Gemeenteraad stelt begroting vast
De gemeenteraad stelde de begroting 2021 vast en nam kennis van de
meerjarenbegroting 2022-2024. Voor een sluitende begroting is een aantal
maatregelen genomen dat de raad en het college van burgemeester en
wethouders liever hadden ingezet voor lastenverlichting en het aﬂossen van
schulden.

inkomsten. Ook zet de gemeente de opbrengst van de
verkoop van de Eneco aandelen in om haar ﬁnanciële positie
te verbeteren. Een deel van de Eneco-gelden komt beschikbaar voor een fonds. Daaruit kunnen (co)investeringen met
maatschappelijke waarde betaald worden.

Juist in deze tijd wil de gemeente investeren in haar inwoners. Voor het waarmaken
van de ambities van Krachtig Zwijndrecht, begroot de gemeente met meer lef. Dat
betekent een scherpere, maar realistische inschatting van noodzakelijke kosten en

In een volgende publi
catie verschijnt meer
informatie over de
begroting met onde
r meer de balans en
het fonds.

Waarover sprak de gemeenteraad tijdens de begrotingsraad?
Vreemd aan de orde van de dag

Rekening naar Den Haag

De gemeente Zwijndrecht stuurt een rekening naar het Rijk
voor de tekorten in het sociaal domein. De kosten hiervoor
stijgen weer fors en de gemeente moet daardoor een deel van
de Eneco-gelden inzetten voor een sluitende begroting. Dat is
echter geen oplossing voor de lange termijn.

Hoe kun je in deze tijd overgaan tot de orde van de dag?
Deze vraag stelde de gemeenteraad aan zichzelf en het
college van B&W. Elke motie eindigt altijd met de
zin: “en gaat over tot de orde van de dag”.
Dit keer vindt de raad dat dit nu niet vanzelfsprekend voelt.

De raad vindt dat er zichtbaar moet blijven bij het Rijk dat
de gemeente van alles moet verzinnen om de tekorten op te
lossen. Fred Loos (ABZ): “De minister kijkt alleen naar een
sluitende begroting. Het is op die manier lastig om onder
ogen te krijgen dat het zo echt niet gaat. Stuur gewoon een
rekening”. Deze suggestie werd eensgezind begroet door alle
raadsfracties. Het college van B&W zei bij monde van wethouder Tycho Jansen
(Financiën) toe een factuur met een duidelijke brief te sturen. Daarin geeft de
gemeente de stand van zaken aan en hoe zij tot nu toe de problemen heeft opgelost.

Daarom bracht de ChristenUnie-SGP met unanieme instemming van alle raadsfracties
een motie in met de titel: “niet overgaan tot de orde van de dag”. De raad sluit zich
aan bij het medeleven voor mensen die zijn geraakt door het coronavirus. Er is
waardering voor de mensen die zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Ook
voelt de raad sympathie voor de ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden
van het virus. Burgemeester Hein van der Loo stond zowel aan het begin als het einde
van de vergadering stil bij het coronavirus. “Het zijn heel uitzonderlijke tijden met
heel bijzondere omstandigheden. We kunnen een heleboel dingen niet doen. Eigenlijk
wordt niks er gemakkelijker op. Dat is te betreuren”.

Aangenomen voorstellen en wensen/verzoeken

De gemeenteraad nam één amendement (voorstel voor tekstuele wijziging in de
begroting) aan en elf moties (wens of verzoek).
Amendement
Met het amendement is besloten de tarieven van de hondenbelasting met 1,5 procent inﬂatie te verhogen.
Moties
De moties gingen over de volgende onderwerpen. Bij elk onderwerp is aangegeven
welke raadsfracties de motie indienden.

1,5 meter

• Rol wijkplatforms en dorpsraad – D66, CDA en ABZ
• Vreemd aan de orde van de dag – ChristenUnie-SGP
• Beleef Zwijndrecht – D66 en CDA
• Duidelijke taal – D66
• Veilige online leefomgeving – D66
• Afvalstoffenhefﬁng en afvalstoffenbeleid – CDA, D66, PvdA
• Digitale inwonersparticipatie – D66, CDA
• Revolvingfund energiebesparing – CDA
Kijk voor de inhoud
• Bedrijventerreinen – CDA
van de moties op
www.raadzwijndrec
• Schuldenpositie – CDA en D66
ht.nl >
Vergaderingen > 10 no
• Verlichting bij oversteekplaatsen – ZPP
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Woordvoerders fracties tijdens de raad:
Fred Loos, ABZ
De komende vier
jaar investeren
we 115 miljoen
euro in onze
stad. Dat is
keihard nodig,
waarmee we
meer uitgeven
dan we aan
inkomsten
hebben. Daar zal
meer evenwicht
in moeten
komen.

Andries van
Gemerden,
ChristenUnie-SGP
Het draagvlak
voor aardgasvrij
wonen neemt
af bij inwoners,
ondernemers en
overheden. Er zijn
risico’s en misschien
heel andere
ontwikkelingen. We
moeten ons afvragen
hoe hard we op dit
thema willen lopen.

Evert Jan van de
Mheen, CDA
We hebben een
ontluisterend
rapport van de
rekenkamercommissie over
het afvalbeleid.
Het college geeft
hier geen prioriteit
aan. Het heeft wel
degelijk te maken
met duurzaamheid
en dat leidt ook tot
lagere kosten.

Robert Kreukniet,
VVD
De VVD is van
mening dat we
scherpere keuzes
moeten gaan maken
om de tekorten echt
terug te gaan dringen. We vragen het
college dan ook met
een helder overzicht
te komen waar we
de kosten kunnen
terugdringen.

Sabine Schipper,
D66
Laten we ervoor
zorgen dat Corona
en de huidige tijd
van verharding niet
voor een scheur in
de Zwijndrechtse
samenleving zorgt.
Door met elkaar te
praten, in plaats
van polariseren.
Door het samen
doen.

Evelien van der
Linden, ZPP
Het klimaat vraagt
iets van de gemeente,
gezien de hoosbuien
en wateroverlast
in de straten. De
laagstgelegen
woningen hebben
hier het meest
onder te lijden. Wij
vragen het college dit
probleem snel op te
pakken.

Gerard Slotema,
PvdA
Het college doet
onvoldoende voor
het versterken
van de relatie
burger-politiek. De
inwoners moeten
weten dat de
gemeente naar hen
luistert, dat hun
mening ertoe doet
en dat dit wordt
gestimuleerd en
gewaardeerd.

Ria Reyerse, SP
De SP vindt dat er
te weinig sociale
huurwoningen
in Zwijndrecht
overblijven.
Waar moeten de
inwoners met een
lager inkomen
naar toe? Denk
vooral ook aan
inwoners met een
kleinere beurs en
aan starters.

