlevingsvermogen van de gemeente in ondernemers en sensitiviteit ten
aanzien van ondernemerschap. Het betekent dat de gemeente goed luistert naar de
behoeften van ondernemers - ook starters - en hen de ruimte biedt tot
(door)ontwikkeling van hun bedrijf en bestaande barrières voor hen zoveel mogelijk
wegneemt. Daarbij zijn onze bedrijfscontactfunctionarissen het eerste aanspreekpunt.
Hiermee dragen wij bij aan ondernemerschap, versterken wij de lokale en regionale
economie en bieden wij Barendrechtse werkzoekenden perspectief voor een baan in
hun directe woonomgeving. Daarnaast maken wij ons sterk voor een goede
bereikbaarheid van bedrijven.
Ten aanzien van de gestarte ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein NieuwReijerwaard in de gemeente Ridderkerk, waarin ook de gemeenten Rotterdam en
Barendrecht deelnemen, willen we in goede samenspraak met onze
samenwerkingspartners zorgvuldig kijken naar de koers die is uitgestippeld. Een extern
onderzoek naar de exploitatie en risico’s moet antwoord geven op de vraag of de
ontwikkeling van dit bedrijventerrein in deze tijd wel financieel verantwoord is, dan
wel bijsturing vergt.
Ten slotte werkt de gemeente nauw samen met onderwijsinstellingen in Barendrecht
om onze jongere inwoners goed voor te bereiden op hun toekomst. Het is belangrijk
dat zij zich ontwikkelen om met voldoende bagage de arbeidsmarkt te kunnen
betreden. Hun kennis en vaardigheden moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de
behoeften en vraag vanuit de arbeidsmarkt/het bedrijfsleven. Daarom verbinden wij
onderwijs en bedrijfsleven, zodat bijvoorbeeld stageplekken worden gecreëerd en
gastlessen worden gegeven. In dat kader zijn we ook actief betrokken bij Greenport
Horticampus.
Wij stimuleren en ondersteunen inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
om hen zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan het werk te krijgen en houden.

Arbeid is voor mensen een belangrijke bouwsteen voor hun zelfwaardering en
zelfontplooiing.

Wat hebben we afgesproken?
1. Wij gaan de regeldruk voor ondernemers verlagen door vergunningsprocessen,
waar mogelijk, te vereenvoudigen (te denken valt aan precariorechten,
terrasvergunning en termijnen vergunningsaanvraag).
2. In het aanbestedingsbeleid van de gemeente Barendrecht houden we rekening met
de specifieke gemeentelijke en lokale belangen, gebruik makend van de ruimte die
de wet- en regelgeving hiertoe biedt (waaronder het nieuwe Europese
aanbestedingsbeleid).
3. Om initiatieven van (startende) ondernemers beter te faciliteren, verkennen we de
mogelijkheden om een vereenvoudigde wijzigingsprocedure voor
bestemmingsplannen in te voeren.
4. De recent ingestelde proef in het kader van de zondagopenstelling van winkels
wordt gehandhaafd en uitgevoerd, waarna we een definitief besluit zullen nemen
met de resultaten van de proef als basis. Daarnaast maken wij het mogelijk dat op
de bedrijventerreinen Reijerwaard, Cornelisland en Vaanpark de winkels elke
zondag geopend kunnen zijn. Wij houden de verkeerseffecten, als gevolg hiervan,
scherp in het oog.
5. Om lokale jeugd dichtbij huis aan het werk te krijgen, stimuleren we het
bedrijfsleven en het onderwijsveld om met elkaar samen te werken. In deze
samenwerking betrekken we o.a. (maatschappelijke) stages voor middelbare
scholieren. Tevens starten we een apart programma Samenwerking Onderwijs &
Bedrijfsleven.
6. Wij doen een extern onderzoek naar de exploitatie en risico's van de huidige
gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard. Bij dit onderzoek betrekken we
de situatie op het bedrijventerrein BT-Oost. In het onderzoek houden we rekening
met eventuele verplichtingen die voortvloeien uit de Crisis- en Herstelwet en de
komende uitspraak van de Raad van State. Op basis van de resultaten van het
onderzoek zal, in overleg met de andere deelnemers van de gemeenschappelijke
regeling en de provincie, een heroverweging plaatsvinden van eerder genomen
besluiten over het bedrijventerrein.
7. Bij de uitvoering van de Participatiewet vinden wij het belangrijk dat de gemeente
als werkgever een voorbeeldrol vervult.
8. Wij houden oog voor een goede bereikbaarheid van bedrijven.

