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Wat zijn de ambities van de gemeenteraad 
van Zwijndrecht voor de komende jaren en 
wat betekent dat voor de begroting? Die 
vraag was dinsdag 25 juni aan de orde bij 
de behandeling van de perspectiefnota 

in de gemeenteraad. Enkele onderwerpen 
die ter sprake kwamen: zwembad in de 
Zwijndrechtse Waard, rioolheffing, haalbaar-
heid van het investeringsprogramma, decen-
tralisatie van de zorg door de rijksoverheid, 

subsidie aan maatschappelijke organisaties, 
scholing voor de jeugd, braakliggende terrei-
nen en leegstaande panden in de gemeente, 
cameratoezicht bij het station en veiligheid 
rond het spoor.

Vorige week berichtten we u onder meer over 
de keuze voor een geschikte plek van een 
zwembad en de veiligheid rondom het spoor. 
In deze uitgave leest u welke andere onder-
werpen aan bod zijn gekomen.

Gesprekken over huishoudboekje gemeente 
B&W en gemeenteraad blikken vooruit op begroting

Het college van B&W stelt voor om de subsi-
dies voor sociaal-culturele instellingen niet te 
compenseren voor loon- en prijsontwikkeling. 

Een uitzondering hierop vormen de vijf 
grote subsidieontvangers: welzijnsorgani-
satie Diverz, de bibliotheek, ToBe, SWOZ en 
Stichting Vivenz. Deze grote instellingen zijn 
in 2012 gekort met 10% en zitten al enkele 
jaren op de nullijn. Het college wil voor deze 
instellingen de subsidie indexeren met 2%. 
Gemeenteraadsleden discussieerden flink 
met wethouder Elbert Vissers (welzijn) over 
deze beoogde uitzonderingspositie. Ook 

kleine subsidieontvangers hebben het moei-
lijk en hebben bovendien minder overhead. 
De benadering van het college zou daarom 
oneerlijk zijn. De wethouder hield een zwaar 
pleidooi voor het standpunt van het col-
lege. Op de grote instellingen is al flink meer 
bezuinigd en zij hebben veel mantelzorgers 
en vrijwilligers. Die worden getroffen als de 
gemeente de prijscompensatie niet verleent. 
Een motie om alleen de Viverapartners te ont-
zien, werd door de gemeenteraad verworpen, 
waardoor het voorstel van het college over-
eind bleef.

Prijscompensatie voor de grote vijf

De gemeenteraad sprak zijn waardering uit 
over de realisatie van het duurzaamheidbe-
leid en gaf de portefeuillehouder met drie 
moties aanvullende opdrachten mee. 

Allereerst zal onderzocht worden wat de 
kosten zijn van een zonnepanelenpark, de 
terugverdientijd, het effect op het milieu en 
de begroting. De informatie moet voor de 
begrotingsbehandeling in het najaar beschik-
baar zijn. 
In de tweede plaats wil de gemeenteraad het 
energieverbruik in de gemeente in beeld heb-
ben en laten onderzoeken of deelname aan 
‘Energie in Beeld’ hiervoor de juiste informa-
tie kan opleveren. Veel energie gaat verloren, 
omdat het wordt afgevoerd in bijvoorbeeld 

lucht of water, terwijl het elders ingezet zou 
kunnen worden. Met ‘Energie in Beeld’ kun-
nen gegevens over het gebruik van gas en 
elektriciteit worden bekeken. 
De derde motie betreft onderzoek naar toe-
passing van riothermie bij het rioolstelsel 
dat opnieuw aangelegd moet worden in de 
wijk Heer Oudelands Ambacht. Riothermie 
is het opwekken van energie uit de warmte 
van rioolwater. Bij bewezen geschiktheid wil 
de gemeenteraad dat dit systeem ook toege-
past wordt bij andere projecten rondom het 
riool in de gemeente Zwijndrecht. Wethouder 
Henk Mirck (duurzaamheid) verwacht dat de 
onderzoeken een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan het duurzaamheidbeleid van de 
gemeente.

Duurzaam verder: energie uit het riool?

De kans is zeer groot dat de gemeenten vanaf 
2015 meer taken en verantwoordelijkheden 
krijgen in het sociaal domein. Gemeenten 
worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, 
grote delen van de AWBZ, inkomensregeling 
voor chronisch zieken en gehandicapten, MEE 
en de participatiewet. Daarnaast voert het 
Rijk forse bezuinigingen door, waarvan de 
gevolgen gevoeld worden in de gemeente. 

