UNIEK BESLUIT OVER DE BEGROTING
De gemeenteraad nam op dinsdag 12 november een uniek
besluit. De raad stemde in overgrote meerderheid in met
een niet-sluitende begroting. Alleen de VVD maakte een
voorbehoud.
Met dit besluit geeft Zwijndrecht een signaal af naar het Rijk over het sociaal
domein en jeugdzorg. De gemeente wil meer ruimte om zelf beleid te maken
of het Rijk moet meer vergoeden aan de gemeenten om de kosten te dekken.

De VVD-fractie staat achter dit signaal. Ook onderschrijft de fractie het raadsprogramma, maar zij stemde tegen een niet-sluitende begroting. De gemeente Zwijndrecht heeft een brief naar de Provincie Zuid-Holland gestuurd. De
provincie houdt toezicht op de wijze waarop gemeenten met hun geld omgaan en kan een strenger toezicht opleggen als
de begroting niet sluitend is. De ambitie van de
gemeente is om dit strengere toezicht beperkt
te houden.
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WAAR GEVEN WE HET MEEST AAN UIT? DE TOP 3 PER CATEGORIE:
WONEN
€ 16 mln

TOP 3

Totaal per inwoner € 357,-

ARMOEDE
€ 30 mln

TOP 3

Totaal per inwoner € 669,-

WELZIJN
€ 37 mln
Totaal per inwoner € 825,-

TOP 3

LEEFOMGEVING
EN VEILIGHEID
€ 32 mln
Totaal per inwoner € 714,-

TOP 3

DIENSTVERLENING
EN BESTUUR
€ 6 mln

Bedrag in €
per inwoner

GRONDEXPLOITATIE € 3,96 mln

88

SPORTACCOMMODATIES € 2,73 mln

61
41

BEHEER WELZIJNSACCOMMODATIES, WIJKGEBOUWEN e.d. € 1,83 mln
OVERIGE WONEN € 7,48 mln

167

BIJSTAND EN ANDERE UITKERINGEN € 22,4 mln

501

SOCIALE WERKVOORZIENING, ANDERE BESCHERMDE WERKPLEKKEN € 4,19 mln

94

ACTIVITEITEN OM MENSEN AAN HET WERK TE KRIJGEN EN HOUDEN € 2,15 mln

48

OVERIGE ARMOEDE € 1,26 mln

26

WMO

Huishoudelijke hulp, Drechthopper en
opvang van niet-zelfredzamen

JEUGDZORG

€ 9,35 mln

Jeugdwet en bestrijding kindermishandeling

€ 9,17 mln

ONDERSTEUNING Opvoeding, wijkwerk, vrijwilliger- en mantelzorg € 4,39 mln

209
205
98

OVERIGE WELZIJN € 14,09 mln

313

VERKEER EN VERVOER € 7,65 mln

171

AFVAL € 7,07 mln

158

RIOLERING € 5,55 mln

124

OVERIGE VEILIGHEID € 11,73 mln

261

BESTUUR € 3,38 mln

76

BURGERZAKEN € 1,82 mln

40

WONEN EN BOUWEN € 0,80 mln

18

Totaal per inwoner € 134,-

OVERIGE
ZAKEN
€ 16 mln
Totaal per inwoner € 357,-

€ 137.ooo.000

+

Aantal inwoners per 1-1-2020
(berekend op basis van 1-1-2019 + landelijke groei)

44825

Waarover sprak de gemeenteraad tijdens de begrotingsraad?
Schulden in de hand houden

Aanstellen kinderburgemeester

De gemeente Zwijndrecht heeft een hoge
schuldenlast van 162 miljoen euro in 2018 en
de schulden lopen op. Dit baart de gemeenteraad zorgen. Daarom besteedt de raad in het
voorjaar van 2020 een speciale oriëntatieavond aan dit onderwerp om
de koers voor de toekomst te bepalen. De netto schuldquote (schuldenlast ten opzichte van eigen middelen) van de gemeente Zwijndrecht stond in 2018 op 112 procent. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet 100 procent als normaal. Als de
gemeente niets doet, dan loopt dat op naar 172 procent in 2023.