Met wie werken we samen?
Ondernemers, VBO-Freshworld, winkeliersverenigingen, onderwijsinstellingen,
Stadsregio Rotterdam /Metropoolregio Rotterdam Den Haag, regiogemeenten,
adviesraden, Greenport Horticampus Westland-Oostland-Barendrecht, Frugiventa,
Hogeschool Rotterdam, provincie Zuid-Holland en Havenbedrijf Rotterdam.

# Veilig, Leefbaar & Duurzaam
Inleiding
In een leefbaar Barendrecht voelen inwoners zich veilig. De zorg voor veiligheid is één
van de belangrijkste kerntaken van de gemeente. Wij zetten stevig in op het borgen
van de veiligheid in onze gemeente, maar daarin werken wij niet alleen. Het realiseren
van een veilig Barendrecht is een gezamenlijke opgave van gemeente, inwoners,
politie, justitie, ondernemers en diverse andere partners van wie we een actieve
bijdrage verwachten.
We investeren in een gezond leefklimaat met oog voor duurzaamheid. Dit doen we o.a.
door ruimte te bieden aan voldoende gevarieerd groen en voor ecologisch
groenbeheer.
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zich de komende jaren veiliger gaan
voelen, wat we willen realiseren met een mix van preventieve en repressieve
maatregelen (handhaving). Hierbij ondersteunen we zinvolle burgerinitiatieven om de
leefbaarheid in de directe woonomgeving van inwoners te versterken. Wij zijn van
mening dat inwoners prima in staat zijn – en daartoe ook de behoefte voelen - om zelf
een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in de eigen buurt.
Ten slotte streven we een duurzaam Barendrecht na, met zowel aandacht voor
ecologische, sociale en economische aspecten. Als gemeente vervullen wij een
voorbeeldrol en werken wij samen met inwoners en partners aan duurzaam leven,
wonen en werken in Barendrecht.

Wat hebben we afgesproken?
1. We gaan de komende jaren meer investeren in de veiligheid op straat door twee
extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aan te stellen, die toezien op
de handhaving van de openbare orde en veiligheid. In ons overleg met de politie
zetten we in op een grotere zichtbaarheid van agenten op straat.
2. We zullen in gesprekken met de politie inzetten op een verruiming van de
openstelling van de politiebureaus in Barendrecht.
3. Om het veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten en hen te betrekken bij de
veiligheid van hun eigen woon- en leefomgeving, stimuleren we hun inzet bij
projecten als ‘Buurt bestuurt’ en ‘buurtpreventie’. Op deze wijze geven we ook
invulling aan een preventief veiligheidsbeleid.

4. Duurzaamheid vormt een groene draad in het coalitie-akkoord en het (op te
stellen) collegeprogramma.
5. In het kader van het waterbewustzijn is het belangrijk dat alle kinderen bij het
verlaten van de basisschool kunnen zwemmen. Daarom onderzoeken we op welke
wijze we dit via schoolzwemmen kunnen realiseren.
6. Wij willen het fietsgebruik in Barendrecht stimuleren door o.a. aan te sluiten op
inspirerende initiatieven van ‘de Verkeersonderneming’, een publiek-privaat
samenwerkingsinitiatief op het gebied van vervoer en mobiliteit.
7. Op het gebied van duurzaam ondernemerschap heeft de gemeente een
voorbeeldfunctie en geeft deze in haar beleid én bedrijfsvoering nadere invulling.

Met wie werken we samen?
Inwoners, ondernemers, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, politie, brandweer,
justitie, Stadsregio Rotterdam/Metropoolregio Rotterdam Den Haag,
Duurzaamheidskring Barendrecht, Fietsersbond, onderwijs, ouderenverenigingen,
natuurverenigingen, Ridderkerk en Albrandswaard en andere regiogemeenten.

