KRACHTIG ZWIJNDRECHT

Raadsprogramma 2018-2022

Inhoudsopgave

Meer tevreden burgers

4

Ambitieus en sociaal

6

Krachtig Zwijndrecht

10

• Samen aan het werk

10

• Hoofdthema’s
1 Wonen, bouwen en wooncarrière
2 Bestrijding van armoede
3 Welzijn en zorg (WMO, Participatiewet, Jeugdzorg, eenzaamheid)
4 Veiligheid en leefomgeving

11
11
12
12
14

• Ondersteunende thema's
1 Duurzaam/circulaire energietransitie
2 Economie (versterken)
3 Voorzieningen (Ontmoeting, Sport en Cultuur)
4 Mobiliteit

18
18
18
19
19

• Overkoepelende thema's

20

Aangenaam: onze gemeenteraad

21

Ons college van burgemeester en wethouders

31

De ins en outs van onze gemeenteraad

32

Meer tevreden burgers
De manier waarop het raadsprogramma 2018-2022 tot stand is gekomen, vind ik
mooi en passend bij deze tijd. In de strijd om de Zwijndrechtse kiezer hebben de
politieke partijen in de verkiezingstijd de verschillen benadrukt en uitvergroot.
Zodra de stemmen waren geteld en de samenstelling van de raad duidelijk was,
zijn ze met elkaar de dialoog aangegaan. Net als vier jaar geleden hebben ze in
onderling overleg gekeken wat de komende vier jaar om verbetering vraagt in
Zwijndrecht. Wat moeten, kunnen en willen we wel en niet aanpakken? Daarover is
het gesprek gevoerd. Daarbij heeft de grootste fractie meer invloed dan de kleinste,
maar iedereen praat mee en gaat op zoek naar de overeenkomsten, met een raadsbreed gedragen programma als resultaat.

‘Onze gemeenteraadsleden kunnen hun
eigen keuze laten zien’
Goed luisteren
Zwijndrecht is hiermee een van de koplopers, maar niet uniek. Er zijn al gemeenten
die naast politici ook andere mensen uit de gemeentelijke samenleving betrekken bij
het schrijven van het raadsprogramma. In Hilvarenbeek is zelfs iedereen uitgenodigd
te solliciteren op de functie van wethouder, waar in Zwijndrecht de partijen die het
raadsprogramma hebben ondertekend hun kandidaat-wethouders hebben voorgedragen. Dat neemt niet weg dat onze aanpak andere gemeenten op het spoor heeft
gezet om zonder coalitie en oppositie te werken. Het is een sterk antwoord op de
polarisatie en een praktische oplossing als er sprake is van politieke versnippering.
Niemand hoeft meer met meel in de mond te praten om een moeizaam verkregen

4

coalitie aan een meerderheid te houden. Onze gemeenteraadsleden hebben de vrijheid om over voorstellen van het college van burgemeester en wethouders na te denken en in hun stemgedrag hun eigen keuze te laten zien. Bij alles staat de inhoud centraal en is het
aan het college om - zeker voor belangrijke voorstellen - een ruime meerderheid te verkrijgen. Dat vraagt van wethouders dat ze goed
luisteren naar alle fracties om tot de voor zoveel mogelijk raadsleden beste oplossing te komen.
Groter vertrouwen
Deze samenspraak betekent een professionalisering van de functie van wethouder en vaak ook een verzachting van de onderlinge
relaties. Voor de kiezers leidt dat tot minder gehakketak. Ervaring leert dat dit meer tevreden burgers oplevert en voor hen doen we
het allemaal. Uit het laatste tweejaarlijkse onderzoek onder Zwijndrechtenaren is gebleken dat hun vertrouwen in de gemeente fors is
toegenomen; een uitkomst waar ik trots op ben. Dat komt natuurlijk niet alleen door de raadsbrede aanpak. De afgelopen jaren hebben
we meer mensen het gemeentehuis in gekregen en we gaan zelf veel meer naar buiten. Zo halen wij de agenda van de samenleving op
en komen we tot actieprogramma’s en projecten als PAK AAN! die aansluiten bij de leefwereld van onze bewoners en ondernemers.
Natuurlijk kan dat altijd nog beter, maar de dialoog is goed op gang.

