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Gemeenteraad schrijft geschiedenis bij bespreking Kadernota
De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft afgelopen week (dinsdag 13 juli) geschiedenis geschreven tijdens de bespreking van de Kadernota. Alle amendementen (wijzigingen)
en moties (nieuwe voorstellen) die de politieke partijen indienden, zijn unaniem aangenomen. Net als de Kadernota zelf. Het is voor het eerst sinds mensenheugenis dat dit in
Zwijndrecht gebeurde.
Een verslag van een vergadering met als belangrijkste thema’s communicatie, dienstverlening, snel internet via glasvezel en… heilige huisjes.

Wat is een Kadernota?
Een Kadernota is een document waarin staat
welke zaken er van gemeentegeld geregeld
moeten worden en welke zaken juist niet.
Het geeft alvast de kaders mee (vandaar ook
de naam) voor de begroting die later in het
jaar gepresenteerd wordt.

Voor de gemeenteraad biedt het de mogelijkheid om van te voren inspraak te hebben in
waar het geld naar toe moet. De Kadernota
wordt door het college van burgemeester en
wethouders opgesteld, maar raadsleden kunnen door middel van vragen, wijzigingsvoor-

Grote Kerk van Dordrecht is geen heilig huisje in
Zwijndrecht
De PvdA mocht aftrappen bij de bespreking
van de Kadernota. Toen fractievoorzitter
Gerard Slotema over de bouwambities van

Zwijndrecht sprak, was hij het die de term
‘heilige huisjes’ ter sprake bracht.

“In heilige huisjes kan je niet wonen. In Zwijndrecht moeten nog flink wat huizen gebouwd worden om te voldoen
aan de vraag. De doelstelling van 4.900 woningen is nog
lang niet gehaald.”

stellen (amendementen) en nieuwe voorstellen (moties) flink wat invloed uitoefenen.
Bovendien geeft de Kadernota ook een beeld
van de huidige financiële situatie van de gemeente.

Eén loket, vijf dagen in de week bereikbaar, voor
iedereen
De gemeenteraad wil dat er één loket komt
waar inwoners van Zwijndrecht vijf dagen
per week met hun vragen terecht kunnen.
Het voorstel komt van het CDA en de ZPP
en kreeg brede steun van andere partijen.

woners makkelijker bij de overheid terecht
kunnen. Bovendien, zo stellen CDA en ZPP,
kunnen antwoorden op kleine vragen bij
zo’n loket grote vragen en problemen helpen voorkomen.

Het voorstel sluit aan bij een pleidooi van
de Nationale Ombudsman. Die wil dat in-

Gerard Slotema PvdA
Om die doelstelling te halen, stelde de
PvdA, zullen ook heilige huisjes er aan moeten geloven, zoals de hoeveelheid parkeerplekken en de minimum oppervlakte van
een woning. Ook noemde fractievoorzitter

Gerard Slotema als optie dat Zwijndrecht
hoger gaat bouwen dan nu het geval is.
Op dat punt kreeg hij bijval van Fred Loos
van ABZ:

“Wat ons betreft kunnen gebouwen in Zwijndrecht net
zo hoog zijn of hoger dan de toren van de Grote Kerk in
Dordrecht. Ik heb niks met de hoogte van de toren van
Dordrecht en dat die maatgevend zou zijn voor de hoogte
waarin wij bouwen.”

Fred Loos ABZ
Toen wethouder Jos Huizinga (Wonen) daar
instemmend op reageerde, vatte burgemeester Hein van der Loo de discussie met

een knipoog samen met de zin: “De conclusie is dus dat de Grote Kerk van Dordrecht
geen heilig huisje is in Zwijndrecht.”

“Voor sommige van onze inwoners zijn wij een moeilijk
land geworden. Laat de gemeente toegankelijk zijn en
duidelijk; één loket, 5 dagen in de week bereikbaar! Voor
iedereen!”

Evert Jan van de Mheen CDA

De wethouders Tycho Jansen (Dienstverlening) en Ronald de Meij (Zorg) reageerden
positief op het voorstel. De Meij gaf aan dat
hij zich gaat inzetten voor zo’n loket, want
alleen al over het Sociaal Domein krijgt de

gemeente 5.000 vragen per jaar. De VVD en
de ZPP benadrukten dat het loket zich niet
moet beperken tot vragen over zorg. Iedereen moet daar met algemene vragen aan de
overheid terecht kunnen.
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Raad wil meer inzet op betere communicatie

Onderzoek naar glasvezel in Zwijndrecht

Communicatie was één van de meest besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering
over de Kadernota. De raad kwam met verschillende voorstellen om de communicatie
met inwoners te verbeteren.