# Samen Leven
Inleiding
Samen leven is samen plezier hebben en ontspannen, gebruik makend van het grote
aantal (culturele, sportieve, recreatieve) voorzieningen en verenigingen die
Barendrecht rijk is en van ons groene buitengebied. Wij koesteren dit.
Samen leven is evengoed elkaar ondersteunen en verzorgen wanneer meedoen wordt
bemoeilijkt door bijvoorbeeld fysieke klachten of een kleine beurs. Wij stimuleren als
gemeente het gebruik van (regionaal) openbaar vervoer onder pensioengerechtigden.
Hiermee nemen we voor hen een drempel weg om andere mensen te ontmoeten en
mee te doen in de Barendrechtse samenleving.
Vanaf 2015 krijgen alle gemeenten er vanuit het Rijk nieuwe taken bij op het gebied
van de AWBZ, Jeugdzorg en Werk en Inkomen. Dit gaat gepaard met een overdracht
van bevoegdheden en budgetten vanuit het Rijk naar gemeenten en met een forse
bezuiniging. Binnen de beschikbare middelen veranderen we de huidige werkwijze en
kaders om de gevraagde kwaliteit van voorzieningen te kunnen leveren. Wij zetten in
op preventie, het beter benutten van het potentieel in de maatschappij en op het
minder gebruikmaken van individuele en zware hulp. De huidige versnipperde manier
van werken gaan we doorbreken. De vraag van de burger komt centraal te staan en de
zorgprofessionals krijgen meer ruimte. Bepaalde zorgtaken voeren we lokaal uit,
andere regionaal, om de gewenste kwaliteit van zorg te kunnen bieden. In de nieuwe
manier van werken zijn – nóg meer dan voorheen – vrijwilligers en mantelzorgers hard
nodig om de (preventieve) zorg die nodig is te kunnen bieden. Als gemeente willen wij
hen daarin bijstaan en ondersteunen waar mogelijk.
Jongeren vormen een belangrijke groep en moeten de kansen, mogelijkheden en de
ruimte krijgen om zich maximaal te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. Met
verreweg de meeste jongeren in Barendrecht gaat het goed. Jongeren met wie het
goed gaat verdienen ook onze aandacht. Het jeugd- en jongerenbeleid wordt voor,
door en met hen vormgegeven. Sommige groepen hebben extra begeleiding nodig. Wij
vinden dat een toegesneden mix van preventieve en repressieve maatregelen
noodzakelijk is.

Wat hebben we afgesproken?
1. Het Kruispunt wordt een multifunctionele culturele ontmoetingsplek. De
bibliotheek in De Baerne zal teruggaan naar Het Kruispunt. Carnisselande blijft de
hoofdvestiging. De bibliotheek in Het Kruispunt wordt een kleinere nevenvestiging
van circa 600 m2. Beide vestigingen moeten toekomstbestendig zijn.

2. Cultuureducatie in Barendrecht blijft op peil.
3. De open Monumentendag blijft behouden.
4. De Oude Dorpskern maken we aantrekkelijker, o.a. door het Doormanplein autovrij
te maken en meer ruimte voor horeca en terrassen te creëren.
5. We stimuleren het gebruik van regionaal (RET-)vervoer door pensioengerechtigden.
Dit beleid evalueren we begin 2016.
6. Een zorgvuldige en weldoordachte invoering van de drie decentralisaties is in de
komende periode een belangrijk thema voor raad en college. Met de
voorbereidingen hiervoor is de organisatie al geruime tijd intensief bezig. Bij het
verder vormgeven van de decentralisaties binnen de gemeente Barendrecht
worden in ieder geval de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- In principe moet iedereen meedoen. Ondersteuning wordt alleen verleend als
meedoen niet lukt;
- Wij ondersteunen – waar mogelijk - vrijwilligers en mantelzorgers bij hun
waardevolle inzet voor die inwoners die zorg nodig hebben;
- Wij passen een persoonsvolgend budget toe in plaats van een
persoonsgebonden budget;
- Er is een vangnet voor iedereen die dat behoeft;
- Er komt een integrale aanpak voor zorg, welzijn en huishoudelijke verzorging;
- Uitvoering zal zoveel mogelijk op wijk- en buurtniveau plaatsvinden;
- Door middel van een integrale samenwerking van de ketenpartners zetten we in
op preventie en vroegsignalering. Hierbij is het van belang dat er een
eenvoudige toegang is door middel van wijkteams (zowel voor jeugd als
volwassenen);
- Fraude wordt bestreden;
- Er komt een klachtenmeldpunt inzake de decentralisaties.
7. De gemeente zal de komst van een nieuw hospice ondersteunen.
8. Initiatieven vanuit de jeugd benaderen we positief.