‘Het is concreet en ambitieus, biedt focus en geeft urgentie’
Meer goeds
Het raadsprogramma tot 2022 is concreet en ambitieus, biedt focus en geeft urgentie. De grootste uitdagingen waar we de komende
vier jaar voor staan, zijn het verbeteren van de kwaliteit van de prominente plekken in Zwijndrecht, het verhogen van de hoeveelheid
en kwaliteit van de woningen en het bestrijden van de armoede. Ondertussen heeft Zwijndrecht een rijk cultureel en verenigingsleven,
van sport tot muziek en van kerken tot evenementen. Het bruist van de initiatieven van inwoners en bedrijven en als gemeente ondersteunen wij dat van harte. We koesteren wat goed is en voegen daar de komende vier jaar meer goeds aan toe.
Dominic Schrijer
Burgemeester gemeente Zwijndrecht

Ambitieus en sociaal
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 april 2018 is het raadsprogramma
2018-2022 dat u nu in uw handen heeft aangenomen. Het is het derde programma
dat wij als gemeenteraad met elkaar hebben gemaakt.
Breed gedragen
Dit keer zijn we anders van start gegaan. Voorheen gingen we met alle partijen aan de
slag om het programma te schrijven. Omdat onze partij ABZ bij de gemeenteraadsverkiezingen flink is gegroeid en nu acht van de 27 zetels heeft, was de algemene opinie
dat wij het voortouw moesten nemen. Gelukkig schoven ZPP, PvdA en VVD alsnog bij
ons aan tafel aan. Zo hebben vier partijen een aanzet gegeven voor wat de komende
vier jaar belangrijk is voor Zwijndrecht. We hebben dit voorgelegd aan alle partijen in
de gemeenteraad en het bleek goed aan te sluiten bij hun ambities en wensen. Drie
vergaderingen later lag er een sociaal en ambitieus programma dat acht van de
negen partijen hebben ondertekend. Alleen de SP - die voor het eerst een zetel in de
Zwijndrechtse gemeenteraad heeft - heeft zich niet bij het programma aangesloten.
Dat wil niet zeggen dat ze tegen het complete programma zijn, want we hebben er
ook SP-standpunten in opgenomen.

‘Alle kiezers doen er zo toe’
Samen bouwen
Wat is cruciaal voor de toekomst van Zwijndrecht? Over die vraag hebben we ons
met elkaar gebogen. We hebben ervaren dat op lokaal niveau de verschillen tussen
de partijen niet zo levensgroot zijn en dat we samen bruggen kunnen bouwen.
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Van wonen tot armoedebestrijding en van welzijn tot veiligheid: met elkaar hebben we de uitdagingen voor de komende jaren benoemd
en onze aanpak ervan beschreven. We vinden het belangrijk dat alle partijen mee hebben gepraat en blijven meepraten, want dat
betekent dat alle kiezers ertoe doen. Iedere kiezer heeft en houdt zo indirect een stem, ongeacht het aantal zetels dat de door hem of
haar gekozen partij in de raad heeft. Een sterk staaltje democratie.

‘Alleen de inhoud telt ’
Inhoudelijk goed
Ook bij de keuze van de vier wethouders waren niet hun partij, maar de thema’s van het gemeenteraadsprogramma en hun deskundigheid op die gebieden leidend. De volgorde van de onderwerpen in dit programma is bepalend voor de prioriteiten die de wethouders
moeten stellen. Zij geven vervolgens op hun eigen manier uitvoering aan het raadsprogramma in de vorm van voorstellen naar de raad.
Die voorstellen moeten zo goed zijn, dat de meerderheid van de gemeenteraadsleden ermee instemt. Er is van tevoren niets dichtgetimmerd, er worden geen deals in achterkamertjes gesloten en er vindt geen uitruil plaats. Het gaat niet om partijen of personen,
alleen de inhoud telt.
Uw leefomgeving
Na de kiezer en de gemeenteraad is nu het college van burgemeester en wethouders aan zet. Met elkaar maken we ons sterk om
Zwijndrecht toekomstbestendig te houden. Dat doen we niet voor onszelf, we zijn er voor u als inwoner. Het gaat om uw leefomgeving.
We hebben uw actieve inbreng nodig en vragen u het debat, de standpunten en ontwikkelingen op Facebook en de websites van de
partijen en de gemeente te volgen. Kom eens langs bij een gemeenteraadsvergadering, spreek ons aan, denk mee en deel wat u bezighoudt. Samen maken we Zwijndrecht krachtig!
Fred Loos
Fractievoorzitter Algemeen Belang Zwijndrecht
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KRACHTIG ZWIJNDRECHT
Samen aan het werk
Het raadsprogramma 2018-2022 is het resultaat van een bijzondere
aanpak. Alle negen partijen in onze gemeenteraad hebben eraan
meegewerkt en acht hebben het ondertekend. Dat is belangrijk,
want Zwijndrecht staat voor een aantal grote uitdagingen.
Wij hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten en veel bereikt,
maar er is nog veel werk aan de winkel om van Zwijndrecht een
sterke, toekomstbestendige gemeente te maken. Wat gaan we
doen? Voor de komende raadsperiode hebben we vier hoofdthema’s. We geven zo het college heldere prioriteiten en een
duidelijke focus. Nauw verbonden met de hoofdthema’s zijn vier
ondersteunende thema’s. Daarnaast zijn er nog vijf overkoepelende
thema’s die een relatie hebben met alle thema's in het raadsprogramma.

