
Tegenbegroting 2020-2023: Barendrecht maakt duidelijke keuzes 
 
Inleiding 
Voor u ligt de tegenbegroting 2020-2023 van Echt voor Barendrecht. Een tegenbegroting die 
er volstrekt anders uitziet dan de begroting die het college van B&W de gemeenteraad 
afgelopen maand heeft voorgeschoteld. 
 
Financieel zware tijden? Keuzes maken!  
Het huidige financiële beleid van de gemeente Barendrecht deze collegeperiode, wordt 
gekenmerkt door terughoudendheid. Het college verkondigt overal in de samenleving de 
boodschap dat er ‘geen geld’ is. Dat het moeilijke tijden zijn. Het college van B&W draagt dat 
uit op diverse bijeenkomsten in het maatschappelijk veld. In het welzijnswerk, in de 
cultuursector, in de sport, richting inwoners. 
 
Dat komt voort uit ontwikkelingen die de afgelopen jaren op Barendrecht af zijn gekomen. 
Bij de voorjaarsnota werd een inktzwart financieel toekomstbeeld geschetst. En om tekorten 
te dekken grijpt het college in haar begroting naar de noodrem. Het openbaar vervoer voor 
ouderen moet fors worden ingeperkt. De belastingbetaler wordt op een flinke OZB 
verhoging getrakteerd. Er wordt op sport- en recreatie (Swim2Play) beknibbeld. En de hakbijl 
gaat in de subsidies van partijen waarmee wij graag samenwerken.  
 
Dat zijn politieke keuzes van dit college van B&W. Dit zijn geen keuzes van Echt voor 
Barendrecht. Wij maken andere keuzes. Het OV, sporten en recreëren blijft. We hakken niet 
in op de subsidies en de OZB gaat niet omhoog.  
 
Wat doen we NIET 
Echt voor Barendrecht heeft een tegenbegroting opgesteld, waarbij er ten eerste aanzienlijk 
minder naar allerhande kleine hobbyprojecten en bestuurlijke speeltjes gaat. Zoals het 
verduurzamen van het wagenpark van de ambtelijke organisatie, trainingen cultureel 
ondernemerschap waar niet om wordt gevraagd, klein bier op veiligheidsgebied en extra 
minimavoorzieningen die al op hoog niveau zijn. En we schrappen geld voor activiteiten 
waar nog geen plannen voor zijn. Zoals het Trefpunt van € 6 miljoen. Verder besparen we 
geld door slimmer met de kosten om te gaan: we gaan niet alle lopende budgetten met 4 
ton per jaar verhogen, oplopend naar 1,2 miljoen. Wij menen dat dat niet nodig is. Dat kan 
wel een tandje minder. En we brengen de formatie van het college van B&W terug naar 
normale proporties, namelijk het niveau van 2014-2018. Dat levert 3 ton structureel op. 
 
Wat doen we wel 
De ruimte die ontstaat, gebruiken wij om in te zetten op een aantal HOOFDZAKEN. Namelijk 
een significante verbetering van de kwaliteit van de Barendrechtse buitenruimte. Structureel 
€ 250.000 per jaar aan veiligheid, toezicht en handhaving. Cultuur: de Baerne, het Kruispunt 
en een hoogwaardige bibliotheek in Carnisselande. En in verkeersveiligheid. We pakken de 
top-10 onveilige 30 kilometerzones aan. En als kers op de taart breiden we het zwembad uit 
met een buitenbad voor familierecreatie. Dat is een beperkte investering, die zich 
terugverdient. Of bijna terugverdient.   



Leeswijzer tegenbegroting: hoe is deze opgebouwd 
 
Dit document bevat de tegenbegroting die de fractie van Echt voor Barendrecht, EVB, indient 
ter behandeling in de commissie P&C van de gemeente Barendrecht op maandag 28 oktober 
2019. De tegenbegroting is geen boekwerk, zoals het college van B&W dat heeft gemaakt. 
Maar een voorstel met alternatieve keuzes op hoofdlijnen, inclusief de onderbouwing 
daarvan.  
 