Aan het college van burgemeester en wethouders is verzocht
om een kinderburgemeester aan te stellen. Kinderen hebben
recht om hun mening te geven over alle zaken die hen
aangaan. Burgemeester Hein van der Loo ziet de komst
van een kinderburgemeester als inspiratie.
Eerder dit jaar vroeg de gemeenteraad aan het college
om te onderzoeken op wat voor manier jongeren betrokken
willen worden bij het opstellen van beleid en de uitvoering
daarvan. Het college van B&W zegt toe beide zaken tegelijk op te pakken.

Meer tempo in terugdringen restafval

Loket Vraagwijzer

Zwijndrecht moet meer tempo maken met het terugdringen van restafval. De gemeente staat nog ver verwijderd van de doelstelling van 100 kg per inwoner in 2020.
In 2017 was er 204 kg restafval per inwoner. In 2018 was dit 203 kg per inwoner. Het
tempo van verandering gaat veel te langzaam. De gemeenteraad
vindt daarom dat actie nodig is en nam een motie aan. De
raad riep het college van burgemeester en wethouders op uiterlijk in februari 2020 met een voorstel
te komen hoe het restafval terug te dringen. Alle
inwoners moeten hun afval kunnen scheiden,
ook in de hoogbouw.

Veel zaken worden tegenwoordig digitaal geregeld.
Maar niet iedereen kan daarmee uit de voeten.
Mensen raken verward in regels of ze weten niet
goed hoe ze een formulier moeten invullen. Daarom
wil de gemeenteraad dat er een ‘Loket Vraagwijzer’
komt. De gemeenteraad verwacht dat dit veel problemen en onnodige kosten kan voorkomen.
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De gemeenteraad nam zeven moties aan. Eén van de moties is het
zichtbaar maken van de uitgaven per inwoner. Op de pagina hiernaast is
een overzicht gegeven van grootste uitgaven per programma en wat dit
per inwoner kost.

DE GEMEENTERAAD HEEFT DE ONDERSTAANDE LOKALE HEFFINGEN VASTGESTELD
Onroerende zaakbelasting (OZB)
Huiseigenaren betalen jaarlijks OZB aan de gemeente.
De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van hun huis.
De OZB stijgt voor 2020 met een gemiddelde inﬂatiecorrectie over
de afgelopen 3 jaar (1,8%).

Rioolhefﬁng
De rioolhefﬁng stijgt in 2020 minder dan verwacht. Het stijgt
alleen met de inﬂatiecorrectie en wordt € 302,16 per aansluiting.
Deze verhoging is nodig om de kosten de komende jaren te
dekken.

Fractievoorzitters tijdens de raad:
Fred Loos, ABZ
Zwijndrecht is doormidden gesneden door weg
en spoor. Wij willen in elke
begroting zien dat overkapping van de A16 en ondertunneling van het spoor
ons doel is.

Andries van Gemerden,
CU-SGP
We vinden het heel belangrijk dat het raadsprogramma wordt uitgevoer
d.
Dit helpt de mensen die
dat extra zetje hard nodig
hebben.

Evert Jan van de Mheen,
CDA
Het CDA maakt zich
zorgen over de voortgang
van de energietransitie
en duurzaamheid in
Zwijndrecht.

Afvalstoffenhefﬁng
De afvalstoffenhefﬁng stijgt in 2020 met 7,4% en wordt € 380,16 voor
een meerpersoonshuishouden en € 348,00 voor een eenpersoonshuishouden. Evenals in 2019 wordt in 2020 een tegemoetkoming in de woonlasten van € 22,00 verstrekt, geldend voor elk huishouden dat op
1 januari 2020 belastingplichtig is voor de afvalstoffenhefﬁng.

Hondenbelasting
De hondenbelasting daalt in 2020 met 3%, zodat de opbrengsten
uit de hondenbelasting even hoog blijven als de verwachte uitgaven.

Robert Kreukniet, VVD
De uitgangspunten van
het raadsprogramma
onderschrijven wij nog
steeds, maar voor de
VVD is de ontwikkeling
van de schuldpositie
onacceptabel.

Freek Hartmeijer, ZPP
De dienstverlening kan
best via een website
of app verlopen, maar
uiteindelijk moet een
burger ook bij een hulploket kunnen aankloppen.

Ria Reyerse, SP
Wij zijn voor een nieuw
Gerard Slotema, PvdA zw
embad, graag met
Met het Deltaplan
buitenbad, zodat kinarmoede willen
deren de kans krijgen
we voorkomen dat
een zwemdiploma te
mensen in armoede ha
len voor ze van
en schulden terecht sch
ool gaan.
komen.