De kern van ons programma is dat we samen met de inwoners,
bedrijven en andere betrokkenen gaan werken aan een krachtig
Zwijndrecht, voor nu en in de toekomst. Dat komt terug in alle
thema's en speciaal in twee overkoepelende thema's: versterken
van de samenleving en versterken van de relatie burger/politiek.
De raad heeft een werkgroep opgericht die zich hier met nadruk
mee bezig zal houden. Inwoners worden al breed betrokken door
informatie- en inspraakavonden bij nieuwe ontwikkelingen zoals
het Veerplein en Walburg. Dit zetten we voort en breiden we uit.
Samen maken we Zwijndrecht krachtig. Bijvoorbeeld door bij het
ontwikkelen van een toekomstvisie voor Zwijndrecht mensen te
vragen om mee te denken, maar vooral ook om mee te doen.

Hoofdthema’s
1 Wonen, bouwen en wooncarrière
Zwijndrecht heeft een hoger percentage sociale huurwoningen en
grotere sociale en zorgproblemen dan andere Drechtstedelijke
gemeenten. De aanpak van deze problemen vraagt om een evenwichtigere bevolkingssamenstelling met voldoende mensen die
financieel en/of qua inzet bijdragen, zodat we onze voorzieningen
kunnen behouden of zelfs versterken. Om inkomenssterke bevolkingsgroepen te behouden en te trekken, moeten we woningen
bouwen in de midden- en dure sector, zoals het project Noordoevers. Ook is een beter evenwicht tussen sociale woningbouw en
overige woningen noodzakelijk. We gaan de hoeveelheid sociale
huurwoningen verkleinen en de kwaliteit ervan met duurzame
renovatie verbeteren. Afspraken hierover gaan we jaarlijks vastleggen met de woningcorporaties. Daarbij hebben we oog voor de
woonlasten die we door kwaliteitsverhoging en verlaging van het
energieverbruik in balans houden.

Onze entreegebieden rondom
het Veerplein, het station en
de Koninginneweg dragen
bij aan het aanzicht van
Zwijndrecht. We kiezen voor
de ontwikkeling van een echte
dorpskern en het aanpassen
en opknappen van herkenbare
plekken. De ruimtelijke
ontwikkelingen geven wij
vorm in de visietrajecten
rondom het Veerplein en de
spoorzone en in de Toekomstvisie. We bouwen niet in het
buitengebied dat we bestemmen voor natuurontwikkeling
en recreatie.

Door de veranderde samenstelling van huishoudens en de groei
van de bevolking moeten er in de Drechtsteden 25.000 woningen
bij komen.
Het beste woonmilieu is gemixt. Door sociale huurwoningen te
mengen met koop-, senioren-, starters- en middenklassewoningen
ontstaat een sterkere sociale woongemeenschap. Met voldoende
levensloopbestendige woningen krijgt iedereen de kans om in
zijn eigen woning en wijk te blijven wonen. Mixen betekent
ook zelfbouw stimuleren en bedrijfs- en kantoorgebouwen
in woningen veranderen. Energietransitie en duurzaamheid
zijn aandachtspunten.
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We mixen ons woonmilieu.

2 Bestrijding van armoede
Meedoen in de samenleving is belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. Steeds meer Zwijndrechtenaren leven onder de
armoedegrens, onder wie een toenemend aantal kinderen. We gaan
in vier jaar het aantal kinderen dat in armoede opgroeit halveren,
mensen met financiële problemen ondersteunen, preventief
investeren in de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners
en werken aan betere kansen op werk.

3 Welzijn en zorg (WMO, Participatiewet, Jeugdzorg, eenzaamheid)
We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het begeleiden
van mensen naar werk, het bieden van hulp en ondersteuning en
het invullen van onze nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke zorg en jeugdhulp. We gaan nu kijken of we dit beter kunnen
organiseren zodat iedereen echt mee kan doen en gelijke kansen
krijgt. Onze inwoners staan centraal; we organiseren de voorzieningen zo dicht mogelijk bij hen.

I DI N
OPLE

G

INKO

MEN

Wij vinden de wijkverpleegkundigen zo belangrijk dat we - nu
de zorgverzekeraars hun financiering hebben stopgezet - een
oplossing zoeken om hen te behouden.
Ieder kind moet veilig en gezond opgroeien, maar in Zwijndrecht
is bij 3,14% (circa 250) van de kinderen geconstateerd dat zij te
maken hebben met een vorm van mishandeling. Om zoveel mogelijk slachtoffers te kennen, stimuleren we het melden. Wij willen
dat de gemeente in 2020 van 80% van die kinderen weet wie ze
zijn en waar en in welke gezinssamenstelling ze wonen, zodat ze
de juiste zorg en aandacht krijgen.