De tegenbegroting van EVB is anders opgebouwd dan de (vrij onoverzichtelijke) begroting 
van het college van B&W. Hij is compacter en duidelijker.  
 
In onze tegenbegroting beginnen we met het saldo na de 1e tussenrapportage 2019, dat is 
het vertrekpunt. Tot en met dit moment liggen budgetten vast vanwege raadbesluiten.  
 
Vervolgens nemen wij op een aantal ontwikkelingen met meerjarenperspectief, inclusief de 
ontwikkelingen in de 2e tussenrapportage. Dit zijn allemaal posten die al terug te vinden zijn 
in de originele begroting / tussenrapportage van het college van B&W. Het zijn 
ontwikkelingen, zowel positief als negatief, die zich voordoen en die wij in principe 
onvermijdelijk achten. En dus nauwelijks politiek beïnvloedbaar. 
 
Het lopende saldo na deze ontwikkelingen is negatief. Ca. € 3 Miljoen per jaar.  
Daarna nemen wij een selectie op van bezuinigingen en dekkingsvoorstellen. Deels zijn dat 
voorstellen die het college van B&W al heeft gepresenteerd. En deels zijn dat voorstellen die 
wij zelf doen (en al eerder hebben gedaan). Het saldo van deze bezuinigingen en 
dekkingsvoorstellen is € 4 miljoen in 2020, oplopend naar € 5,7 miljoen in 2023.  
 
Daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe ambities. Namelijk van € 1 miljoen in 2020, oplopend 
naar € 2.7 miljoen in 2023.  
 
Vervolgens volgen de politieke ambities voor 2020-2023. Dat is een combinatie van ambities 
die al zijn geschetst door het college van B&W, dat op steun kan rekenen van 15 van de 29 
zetels in de gemeenteraad. En een aantal nieuwe ambities, ambities die uit het 
verkiezingsprogramma van Echt voor Barendrecht komen. De grootste partij van deze 
gemeenteraad, met 14 van de 29 zetels.  
 
De som van deze ambities is € 700K in 2020, oplopend naar € 1,5 Mio in 2023. En deze blijven 
daarmee ruim binnen de beschikbare middelen volgens het meerjarenperspectief. Daarmee 
laten we dus nog ruimte voor additionele ambities, voor tegenvallers, en gaat Barendrecht 
met een gezond huishoudboekje de toekomst tegemoet.  
 
Deze tegenbegroting is ambtelijk getoetst.  
 
 
 
 
 
 



Tegenbegroting 

 

2020 2021 2022 2023

Saldo na 1e Tussenrapportage 2019 (STARTPUNT BEGROTING 2020 - 2023) 1.023.700 17.500 -164.400 -129.000

tekort tekort overschot overschot

Ontwikkelingen met meerjarenimpact / 2e Turap

Ruimte onder BCF plafond terugdraaien 960.000 960.000 960.000 960.000

Meicirculaire 2019 -1.034.000 -381.000 762.000 778.000

Septembercirculaire 2019 -153.000 -795.000 -917.000 -754.000

2e TR Doelgroepenvervoer 624.300 624.300 624.300 624.300

2e TR Herijking budgetten vastgoed -19.000 -38.000 -38.000 -16.500

2e TR Lokale jeugdhulp ZIN 300.000 300.000 300.000 300.000

2e TR Planmatig onderhoud openbare verlichting 11.100 11.100 11.100 11.100

T Structureel deel Fundament Maatschappij 476.000 476.000 476.000 476.000

U Voortzetting taken WABO 28.200 28.200 28.200 28.200

X Vervanging dam Voordijk-Carnisseweg (€ 124.000 in 2020) 12.400 12.400 12.400

3 Afschrijvingslasten investeringen -232.300 -189.400 -186.900 -181.000

4 Rente langlopende leningen -247.000 -247.000 -247.000 -247.000

5 Personeelslasten gemeente Barendrecht 118.900 118.900 118.900 118.900

6 CAO Gemeenten (GR BAR) 1.144.400 1.223.100 1.223.100 1.223.100

7 Bijdragen Gemeenschappelijke Regelingen 147.600 147.600 147.600 147.600

8 Opbrengst OZB -205.900 -205.900 -205.900 -205.900

10 Preventief Jeugdbeleid -200.000

W Vervanging verkeerslichten Kilweg -A29-Middelweg (€ 555.000 in 2020) 46.200 46.200 46.200

