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Begroting 2014-2017 

Voorzitter, college, leden van de raad, ambtenaren en burgers, 

We hebben het vandaag over de begroting voor een volgende raadsperiode. Het is u gelukt om de 

begroting in een verbeterde uitvoering te presenteren. De begroting is goed en prettig leesbaar. Onze 

complimenten. 

Het lijkt voor 2014 geen problemen op te leveren, maar wel voor de jaren vanaf 2015. De PvdA kan 

instemmen met het opnieuw instellen van een werkgroep Ambities in Balans. Graag overleggen wij met u 

hoe we de bevolking, de maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven bij het bezuinigingsproces 

kunnen betrekken. Toch is de PvdA benieuwd of u al plannen heeft om de tekorten vanaf 2015 op te 

vangen. Van het college mogen toch keuzemogelijkheden verwacht worden. Dit kan voor een nieuw te 

vormen college in een overdrachtsdocument worden gezet. Te lang wachten doordat er verkiezingen zijn 

in maart 2014 lijkt de PvdA niet verstandig. 

We zijn het met het college eens dat het goed is om steeds vaker burgers te betrekken bij beslissingen 

die door de raad en het college moeten worden genomen. Zeker de komende jaren, waarin de Jeugdzorg, 

WMO, AWBZ en Participatiewet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen. We gaan met 

zijn allen richting een participatiemaatschappij. Een maatschappij, waarin weer meer van de burgers 

wordt gevraagd, meer zelfredzaamheid en pas in laatste instantie een beroep op de overheid. We moeten 

met elkaar leren om die maatschappij weer vorm te geven. Dat vraagt om een sterk regisserende en 

vooral ondersteunende overheid. Niet teveel regels, maar vooral stimuleren van goede initiatieven in 

wijken, van maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties. 

Een participatiemaatschappij, waarin burgers zelfredzaam zijn is een mooie droom, maar niet voor 

iedereen is dat haalbaar. En juist voor die mensen moeten we proberen om ze zoveel mogelijk 

zelfredzaam te laten blijven. En hen niet alleen maar te verwijzen naar algemene voorzieningen en hulp in 

natura, waardoor deze mensen weer afhankelijk worden van organisaties. Waar mogelijk zal dat ook in de 

vorm van een PGB tot meer zelfredzame mensen gaan leiden. 

Het verdient aanbeveling om de wijken te versterken met sociale wijkteams of wijkcommissies sociaal. Zij 

kunnen signalen afgeven, verschillende groepen bij elkaar brengen en zorgen voor een goede 

samenwerking in de wijken. Dit natuurlijk in nauw overleg met de wijkplatforms en burgers. Wanneer 

kunt u met een voorstel voor sociale wijkteams of wijkcommissies naar de raad komen? We kunnen ons 

niet permitteren om daar mee te wachten tot na de verkiezingen.  

Dan kom ik toch even op de seniorenraad. Klopt het dat de wethouder die onder wil brengen bij de WMO-

raad. Wij begrijpen hier niets van, omdat we van de seniorenraad horen dat ze dat op deze manier niet 

willen. U hebt alle burgers, vrijwilligers nodig de komende jaren. De PvdA wil dat de seniorenraad 

zelfstandig blijft, indien zij een samenvoeging op dit moment niet wenselijk achten. U schrijft dat de rol 

van de overheid steeds meer van “sturen” naar “faciliteren” gaat. Ik neem aan dat deze actie nog van de 

vorige eeuw is. Graag uw reactie? 
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U spreekt terecht uw erkenning uit voor alle vrijwilligers die bijdragen aan de samenleving. De PvdA vindt 

ook dat de vrijwilligers uitstekende taken verrichten en hoopt dat u een meer vragende houding heeft dan 

een sturende de komende jaren. 

De PvdA wacht met een besluit tot de variant 'opknappen' van het zwembad de Hoge Devel gereed is. Wij 

willen een goede zwemvoorziening in Zwijndrecht behouden. Dus wat de PvdA betreft is het op dit 

moment de enige optie. We willen dat u dat opneemt bij punt 3 van het beoogd maatschappelijk effect in 

de begroting. Kunt u daar een toezegging over doen? 