WON
EN
ZOR

We ontwikkelen plannen om het thema ‘waardig ouder worden’
een plek te geven in ons beleid. Verder ondersteunen we de mantelzorgers en brengen we de respijtzorgplekken onder hun aandacht.
Ook willen we een wijkteam van 0 tot 100 jaar door de integratie
van het VIVERA-wijkteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
We investeren in financiële zelfredzaamheid.
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Eenzaamheid komt vaker voor bij mensen met een kleine portemonnee, gezondheidsproblemen en een beperkt sociaal netwerk.
Het gevoel van eenzaamheid onder onze inwoners neemt toe en
dat tij gaan we keren. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd
voor vrijwilligers van kerken, moskeeën en andere organisaties en
verenigingen.

We stellen onze inwoners centraal.

G

4 Veiligheid en leefomgeving
Geluid, fijnstof en veiligheidsrisico’s beïnvloeden niet alleen onze
leefomgeving negatief, maar beperken ons ook in onze ruimtelijke
ontwikkelingen en aanpak van sociaal-economische vraagstukken.
Daarom komen er maatregelen die de kwaliteit van onze leefomgeving en ons leefklimaat verbeteren en ruimte bieden voor
bijvoorbeeld de ondertunneling van het transport van gevaarlijke
stoffen over het spoor en een overkapping van de A16. De ruimte
die hierbij ontstaat voor extra woningbouw is hard nodig en we
heffen de splitsing van Zwijndrecht op.
De buitenruimte moet schoon, netjes en veilig zijn. Dit is een
gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en inwoners. Dat
geldt ook voor het groenonderhoud en de vergroening van onze
gemeente.
De aanpak van ondermijnende criminaliteit is van groot belang om
inwoners een veilig gevoel te geven. Daarom sluiten we henneppanden en gaan we de bijbehorende woonoverlast tegen. We
zetten in op preventie en handhaving, onder andere met het
Actieprogramma Veiligheid.
Het lozen en uitstoten van stoffen zoals GenX, waarvan het risico
voor de volksgezondheid onbekend is, moet stoppen. De risico’s
van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water hebben
onze aandacht.
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We verbeteren onze leefomgeving en ons leefklimaat.
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Ondersteunende thema's
1 Duurzaam/circulaire energietransitie
Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie zijn essentieel
om ons voor te bereiden op de toekomst. Dit zijn, samen met de
omslag naar een circulaire economie, grote opgaven die zijn verweven met onze beleidsterreinen wonen, vervoer, groen en wateropvang in onze leefomgeving.

2 Economie (versterken)
Daadkrachtig ondernemerschap is nodig om de positie van
Zwijndrecht te behouden en te versterken. Samen met ondernemers onderzoeken we ons vestigingsklimaat en mogelijke
verbetervoorstellen. We bieden ondernemers ruimte, kansen
en ondersteuning.

Zwijndrecht is aangesloten bij de energiestrategie van de Drechtsteden en heeft een lokale energievisie en energieagenda. We stappen over van gas op wind, zon, water, aardwarmte en hergebruik
van opgewekte warmte. We stimuleren energiebesparing en bereiden de energietransitie zo goed mogelijk voor. Zo gaan bij nieuwbouw de woningen niet meer op het gas en komen er voor 2020
een pilotbuurt voor energieneutrale woningen en een pilot voor een
energieneutrale (sport)vereniging. We maken daarbij gebruik van
subsidiemogelijkheden van het Rijk en werken samen met ondernemers, woningcorporaties, leveranciers van energie en warmte
en inwoners. We kijken naar mogelijkheden om woningen aan te
sluiten op het regionale warmtenet. De transitie biedt kansen voor
bedrijvigheid en werkgelegenheid, maar vraagt ook het nodige van
iedereen die in Zwijndrecht woont en werkt. Om alle activiteiten op
elkaar af te stemmen, benoemen we een energieregisseur.

Ook de onderkant van de arbeidsmarkt moet mee kunnen doen en
daarom gaan we vanuit onze voorbeeldfunctie voor eind 2022
160 participatieplekken voor arbeidsgehandicapten realiseren.
Bedrijfsleven en onderwijs werken goed samen. In dialoog met
de ondernemers onderzoeken we mogelijkheden voor betere
aansluiting op een reguliere baan voor jongeren en (langdurig)
werklozen. We geven meer aandacht aan bestaande mogelijkheden
zoals Baanbrekend Drechtsteden.
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Als (delen van) bedrijventerreinen verouderd raken, onderzoeken
we samen met ondernemers en de provincie de mogelijkheden voor
renovatie/transitie en we evalueren het ondernemersfonds.