Saldo ontwikkelingen met meerjarenimpact / 2e Turap 1.919.300 2.091.500 3.115.000 3.121.400

tekort tekort tekort tekort

Saldo NA lopende ontwikkelingen met meerjaren impact 2.943.000 2.109.000 2.950.600 2.992.400

tekort tekort tekort tekort

BEZUINIGINGEN EN DEKKINGSVOORSTELLEN

Inzet IBP -499.000 -899.000 -1.396.000 -1.396.000

Realistisch begroten -1.255.300 -1.255.300 -1.255.300 -1.255.300

Degeneratie Inkomsten -360.000

S 2e Veiligheidspost Maasstraat -118.000

Professionalisering BOA's 38.800 -20.000 -20.000 -20.000

Innovatiebudget Wmo algemene voorzieningen -122.000 -122.000 -122.000 -122.000

Front Office balie tijden aanpassen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Inzet en inrichting van de wijkteams veranderen -125.000 -250.000 -250.000

Bezuiniging Sociaal Domein -160.000

Stoppen met storten BTW in voorziening afvalstoffenheffing -621.700 -621.700 -621.700 -621.700

Budget Duurzaamheid -70.000

Toename inkomsten slangengelden -75.000 -75.000 -75.000

BAR-organisatie -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

Opleidings- en representatiekosten college -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Realistisch Ramen -93.000 -93.000 -93.000 -93.000

EVB1 Terugbrengen formatie college van B&W van 4,8 FTE naar 3,7 FTE -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

EVB2 Vrijval wachtgeldvoorziening van 1 wethouder van 30% naar 0% -47.300

EVB3 Trefpunt: eerst plan, dan geld (6 mio investering gepland) -150.000

EVB4 Beperken kostenstijging inflatie indexeringen gemeentelijke budgetten -200.000 -600.000 -1.000.000

EVB5 Beveiliger receptie overdag laten vervallen (zeker met vaste inloop) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Totaal bezuinigingen en dekkingsvoorstellen -3.982.500 -4.086.000 -5.108.000 -5.658.000

overschot overschot overschot overschot

Ruimte voor ambities in begroting 2020-2023 -1.039.500 -1.977.000 -2.157.400 -2.665.600

overschot overschot overschot overschot



 

 
 
Toelichting op door EVB ingebrachte NIEUWE posten 
 
EVB1. Terugbrengen formatie college - € 300.000 per JAAR 
De formatie in het college wordt teruggebracht naar 3,7 FTE, conform de bestuursperiode 
2014-2018. Dat bespaart de samenleving € 300.000 per jaar. Invulling is op meerdere wijzen 
mogelijk. Het kan een teruggang in het aantal wethouders betekenen, maar het kan ook een 
teruggang in tijdbesteding (deeltijdpercentage) van zittende wethouders betekenen. Daar 
laten we ruimte voor keuzes. 
 
EVB2. Vrijval wachtgeld - € 47.300 in 2020 
Een voormalig wethouder van de gemeente heeft afgezien van zijn wachtgeld. Het 
aanhouden van 30% van de voorziening is onnodig. Er wordt namelijk geen beroep meer op 
gedaan.  
 
EVB3. Trefpunt - € 150.000 in 2023 
Het in de begroting van het college opgenomen bedrag van € 6 miljoen voor het Trefpunt is 
niet gebaseerd op een duidelijk plan. Dat wordt dus vooralsnog geschrapt en op zijn vroegst 
weer bij de voorjaarsnota komend jaar in behandeling genomen. De afschrijvingslast in 2023 
vervalt hiermee.  
 