U schrijft dat u bij het programma Jongeren Op Gezond Gewicht mee gaat doen en een JOGG- gemeente 

wilt worden. Een afname van 2% vindt de PvdA een wat mager resultaat.  

Verder zegt u niets over een sporthal voor de scholen in de wijk Heer Oudelands Ambacht. Is dat 

helemaal uit beeld geraakt?  Blijft de wijk Heer Oudelands Ambacht de wijk met de minste voorzieningen? 

Ook de PvdA wil dat de Zwijndrechtse jeugd opgroeit tot gezonde, betrokken, actieve en zelfstandige 

inwoners. Wij pleiten dan ook voor een goede preventieve aanpak in wijken en op scholen. Preventie kan 

op termijn een geweldige besparing opleveren. Een besparing van problemen voor de opgroeiende jeugd 

en een besparing op de financiën van de gemeente. 

Bij Welzijn en Zorg gaat er veel geld naar de vaste verbonden partijen en naar subsidies SWOZ, Vivera en 

Diversz. Hoeveel financiële ruimte hebben we nog om nieuwe of andere initiatieven te subsidiëren? We 

hebben bijna alles dichtgetimmerd? Voorzitter, tot mijn schrik lees ik dan dat er geen reserves zijn om in 

het kader van wijkgericht werken wat extra’s te doen. Ik dien hiervoor een motie in. 

Bij het programma veiligheid geeft u aan dat u de jongerenoverlast, een daling van het aantal 

woninginbraken etc. wil aanpakken. Onze buurgemeente is gestart met buurtpreventie. De PvdA weet dat 

deze initiatieven ook elders in het land zijn en stelt voor dit, in overleg met onze inwoners, te 

onderzoeken. Resultaat kan zijn dat we in Zwijndrecht ook moeten starten met buurtpreventieteams. 

Graag uw reactie? 

Het motto van de PvdA is werk, werk, werk. Waar mogelijk werkt, iedereen naar zijn of haar 

mogelijkheden. Van die inwoners die tijdelijk gebruik moeten maken van de bijstand wordt een 

tegenprestatie verwacht. Ik lees hier echter weinig over de doelstelling die de gemeenteorganisatie hier in 

heeft. Hoeveel stages en werkervaringsplaatsen biedt u zelf aan?  

Het economische actieprogramma waar we samen met ondernemers een start hebben gemaakt, biedt 

kansen voor de ondernemers en de gemeente. Een goed initiatief en vooral mee door gaan. 

Het betaald parkeren is zowel bij ondernemers als burgers vaak onderwerp van gesprek. Burgers vinden 

het ergerlijk dat je in verhouding veel betaald. Van ondernemers horen we dat klanten uitwijken naar de 

omliggende dorpen, waar het parkeren gratis is. Kunt u een avond organiseren met de ondernemers van 

winkelcentrum Walburg en de raad? Misschien moeten we echt gaan overwegen om het betaald parkeren 

weer af te schaffen of de kosten van een kaartje sterk te verminderen. Graag uw reactie? Het bericht dat 

je een bekeuring krijgt als je het kaartje doorgeeft aan een ander, is voor de PvdA onverteerbaar.  



 
Zwijndrecht    

Alleen gesproken woord geldt. 
Bert Exoo 12 november 2013 3 

 

Sociaal gedrag van mensen wordt dus bestraft met een boete. De PvdA wil dat u de betreffende 

parkeerder tegemoet komt en deze boete zo snel mogelijk ongedaan maakt. Graag uw reactie. 

Voorzitter, dan kom ik nu bij iets wat voor veel burgers en de PvdA een grote ergernis is. Wij willen dat u 

actief alle braakliggende terreinen (de verrommeling) gaat aanpakken. Ik dien hiervoor een motie in.  