3 Voorzieningen (Ontmoeting, Sport en Cultuur)
Goede voorzieningen zijn onmisbaar in een inclusieve samenleving
ofwel een samenleving waarin ieder mens tot zijn of haar recht
komt.
We zorgen voor kwalitatief goede voorzieningen - accommodaties
en activiteiten - die ontmoeting en deelname aan sport-, kunst- en
cultuuractiviteiten stimuleren. Deze voorzieningen zijn dicht bij
inwoners georganiseerd, liggen goed verspreid over Zwijndrecht,
zijn laagdrempelig en toegankelijk, ook voor minima. We beslissen
in 2018 over de bouw van een gymnastiekzaal in Heer Oudelands
Ambacht en over het zwembad. We onderzoeken hoeveel kinderen
zonder zwemdiploma van school gaan en hoe we dit eventueel
kunnen verbeteren.
4 Mobiliteit
We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten. Als overheid hebben we
de verantwoordelijkheid voor een goede infrastructuur en burgers
moeten bewust met mobiliteit omgaan. We maken het aantrekkelijker om de fiets te pakken of te lopen in plaats van even de
auto te nemen met beter openbaar vervoer en een frequentere
trein- of lightrailverbinding met Rotterdam/Den Haag.

Overkoepelende thema's

Aangenaam: onze gemeenteraad

We hebben vijf overkoepelende thema’s die bijdragen aan de uitvoering van het raadsprogramma:
1. Het in samenspraak met inwoners, bedrijven en organisaties
ontwikkelen van een toekomstvisie voor Zwijndrecht
2. Het behouden en versterken van wat werkt in gemeentelijke
samenwerkingsverbanden en tegelijkertijd het verbeteren van
de slagkracht en het verminderen van de bestuurlijke drukte
3. De groeiagenda van de Drechtsteden
4. Het werken aan een inclusieve samenleving met vitale inwoners
(samenleving waarin iedereen tot zijn of haar recht kan komen)
5. Het versterken van de relatie burger/politiek

De gemeenteraad van Zwijndrecht telt negen fracties die met
elkaar 27 raadsleden leveren. Zij worden bijgestaan door burgerraadsleden. Een nadere kennismaking in woord en beeld.

Ook bij deze thema’s is de kern dat we Zwijndrecht met en voor
elkaar vormgeven. Daarom luisteren we naar onze inwoners en zijn
we benieuwd naar hun mening. We willen dat iedereen meedenkt
en meebeslist over zijn of haar woonomgeving. Zowel de raad als
het college wordt zichtbaarder en inwoners kunnen terecht in het
huis van de gemeente. Nabijheid creëert betrokkenheid.
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Meer weten?
Deze tekst is een verkorte versie van het
raadsprogramma. De complete tekst kunt u
lezen op www.raadzwijndrecht.nl.

Fractieleden (v.l.n.r.) Fred Loos (fractievoorzitter),
Martijn Bosman, Arnold de Jong, Wilco Lubberink, Hans van
Genderen (burgerraadslid), Thomas Loos (burgerraadslid),
Yvonne Luijcx-Zuidwegt, Marcel van Wingerden, Karim de
Kool en Chris Moorman.
f.loos@zwijndrecht.nl
Facebook: ABZwijndrecht
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Iedere stem telt
Als grootste partij zijn wij de trekker van het raadsprogramma om zo als eerste te bepalen waar wij ons de komende vier jaar mee bezig willen houden.
Dit hebben wij gedaan door iedereen in de gemeenteraad mee te laten denken en doen. Hiermee krijgt elke uitgebrachte stem waarde. We hebben dus
niet in achterkamertjes gesproken met enkele partijen die toevallig een
meerderheid kunnen vormen. Daarbij zou slechts een deel van uw stemmen
de inhoud bepalen, waar wij juist willen dat iedere stem telt. Als ABZ zijn we
trots op het resultaat dat voor u ligt. Het is ambitieus en uitdagend: voor
jong tot oud, voor een goed Zwijndrecht, voor een krachtig Zwijndrecht! Met
aandacht voor economie, veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en het
woonklimaat, maar ook voor armoede, welzijn en zorg. Met duidelijke afspraken zoals het niet bouwen in ons mooie buitengebied. Bij dit alles zullen
we scherp op de financiën letten en samen met de regio een toekomstvisie
en een groeiagenda vaststellen.

Fractieleden (v.l.n.r.) Marleen Willemse-Slobbe (burgerraadslid), Andries van Gemerden (fractievoorzitter), Reinier
van Hartingsveldt, Jacob van der Duijn Schouten, Liesbeth
van Utrecht-Schuurman en Gerjan Bossenbroek.
a.van.gemerden@zwijndrecht.nl
www.zwijndrecht.christenunie.nl

Met en voor elkaar
U doet regelmatig wat voor een ander. Dat merken we elke keer weer in
Zwijndrecht en Heerjansdam. Daar zijn we blij om en dat is ook een kenmerk
van onze gemeente. We doen veel voor elkaar en we doen ook veel met
elkaar. Natuurlijk kan dat altijd beter en daar gaat dan ook de aandacht van
de gehele gemeenteraad naar uit. Diezelfde gemeenteraad heeft ook met
elkaar en voor u het raadsprogramma opgesteld. Dat hebben we gedaan
om Zwijndrecht leefbaar te maken en leefbaar te houden. Succes kan alleen
ontstaan als er gezamenlijk aan deze leefbaarheid wordt gewerkt. Wij zoeken
daarom deze samenwerking op door de wijk in te gaan en te luisteren naar
wat er speelt. We willen bewoners eigen verantwoordelijkheden geven om
initiatieven op te pakken. Onze motivatie is om samen met enthousiaste
inwoners de wijken leuker, veiliger en sterker te maken. Daarbij is iedere
bewoner welkom.