EVB4. Beperken kostenstijging - € 200.000 (2021), € 400.000 (2022) € 1.000.000 (2023) 
Het college meent dat in 2021 en verder de kosten met € 400.000 per jaar oplopen door 
indexeringen en prijsstijgingen tot € 1.200.000 in 2023. Als deze indexering wordt 
gefiatteerd door de gemeenteraad, worden deze kosten verdeeld over alle gemeentelijke 
budgetten. Van de balpennen, tot het groenonderhoud. Wij stellen daar tegenover dat de 
gemeente altijd en overal bezig moet zijn met het besparen op kosten. En daarin ambitieus 
moet zijn. We geloven best dat er onvermijdelijke prijsstijging is. Maar we stellen deze 
stijging met de helft bij. Maximaal € 200.000 per jaar.  
 
EVB5. Balie gemeentehuis overdag beveiligd 
De structurele middelen voor het inzetten van beveiligers tijdens alle openingstijden van het 
gemeentehuis wordt ook geschrapt. Er zijn amper incidenten, er is sprake van dubbele 

Ambities 2020-2023 en nieuwe plannen al door college voorgesteld

11 Doorstroomregeling 22.500 22.500 22.500

C Aanpak dementievriendelijke gemeente 25.000 25.000 25.000 25.000

I Verbeteren parkeermogelijkheden fietsen 25.000 25.000

Y Lift Middenbaan (€ 100.000 in 2021) 5.000 5.000 5.000

ZG Cultureel Centrum Het Kruispunt 111.300 111.300 111.300 111.300

Ambities EVB

EVB7 Buitenzwembad Inge de Bruijn - kapitaallasten 65.000 65.000 65.000 65.000

EVB8 Dekking: Hogere exploitatiebijdrage uit extra inkomsten Inge de Bruin zwembad -32.500 -32.500 -32.500 -32.500

EVB9 Significante verbetering Barendrechtse buitenruimte: van B naar A kwaliteit 299.100 598.200 598.200 598.200

EVB10 Renovatie van de Baerne 150.000 150.000 150.000

EVB11 Kwaliteitsimpuls Bibliotheek Carnisselande - HOGE AMBITIE SCENARIO 90.000 180.000 180.000 180.000

EVB12 Extra budget naar veiligheid, toezicht & handhaving 125.000 250.000 250.000 250.000

EVB13 Top-10 Verkeersonveilige 30 KM zones herinrichten. Investering: 3,2 Mio in 3 jaar 38.400 76.800 128.000

Kosten plannen en ambities 2020-2023 730.400 1.437.900 1.451.300 1.480.000

tekort tekort tekort tekort

Saldo begroting 2020 en meerjarenperspectief 2023 -309.100 -539.100 -706.100 -1.185.600

overschot overschot overschot overschot



bezetting op de receptie en er is geen vrije inloop meer. De kosten van deze maatregel, die is 
geïnitieerd door de BAR-organisatie, wegen niet op tegen de maatschappelijke meerwaarde 
van deze maatregel.  
 
EVB7. En EVB8. Buitenzwembad 
 
De gemeenteraad is uitgebreid geïnformeerd door de directie van het Inge de Bruijn 
zwembad over de kansen en mogelijkheden van het realiseren van een buitenzwembad. 
Voorgesteld wordt om een investeringskrediet van 1,3 miljoen euro uit te trekken om dit te 
realiseren. Dit is het krediet voor het uitgebreide scenario (inclusief overkapping) dat werd 
gepresenteerd. Er is ruimte om in overleg met alle relevante stakeholders het beste scenario 
te kiezen. De kapitaallasten van de investering, kan de gemeente Barendrecht direct jaarlijks 
terugverdienen, door de exploitatiebijdrage die van het zwembad wordt ontvangen te 
verhogen. Wij denken dat het zich terugverdiend, maar uit voorzichtigheid nemen we als 
dekking slechts 50% van de extra lasten op.  
 
