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Allereerst een reactie op het betoog van de heer van der Linden. Deze berust op verdraaiing van 

feiten. 

Zo veronderstelde De heer van der Linden dat de trendbreuk te wijten is  aan verkeerde politieke 

keuzes van deze coalitie en  de coronacrisis. Opvallend is echter dat we als VVD sinds 2014 betogen, 

meerdere keren per jaar, dat de trend doorbroken moet worden dat we meer uitgeven dan dat er 

binnenkomt. De heer van der Linden, toenmalig wethouder financiën, ontkende dit 

steevast. Regelmatig hebben we betoogd dat twee-derde van onze bezittingen is gefinancierd met 

schuld. Dat het inzetten van financiële meevallers en reserves voor structurele lasten per saldo de 

spaarpotten leger maakt. Windowdressing dus. Het onderzoek van de accountant toont dat ook 

glashelder aan. 

Daarnaast moet deze coalitie en college vanaf aanvang de financiële situatie opvangen. of keer 

moesten plannen de kast in, omdat de financiële ruimte er simpel weg niet is. 

Dan de stelling de stijging van de tarieven afvalstoffenheffing een gevolg is van het nieuwe 

afvalbeleid. Fake nieuws van de EVB! Of simpelweg een leugen. De tarieven stijgen niet door het 

nieuwe beleid.  De tarieven stijgen door een dramatisch scheidingspercentage niet door het nieuwe 

beleid. De stijging wordt juist afgevlakt door dit beleid omdat eindelijk het scheidingspercentage 

stijgt. Met het EVB beleid hadden de kosten pas echt de pan uitgestegen.  Het is echter een oud EVB-

wethouder die de hete aardappel 4 jaar heeft doorgeschoven en alleen maar bezig was met een 

megalomaan afval aanbiedstation         

De klimaatopgave, volgens de EVB iets wat we gewoon naast ons neer kunnen leggen. Het gaat hier 

echter niet om de discussie of de mens schuldig is aan klimaatverandering of niet. Het gaat om het 

besef dat als we ons niet aanpassen op de veranderende omstandigheden zoals vakere zeer hevige 

regenval en het dalen grondwaterpeilen, dat de kosten in de toekomst de pan uitgieren. 

 Je kunt de lange termijn, de toekomst, niet negeren,  omdat je dat op de korte termijn goed uitkomt. 

Duurzaamheid en klimaat: als we niet mee gaan in de ontwikkeling gaan de kosten om een inhaalslag 

te maken verschrikkelijk stijgen,  worden we steeds minder aantrekkelijk als dorp. Achterblijven 

betekent verlies aan werk, stijgende energieprijzen etc.  

 
Gezien ons inbreng in het eerste en dit tweede termijn zullen we de amendementen van de EVB niet 

steunen. Korte termijnkeuzes, die op de lange termijn slecht uitvallen en technisch rammelt het hard. 

Maar terug naar waar het echt om gaat, de toekomst van Barendrecht, de begroting. De VVD steunt 

van harte de moties: 

• Onderzoek naar gratis OV voor minima, wel zijn we tegen dubbelingen en stapelingen 

• Groene parels: op naar meer bomen in Barendrecht 



• Maatschappelijke organisaties: steun aan maatschappelijke partners, met een hoog 

maatschappelijk rendement. Zeker in deze crisistijden 

 

ezuinigen is niet leuk. Bezuinigen doet pijn. Minder kunnen investeren in plannen voor de toekomst 

is niet gemakkelijk. Maar het is een topprestatie dat in Barendrecht zo’n belangrijke trendbreuk 

wordt gerealiseerd. Uitgaven en inkomsten meer in balans. Met behoud van alle voorzieningen en 

het hoge niveau en dat zonder exceptionele belastingverhogingen. Zo’n drie 10-tjes per jaar omdat 

de waarde van de woningen zo sterk gestegen is. 

Sinds de aanvang van dit college worden tonnen extra geïnvesteerd in de buitenruimte en de 

veiligheid. Dit blijft gehandhaafd. Tevens worden er extra middelen vrijgemaakt om te investeren in 

sociale veiligheid en verkeersveiligheid, belangrijk punt voor de VVD 