Fractieleden (v.l.n.r.) Mirjam Slobbe-Voogt, Niels Florusse
(burgerraadslid), Johan Limberger (burgerraadslid), Iekje
Berg en Evert Jan van de Mheen (fractievoorzitter).
e.vande.mheen@zwijndrecht.nl
www.cda.nl/zwijndrecht
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Werk aan de winkel
Samen met nagenoeg alle partijen hebben we een ambitieus raadsprogramma geschreven. Dat betekent dat er over onderwerpen die er echt toe
doen veel overeenstemming is. Zo worden woningbouw en herstructurering
van wijken belangrijk, zodat er een goede balans komt tussen sociale
woningbouw enerzijds en duurdere koopwoningen anderzijds. Voor het CDA
is het bovendien essentieel dat in de komende raadsperiode stappen worden
gezet om de ondertunneling of overkapping van de A16 op de agenda te
krijgen. Tevens komt de toekomst van het Veerplein nadrukkelijk aan de
orde. Ook dat is een wens van het CDA. Daarnaast vinden wij het van groot
belang dat er plannen gemaakt worden om kindermishandeling terug te
dringen en armoede te bestrijden. Kinderen hebben daarin speciale aandacht. In het ambitieuze raadsprogramma zijn veel kernpunten van ons
CDA-verkiezingsprogramma verwerkt. Wij gaan voor een succesvolle
raadsperiode voor Zwijndrecht!

Fractieleden (v.l.n.r.) Robert Kreukniet (fractievoorzitter),
Elbert Vissers, Daniella Verspaandonk, Nico Kilsdonk
(burgerraadslid) en Ron Bijl (burgerraadslid).
r.kreukniet@zwijndrecht.nl
www.zwijndrecht.vvd.nl

Evenwicht
De VVD onderschrijft het raadsprogramma met volle overtuiging. Zoals in
de inleiding ervan al direct duidelijk wordt, staat Zwijndrecht voor een grote
uitdaging in het sociaal-economisch domein. Zwijndrecht heeft een hoog
percentage sociale woningen dat mede leidt tot een onevenwichtige
bevolkingsopbouw en alle sociale problemen die dat met zich meebrengt.
Om meer evenwicht in de bevolkingssamenstelling te bereiken is het noodzakelijk om de woningvoorraad te veranderen. Wat de VVD betreft zijn
dit - samen met de verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Een evenwicht in de
bevolkingssamenstelling zorgt er ook voor dat we voorzieningen in stand
kunnen houden en waar mogelijk versterken. Dit maakt Zwijndrecht toekomstbestendig en een mooie gemeente om in te wonen en te werken.

Fractieleden (v.l.n.r.) Cynthia van der Graaf (burgerraadslid), Wim van der Does en Sabine Schipper
(fractievoorzitter).
sk.schipper@zwijndrecht.nl
www.zwijndrecht.d66.nl
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Voor de inwoners van Zwijndrecht
De gemeenteraad is geïnstalleerd en het raadsprogramma waarmee we de
komende vier jaar verder werken aan een gemeente waar het fijn is om op
te groeien, te wonen en te werken is (bijna raadsbreed) vastgesteld.
D66 Zwijndrecht heeft bijgedragen aan het raadsprogramma en we zijn heel
tevreden met het resultaat! Veel van ons verkiezingsprogramma is erin terug
te vinden. Zeker op het gebied van sociaal (voorzieningen worden dicht bij
de inwoners georganiseerd, met verdere versteviging van preventie en onafhankelijke cliëntondersteuning), wonen (woningvoorraad in balans, duurzaam en levensloopbestendig) en duurzaamheid (geen gasaansluiting bij
nieuwbouw en een pilot voor een energieneutrale (sport)vereniging) met een
stevige inzet op economie. Stuk voor stuk onderwerpen die belangrijk zijn
voor de inwoners van Zwijndrecht. De komende raadsperiode werken we dan
ook weer hard aan een fijnere gemeente om in op te groeien, te wonen en te
werken. Uiteraard op een positief-kritische manier, zoals u van ons gewend
bent.