Met wie werken we samen?
Inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers, zorgverleners, zorgprofessionals,
zorgverzekeraars, Ridderkerk en Albrandswaard en andere regiogemeenten, onderwijs
en kinderopvang, KijkopWelzijn, (horeca)ondernemers, adviesraden, RET en de
stadsregio Rotterdam.

# Ruimte en Wonen
Inleiding
Betaalbare en passende huisvesting voor al onze inwoners, van starters tot ouderen, is
iets dat wij belangrijk vinden. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat we hier maar ten
dele invloed op hebben. Binnen de mogelijkheden die we hebben, spannen wij ons de
komende periode in om tegemoet te komen aan de huisvestingsbehoefte van onze
inwoners. De centrumontwikkeling vindt in aangepaste vorm doorgang, waarbij het
komen tot levensloopbestendige woningbouw een centraal onderdeel blijft. Daarnaast
willen wij de herontwikkeling van de oude zwembadlocatie stimuleren.
Wij koesteren het groene buitengebied in de Zuidrand/Zuidpolder van Barendrecht en
zijn daarom terughoudend wat betreft (nieuwe) bebouwing en bedrijvigheid aldaar. Dit
buitengebied is een groot goed voor onze inwoners.

Wat hebben we afgesproken?
1. Er is al lange tijd behoefte aan een betere ontsluiting van Carnisselande. We
onderzoeken hoe wij dit het beste kunnen realiseren, waarbij we meerdere opties
bekijken, o.a. het openstellen van de bussluis bij de Harmonielaan. Gedacht wordt
aan een ontsluiting buiten de ochtend- en de avondspits, dit ter voorkoming van
sluipverkeer.
2. We pakken de herontwikkeling van de oude zwembadlocatie op. Op deze locatie
kunnen jongeren- en ouderenhuisvesting en experimentele woonvormen
gerealiseerd worden. In de plint kunnen voorzieningen een plek krijgen die passen
bij de sfeer van het gebied.
3. De geplande marktaanbesteding van het centrumplan inzake de winkeluitbreiding
vindt geen doorgang. De centrumontwikkeling vindt in aangepaste vorm doorgang,
waarbij we de volgende uitgangspunten hebben vastgesteld:
- De realisering van woningbouw ten behoeve van ouderen en jongeren in het
centrum zal met voortvarendheid worden aangepakt;
- Gestreefd wordt naar een verhouding vrije sector 70%, sociale sector 30%;
- De bouw van vrije sector woningen zal in competitie met marktpartijen worden
gerealiseerd;
- Ten aanzien van de bouw van woningen in de sociale sector zullen in overleg
met Patrimonium de thans geplande locaties worden heroverwogen;
- Het uitbreiden van de hoeveelheid vierkante meters winkelruimte zal slechts
worden toegestaan voor zover het uitbreiding van bestaande winkelpanden
betreft. Hierbij gaan we flexibel om met de aa npassing van
bestemmingsplannen zodat maatwerk mogelijk is;

-

-

Bij de allocatie van voorzieningen zal de Botterlocatie worden meegenomen;
't Vlak krijgt een kwaliteitsimpuls, zowel op het gebied van de buitenruimte als
op het gebied van de bebouwing en voorzieningen;
Op korte termijn treden we in overleg met Patrimonium over de
herontwikkeling van deelgebieden 8 (oude brandweerkazerne) en 9
(Maasstraat);
De locatie RABO-bank zal bestemd worden voor woningbouw.