Gemeenteraadsleden maken zich zorgen 
over de mate waarin hiervoor gelden worden 
gereserveerd en discussieerden daarover met 
wethouder Kamsteeg (financiën). Die gaf aan 
dat er forse onzekerheden zijn rond de bezui-
nigingen van zes miljard van het Rijk. Het col-
lege van B&W wil de decentralisaties uitvoe-
ren met het geld dat de gemeente daarvoor 
van het Rijk krijgt. Dat zal fors minder zijn dan 
de financiële middelen die nu beschikbaar 
zijn voor die taken. Het Rijk stelt dat veel 
meer binnen de samenleving opgelost kan 
worden. Gemeenten moeten hierbij onder-
steunen en maatwerkoplossingen zoeken 
voor mensen die ondanks hulp uit de samen-
leving, toch ondersteuning nodig hebben. 
De gemeente gaat daarover communiceren, 

want de inwoners moeten wel weten dat de 
gemeente de taken soberder moet invullen. 
De uitvoering moet kwalitatief verantwoord en 
goed zijn, maar kan niet hetzelfde zijn als nu. 
De gemeenteraad organiseert 17 september 
een oriëntatieavond over de decentralisaties, 
waarop de gemeenten in de Drechtsteden 
zich samen voorbereiden. 

Geld over
De Drechtsteden hebben nog geld over van 
het participatiebudget. Met dat budget kun-
nen gemeenten jaarlijks voorzieningen aan-
bieden op het gebied van reïntegratie, inbur-
gering en opleidingen. Wethouder Slotema 
vertelde namens Zwijndrecht drie suggesties 
te hebben gedaan voor besteding van de 
overgebleven gelden. Deze houden verband 
met vroegtijdig schoolverlaten, stageplekken 
en ondernemerschap. Bovendien heeft de 
Drechtsteden een actieplan ingediend voor 
bestrijding van jeugdwerkloosheid en bij het 
ministerie aangedrongen op meer stageplek-
ken en op scholing in techniek en zorg. In de 
lagere schoolklassen zijn onderwijzers nu 
al bezig om leerlingen meer in aanraking te 
brengen met techniek.

Taken sociaal domein sober uitvoeren

Wethouder Elbert Vissers verdedigt tijdens het raadsdebat de uitzonderingspositie van de vijf 
grote subsidie ontvangers.

De provincie Zuid-Holland heeft de 
“Stichting BIZ Groote Lindt” een subsidie 
toegekend van € 10.000,-. Ook het bedrij-
venterrein Bakestein langs de A16 voldeed 
aan de eisen van de provincie en krijgt 
eenzelfde bedrag. De subsidie is bedoeld 
voor de ontwikkeling en planvorming van de 
bedrijventerreinen en is aangevraagd door 
het bestuur van de BIZ Groote Lindt en het 
bestuur van de in oprichting zijnde coöpera-
tie Bakestein. 

John van Belle, voorzitter van de BIZ Groote 
Lindt: “In 2010 zijn we op Groote Lindt 
gestart met de bedrijveninvesteringszone 

(BIZ). Het doel van de BIZ is het vergroten 
van de veiligheid op Groote Lindt. Inmiddels 
is er een uitgebreid camerasysteem gereali-
seerd en rijdt er op strategische tijden een 
beveiligingsdienst. Maar naast de beveili-
ging willen we meer kunnen betekenen voor 
ondernemers op Groote Lindt. Zo willen 
we onder andere leegstand tegengaan en 
onderzoek doen naar zaken die de onderne-
mers collectief op willen pakken.”
Ook Wim Stam, beoogd voorzitter van de 
coöperatie Bakestein, is erg verheugd. “Even 
leek het erop dat we niet in aanmerking 
konden komen voor de subsidie omdat 
Bakestein nog geen identiteit had. Door een 
goede samenwerking tussen ParkTrust, het 
beoogd bestuur, de gemeente Zwijndrecht 
en de Kamer van Koophandel is het uitein-
delijk toch goed gekomen. Gelukkig, want 
op Bakestein is al enkele jaren onvrede 
onder de ondernemers over het beloofde 
dienstenniveau. Nu zijn er mogelijkheden 
om parkmanagement nieuw leven in te bla-
zen. Hiermee kunnen we de kwaliteit van het 
bedrijventerrein een impuls geven.”

Subsidie voor Groote Lindt & Bakestein

Wethouder Economie Elbert Vissers feliciteert 
de voorzitter van de ondernemersvereniging 
Bakestein, Wim Stam, met de overeenkomst 
voor het invoeren van parkmanagement. 