Fractieleden (v.l.n.r.) Freek Hartmeijer (fractievoorzitter),
Evelien van der Linden, John Struijs (burgerraadslid) en Rob
Oosterbaan (burgerraadslid).
ggf.hartmeijer@zwijndrecht.nl
www.zwijndrechtsepluspartij.nl

Samen met u
De Zwijndrechtse Plus Partij heeft als lokale partij waarin jong en oud door
ons worden vertegenwoordigd alle punten van de burgers kunnen wegschrijven in het raadsprogramma 2018-2022. In het programma zijn opgenomen:
kortere wachtlijsten in de zorg, behoud van zwembad De Hoge Devel, meer
evenementen en voorzieningen voor jong en oud, bestrijding van armoede en
eenzaamheid en een veilige, schone en leefbare gemeente. Verder ook nog
meer openbare toiletten, goed beleid voor hondenbezitters, toegankelijke
openbare ruimtes en behoud van een stimulerend ondernemersklimaat. En
niet te vergeten: geen verhoging van de onroerendezaakbelasting en betrokkenheid van de burgers bij de besluitvorming. Wij doen dit niet alleen, maar
samen met u. Wij verbinden jeugdige ambitie met senior ervaring!

Fractieleden (v.l.n.r.) Hilda Rijnaard (burgerraadslid), Nihat
Kahveci, Gerard Slotema (fractievoorzitter) en André Veth
(burgerraadslid).
g.slotema@zwijndrecht.nl
www.zwijndrecht.pvda.nl
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Blij met raadsprogramma
De PvdA is zeer tevreden met het raadsprogramma 2018-2022. De PvdA staat
voor eerlijk delen, een fatsoenlijk inkomen, gelijke kansen en volwaardig
meedoen. Wij zien in het raadsprogramma belangrijke onderwerpen terug
waar wij de komende raadsperiode hard aan willen werken. We zijn blij dat
het bestrijden van armoede een van de topprioriteiten is van dit programma.
Eerlijk delen en een fatsoenlijk inkomen door het aantal kinderen dat opgroeit in armoede te halveren en ondersteuning bieden aan mensen in financiële problemen. De verbeteringen op het gebied van welzijn en zorg kunnen
eraan bijdragen dat ook degenen die ondersteuning nodig hebben volwaardig meedoen in onze samenleving. Ten slotte zijn we ook blij dat het versterken van de relatie burger/politiek is opgenomen in het raadsprogramma.
De PvdA vindt dit een belangrijk onderdeel. Door te stimuleren dat iedereen
meedoet en dit ook te waarderen, zal de betrokkenheid bij de Zwijndrechtse
samenleving ook verbeteren.

Fractieleden (v.l.n.r.) Samir Mustafa Negash (burgerraadslid), Laura Kroes (fractievoorzitter) en Henny van Nugteren
(burgerraadslid).
l.kroes@zwijndrecht.nl
www.zwijndrecht.groenlinks.nl

Raadsprogramma of inwonersprogramma?
Verandering. Wij geloven erin, dat dit is, waar in Zwijndrecht sterke behoefte
aan is. En gelukkig denken de andere partijen daar ook zo over. Het merendeel van dit raadsprogramma kunnen wij dan ook steunen; van de ambities
op duurzaamheid tot de plannen om armoede tegen te gaan, van ambities op
het tegengaan van kindermishandeling tot ambities in het groenonderhoud.
De woningbouwplannen gaan wij zoals ze er nu staan niet steunen. Voor ons
is iedereen welkom in Zwijndrecht. Wij gaan dan ook niet 400 sociale huurwoningen afbreken en tegen die mensen zeggen dat ze welkom zijn elders
in de Drechtsteden. Dat gaat voor ons te ver. Wij hopen met u, onze inwoner,
in gesprek te gaan over de plannen in dit programma. Want een raadsprogramma is mooi, maar een programma dat u kent en waar u aan mee
wilt werken, dat werkt naar ons idee het best. Want Zwijndrecht, dat zijn
we allemaal!

Ons college van burgemeester en wethouders
Op donderdag 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad de nieuwe wethouders
voor de periode 2018-2022 benoemd. Het college van B en W bestaat uit
(v.l.n.r.) de wethouders Jacqueline van Dongen (ABZ), Tycho Jansen
(ChristenUnie-SGP), Jolanda de Witte (D66) en Jos Huizinga (CDA) en
burgemeester Dominic Schrijer.