EVB9. Significante verbetering kwaliteitsniveau Barendrechtse buitenruimte: van B naar A 
De gemeente Barendrecht zet de kwaliteit van de buitenruimte op 1 en geeft daar ook 
aanzienlijk meer middelen aan uit. Kwaliteitsniveau A is haalbaar en zal Barendrechters 
vervullen met trots, als ze door hun dorp wandelen en fietsen. Het verhogen van de kwaliteit 
van B naar A hebben we ambtelijk laten toetsen en kost zo’n € 598.200 aan meerkosten, 
uitgaande van een heel jaar. Omdat goede voorbereiding nodig is voor bijbehorende 
bestekken en aanbestedingen, is voor 2020 gerekend vanaf halverwege het jaar.  
 
EVB10. Renovatie van de Baerne 
De gemeente Barendrecht investeert in cultuur, samen met haar maatschappelijk partners. 
Cultureel partners CLB, KCB en Theater het Kruispunt hebben een panklaar ambitieus plan 
uitgewerkt om de Baerne te renoveren, toekomstbestendig te maken en te optimaliseren 
qua gebruikers. Met een investering van ca. 3 miljoen euro, kan het gebouw weer minstens 
20 jaar vooruit. Groot onderhoud in de nabije toekomst kan direct achterwege blijven. De 
jaarlijkse kapitaallasten voor de gemeente zijn € 150.000. 
 
EVB11. Kwaliteitsimpuls Bibliotheek Carnisselande 
Voor € 180.000 per jaar aan additionele subsidie, realiseert de Bibliotheek in Carnisselande 
een compleet vernieuwd bibliotheekconcept en wordt de kwaliteit van deze 
maatschappelijke voorziening aanzienlijk verbeterd en toekomstbestendig gemaakt. Na het 
succes van de upgrade in het Kruispunt een geweldige mogelijkheid die bovendien een 
kwaliteitsimpuls geeft aan het centrumgebied in Carnisselande.  
 
Het door het college gepresenteerde plan ’t Plein is daarmee van tafel.  
 
EVB12. Extra budget naar veiligheid, toezicht & handhaving 
Vrijwel alle politieke partijen in Barendrecht hadden veiligheid als prominent thema in hun 
verkiezingsprogramma’s staan. Daarom wordt nu structureel € 250.000 vrijgemaakt om 
Barendrecht op veiligheidsgebied een kwaliteitsimpuls te geven. Dit bedrag wordt ingezet 
voor een combinatie van verbetermaatregelen, waaronder een meetbare kwaliteitsimpuls 
en uitbreiding van team toezicht & handhaving, een zeer actieve coördinator tussen politie, 



BOA’s en buurtpreventie, materiaalupgrades voor buurtpreventie, het periodiek verspreiden 
van een actuele veiligheidskaart en om als gemeente bij te dragen aan het in samenwerking 
met de politie realiseren van een politiebureau in Barendrecht met ruime openingstijden.  
Een separaat raadsvoorstel met gedetailleerde invulling en resultaatafspraken volgt. De 
gemeenteraad wordt over de prioriteiten van deze veiligheidsimpuls jaarlijks meegenomen.  
 
EVB13. Verkeersveilige wijken.  
De top-10 Verkeersonveilige 30 KM zones herinrichten. Investering: 3,2 Mio in 3 jaar. 
 
Vorig jaar ontving de gemeenteraad een rapport inzake het aanpassen van de inrichting van 
30 kilometerzones in Barendrecht. Daarin is een top-10 opgenomen van grootste knelpunten 
/ gevaarlijke straten. Die pakken we aan. Dat kost € 3,2 miljoen euro aan renovatie en 
herinrichting van deze wegen. We doen dat in drie jaar tijd. De jaarlijkse afschrijvingslasten 
zijn oplopend opgenomen in deze begroting (afschrijving in 25 jaar).  
 
Barendrecht wordt hiermee structureel verkeersveiliger. In de toekomst volgen plannen en 
budget voor overige wijken en knelpunten. 
 