4. We stimuleren woningcorporaties om woningen die ouder zijn dan 50 jaar te
herontwikkelen/renoveren.
5. Om de mogelijkheid voor toewijzing van sociale huurwoningen aan Barendrechters
te vergroten wordt de ruimte die bestaande kaders hiervoor laten, maximaal
benut.
6. De gemeente zet zich in om de leefbaarheid (zoals leegstand winkels, verpaupering,
parkeerdruk) in en rond Carnisseveste te verbeteren. Voor het slagen hiervan is
een belangrijke rol weggelegd voor de ondernemers.
7. De gemeente zal geen medewerking verlenen aan het plaatsen van windmolens op
Barendrechts grondgebied, tenzij de toepassing van het door de raad vast te
stellen toetsingskader tot andere conclusies leidt.
8. In de Zuidrand/ Zuidpolder vindt in principe geen uitbreiding van bebouwing of
bedrijvigheid plaats. Met terughoudendheid is er ruimte voor kostendragers die
(extensieve) recreatie en het maatschappelijk nut kunnen bevorderen. Voorstellen
wegen we in de totaliteit van het gebied integraal af.

Met wie werken we samen?
Inwoners, corporaties, provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam/Metropoolregio
Rotterdam Den Haag, natuur- en recreatieschap IJsselmonde, winkeliersverenigingen
en projectontwikkelaars, adviesraden, Ridderkerk en Albrandswaard en andere
regiogemeenten.

# Financieel solide
Inleiding
In Barendrecht hebben opeenvolgende gemeentebesturen in de afgelopen decennia
het uitgangspunt omarmd dat de gemeentelijke financiële huishouding gezond moet
zijn, ongeacht de staat van de economie. Als nieuw college profiteren we hiervan,
omdat het ons de mogelijkheid biedt om vanuit een gezonde financiële startpositie te
bouwen aan onze ambities. Tegelijkertijd zullen we als nieuw college het huidige
behoedzame financiële beleid voortzetten en sturen wij aan op sluitende begrotingen
in de komende bestuursperiode, zonder lastenverhoging (behoudens inflatie) voor
onze inwoners en ondernemers. Onaanvaardbare financiële risico’s proberen wij te
allen tijden te vermijden.
Dat betekent echter niet dat we geen financiële uitdagingen hebben. Integendeel: de
decentralisaties van omvangrijke taken gaan immers gepaard met forse
budgetreducties van het rijk. Op dit moment bestaat nog onzekerheid over de precieze
hoogte van de rijksbijdrage en de effecten hiervan voor Barendrecht. Hoe dit exact zal
uitpakken zullen wij de komende raadsperiode nauwkeurig monitoren. Wij zullen
daarbij met alle partners en belangenorganisaties de effecten hiervan nader wegen en
beoordelen. In principe voeren we de decentralisaties binnen de hiervoor beschikbaar
gestelde budgetten uit.
Ondanks de voorzichtige economische groei moeten we rekening blijven houden met
mogelijke nieuwe rijksbezuinigingen. Gelukkig zijn we een financieel gezonde
gemeente, wat een goede basis biedt voor de toekomst.

Wat hebben we afgesproken?
1. Met betrekking tot het weerstandsvermogen zal de ratio weerstandscapaciteit in
de komende bestuursperiode ten minste 1,4 dienen te bedragen.
2. De lastendruk voor de inwoners van Barendrecht moet zo laag mogelijk zijn. We
zullen de Onroerend Zaak Belasting (OZB) slechts maximaal trendmatig verhogen.

Ten slotte
Voorliggend coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen en zal in de komende
maanden worden uitgewerkt in een collegeprogramma. Hierin vertalen we onze
ambities in meetbare en controleerbare doelstellingen. In het coalitieakkoord hebben
we bewust geen afspraken gemaakt over alle taken en werkzaamheden van de
gemeente, waardoor veel onderwerpen niet door ons genoemd zijn. Wij benadrukken
dat dit niet betekent dat deze onderwerpen niet belangrijk zijn. Over het algemeen
betreft het bestaand beleid, dat aansluit bij onze visie op de koers van de gemeente in
de komende jaren. Wij vinden het dan ook niet nodig om hierover (nieuwe) afspraken
te maken, tenzij het college en/of de raad dit – bijv. door nieuwe ontwikkelingen –
wenselijk vindt.
De financiële consequenties van het coalitieakkoord en het collegeprogramma zullen
wij in de komende maanden vertalen en uitwerken in de begroting 2015 en de
meerjarenbegroting 2016-2018 in de vorm van concrete acties en budgetten.
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