Fractieleden (v.l.n.r.) Rob Wigleven (burgerraadslid),
Ria Reijerse (fractievoorzitter) en Mandy Bierlee
(burgerraadslid).
mg.reijerse@zwijndrecht.nl
www.zwijndrecht.sp.nl
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Voor en met inwoners
SP (Socialistische Partij) Zwijndrecht is een partij die de inwoners zoveel als
mogelijk bij besluitvorming wil betrekken. Wij zijn altijd benaderbaar voor
de inwoners van Zwijndrecht. Onze rode jassen trekken wij niet alleen aan
tijdens de verkiezingscampagne. U vindt ons regelmatig op straat. Kortom,
u kunt ons altijd aanspreken op onze verkiezingsslogan VOOR ELKAAR MET
ELKAAR VOOR ZWIJNDRECHT. Het raadsprogramma 2018-2022 hebben wij
niet ondertekend omdat wij als SP er te weinig in terugvinden uit ons verkiezingsprogramma en er te weinig aandacht wordt geschonken aan de
communicatie met de bewoners. Armoedebeleid en het bestrijden en
voorkomen van kindermishandeling blijven onze prioriteit. We vinden het
belangrijk dat Zwijndrecht hiermee voortaan positief in het nieuws komt.
Ook zijn wij voor meer en niet minder sociale huurwoningen en mag geen
kind de basisschool verlaten zonder zwemdiploma. Dat blijven onze aandachtspunten. Wij van SP Zwijndrecht blijven ons de komende vier jaar
inzetten voor en met de inwoners van de gemeente.

De ins en outs van onze gemeenteraad
Wat doet de raad?
De gemeenteraad bestaat uit 27 raadsleden. Zij vertegenwoordigen
alle inwoners van Zwijndrecht en zijn verantwoordelijk voor alle
beslissingen. De raad benoemt de wethouders, die samen met
de burgemeester het college vormen. Het college is het dagelijks
bestuur van de gemeente. De gemeenteraad controleert ook of het
college van burgemeester en wethouders de genomen besluiten
goed uitvoert. De burgemeester is voorzitter van zowel de gemeenteraad als het college. De griffie ondersteunt de gemeenteraad.
Wat doen de raadsleden?
Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente
en controleren of het college van burgemeester en wethouders
het beleid goed uitvoert. De gemeenteraad maakt de begroting en
controleert het financiële jaarverslag van de gemeente. Ieder raadslid is een volksvertegenwoordiger. Om deze rol goed te kunnen
uitoefenen is goed contact met de inwoners heel belangrijk. Spreek
rustig een raadslid aan over zaken die u bezighouden.
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Waaruit bestaat de raad tot 2022?
In Zwijndrecht zijn negen partijen in de raad gekozen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ)
ChristenUnie-SGP
CDA
VVD
D66
Zwijndrechtse Plus Partij (ZPP)
PvdA
GroenLinks
Socialistische Partij (SP)

8 zetels
5 zetels
3 zetels
3 zetels
2 zetels
2 zetels
2 zetels
1 zetel
1 zetel

Wat is de politieke markt?
De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op dinsdagavond
in het gemeentehuis. Deze vergaderingen noemen we de politieke
markt. De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. De politieke markt begint met meerdere vergaderingen over verschillende
onderwerpen. Deze vergaderingen heten carrousels omdat het
onderwerp en de samenstelling van de vergadergroep steeds verschillen. Na de carrousels is er een raadsvergadering waarin raadsleden vragen kunnen stellen aan het college. Ook vinden er debat
en besluitvorming plaats over de onderwerpen die (in principe)
twee weken eerder besproken zijn in de carrousel. Kom rustig een
keer kijken en spreek met raadsleden in de wandelgangen!
Heb ik inspraak?
In de carrousel kunt u inspreken over onderwerpen die geagendeerd staan. Wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan
kan dit ook tijdens de raadsvergadering. Wilt u gebruikmaken van
uw spreekrecht? Meld dit dan voor de vergadering bij de griffie. U
krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

Wat is het doel van oriëntatieavonden en werkbezoeken?
Voordat de gemeenteraad belangrijke onderwerpen bespreekt,
kunnen raadsleden een oriëntatieavond organiseren. Tijdens deze
avond laten de raadsleden zich informeren over bepaalde zaken,
om zich voor te bereiden op de besluitvorming. De oriëntatieavonden zijn in principe openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis of op locatie.

Waar vind ik meer informatie?

Colofon
Dit is een uitgave van
Gemeente Zwijndrecht/Gemeenteraad
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Raadsleden gaan regelmatig op werkbezoek. Ze nemen dan een
kijkje op locatie, bijvoorbeeld bij het onderwijs, een bedrijf of in de
wijken. Heeft u ideeën of suggesties voor een werkbezoek van de
raad? Laat het ons weten!

www.raadzwijndrecht.nl
T 14078
E griffie@zwijndrecht.nl
Redactie
Afdeling Communicatie en Griffie (gemeente Zwijndrecht)
Annelies de Back en Anneke Guis (Com’an)

Hoe kom ik met de raad in contact?
U kunt de raad of een raadslid mailen door een e-mail te
sturen naar de griffie of hem of haar rechtstreeks persoonlijk te
benaderen. De adressen vindt u op www.raadzwijndrecht.nl.
U kunt de raad ook een brief sturen. Deze wordt dan verspreid
onder de leden van de raad. Na afloop van de eerstvolgende
raadsvergadering wordt u geïnformeerd over de reactie van de
raad op uw brief. U kunt uw brief sturen naar:
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