Ook het beheer van de buitenruimte had de afgelopen jaren iets meer aandacht mogen hebben. Hier en 

daar gebeurt er ook wel iets in overleg met bewoners. Toch vinden nog erg veel inwoners dat er een 

tandje bij mag worden gezet. Dit is een onderwerp dat zich leent om in overleg met burgers te bespreken. 

We kunnen dan ook binnen het IBOR opnieuw vaststellen welk kwaliteitsniveau van de openbare 

buitenruimte gewenst is. 

De PvdA heeft een motie ingediend om meer bankjes te plaatsen. Er is toegezegd dit te onderzoeken. 

Graag vernemen we van u welke acties er zijn ondernomen? 

We vinden het goed dat we meer aandacht hebben voor een duurzaam beleid. Evenals Groen Links 

vinden we dat er bij iedere nota, beleidswijziging of nieuw beleid het onderwerp duurzaamheid moet 

worden meegenomen. 

Wat betreft de belastingvoorstellen kan de PvdA zich vinden in uw voorstel, om dit te beperken tot de 

inflatiecorrectie van 2%. De Rioolheffing vinden we wat fors, we gaan de motie van de VVD steunen.  

Voorzitter, dan heb ik nog een aantal opmerkingen. Zwijndrecht schijnt een dure gemeente te zijn als je 

wilt trouwen. Ik hoorde dat van een bekende bijzondere ambtenaar burgerlijke stand, een BABS. De PvdA 

wil dat u de tarieven gaat verlagen en aanpast aan de omliggende gemeenten.  

Voorzitter, bij het beleid en afspraken over onze subsidiëring van verbonden partijen wil de PvdA graag, 

dat u er op toeziet dat directeuren/bestuurders niet boven de Balkenendenorm verdienen. U dient dat 

mee te nemen in uw onderhandelingen en afspraken te maken met deze partijen.  

Bij kwijtscheldingen houdt de gemeente een 100% norm aan van de bijstand. Wel vindt er een 

vermogenstoets plaats. Dit kan vooral voor eigenaren van woningen een probleem zijn. Ben je door 

werkloosheid of wat voor oorzaak dan ook in de bijstand gekomen. En heb je in je huis een eigen 

vermogen, dan vindt er geen kwijtschelding plaats. Echter met stenen kan iemand de belastingaanslag 

niet betalen. De PvdA vindt dat er dan een regeling met de gemeente moet komen waarin de verplichting 

van betaling wordt uitgesteld. Wij dienen hiervoor een motie in. 

Er wonen veel buitenlandse werknemers in Zwijndrecht. Worden die volgens de Cao lonen betaald? Hoe 

houdt u hier toezicht op? 

Bij de paragraaf bedrijfsvoering geeft u aan dat we 4,4 fte per 1000 inwoners hebben. U geeft daar niet 

aan dat we ook diensten inkopen bij de SCD, de SDD, bureau Drechtsteden, etc. Graag een volgende keer 

dan ook met een vergelijking hoe deze verhouding per 1000 inwoners is in de overige Drechtsteden. Hoe 

staan we er dan in? Zitten wij aan de hoge kant? 
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Het blijft een wens van de PvdA om voor de volgende periode, initiatieven te nemen voor een nog betere 

afstemming tussen burgers, bedrijfsleven, raad, college en ambtenaren. Een situatie waarin burgers weer 

meer vertrouwen krijgen in de politiek en de ambtenaren. We scoren als Zwijndrecht daarin nog niet goed 

genoeg. Minder oriëntatieavonden voor raadsleden, maar meer voor burgers en raadsleden samen. 

Voorzitter, we blikken ook graag terug op het afgelopen jaar. De eerste paal voor een nieuwe turnhal voor 

O&O ging de grond in! Prachtig nieuws waar we als PvdA trots op zijn dat we het laatste duwtje hebben 

gegeven in de goede richting! Ik hoop, dat we voor de verkiezingen getuige kunnen zijn van de start van 

de Multi Functionele Accommodatie in Kort Ambacht Zuid. Die wijk verdient een volwaardig wijkcentrum!  

  

 