De VVD wil dat de gemeente meer werk
gaat maken van snel internet via glasvezel.
Fractievoorzitter Robert Kreukniet stelde
dat er in Zwijndrecht nog vrijwel geen glas-

bedrijven bij gemeentelijke plannen. D66 en
de PvdA dienden hierover een voorstel (motie) in. Ze stellen vast dat participatie nu niet
altijd vlekkeloos verloopt. Ze willen dat het
college een plan maakt om dat te verbeteren.

Daarbij ging het vooral over participatie, het
beter betrekken van inwoners, organisaties en

“We moeten participanten vooraf duidelijk maken wat
ze kunnen bereiken met participatie. Inwoners moeten
weten waar ze aan toe zijn. Mensen hebben nu soms
bepaalde verwachtingen die de gemeente niet altijd kan
waarmaken.”

“Een snelle internetverbinding is een eerste levensbehoefte geworden op het gebied van thuiswerken en online onderwijs. Ook in de toekomst is glasvezel nodig voor
medische toepassingen en om diensten aan te bieden die
het mogelijk maken om langer thuis te blijven wonen.”

Robert Kreukniet VVD
Wethouder Jacqueline van Dongen gaf aan
een concessie te willen uitschrijven waarbij partijen kunnen aangeven hoeveel geld
het kost om glasvezel aan te leggen. Ze be-

Sabine Schipper D66
In aanvulling daarop deed de ZPP een oproep om weer vaker fysiek zichtbaar te zijn
voor inwoners. De partij wil dat mensen

vezelnetwerk beschikbaar is voor inwoners
en dat de gemeente hierdoor landelijk en
regionaal achterloopt.

loofde binnen drie maanden na het zomerreces terug te komen bij de raad met meer
informatie.

met name bij bouwplannen veel meer worden meegenomen.

“Laten we alle lopende projecten met klankbordgroepen
nog eens doornemen en kijken waar de knelpunten zitten. Dan ben je voor burgers bezig en niet alleen voor
de raad.”

Lijst aangenomen wijzigingen
en voorstellen
Aangenomen wijzigingen (amendementen)
- Klimaatadoptatie in investeringen (VVD)
- Investeringen Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (VVD)

Freek Hartmeijer ZPP
Ook de ChristenUnie-SGP kwam met een
voorstel over communicatie. De partij wil
dat de gemeente extra geld beschikbaar
stelt voor een meer interactieve communicatie met inwoners en ondernemers.

Volgens fractievoorzitter Andries Van
Gemerden draagt sterke communicatie bij
aan het verkleinen van de afstand met de
overheid.

“Vertrouwen in de gemeente, in de politiek heeft alles te
maken met communicatie. Juist in deze tijd moet er nog
veel meer en beter gecommuniceerd worden om vertrouwen te verdienen of terug te winnen. Wij roepen daarom
op om meer in te zetten op communicatie.”

Aangenomen voorstellen (moties)
- Lobby financiering klimaatadaptie (ChristenUnie-SGP)
- Blokstra (Communicatie) (ChristenUnie-SGP)
- Extra middelen vanuit het Rijk ten behoeve van onze woningen in verband met
bodemsamenstelling (ChristenUnie-SGP)
- Duurzaamheidsinvesteringen (ChristenUnie-SGP)
- Kiboehoeve (ChristenUnie-SGP)
- Participatie Wijzer (D66 en PvdA)
- Gezonde Leefstijl (D66)
- Eén loketbenadering (CDA en ZZP)
- Duurzaam doneren (CDA)
- Website Zwijndrecht (CDA)
- Glasvezelaansluiting Zwijndrecht (CDA en VVD)

Andries van Gemerden ChristenUnie-SGP
Het CDA kwam tot slot met een voorstel om
de website van de gemeente Zwijndrecht te
verbeteren. De partij wil dat de zoekfunctie
voor bewoners beter wordt. Ook is er wat het
CDA betreft op de homepage meer aandacht
nodig voor zorg. Bovendien moeten andere

websites van de gemeente ook vindbaar
en zichtbaar zijn op www.zwijndrecht.nl.
Als het aan Fred Loos van ABZ ligt, dan
verdwijnen alle subsites van de gemeente
Zwijndrecht en is alles te vinden op
www.zwijndrecht.nl.

Amendementen en moties leest u terug
op www.zwijndrecht.nl/kadernota.

