
Jaarverslag Fractie 2020 

ECHT VOOR BARENDRECHT 
 

 

Voorwoord fractievoorzitter  
Over het jaar 2020 zal nog veel generaties gesproken gaan worden. In maart 2020 raakte 
Nederland in de ban van de Coronapandemie. En werd vergaand landelijk beleid ingevoerd, 
gericht op de bestrijding ervan. Zoals de mondkapjesplicht, anderhalve meternorm en het 
sluiten van scholen, winkels, horeca en overheidsgebouwen. Waaronder het gemeentehuis. 
Thuiswerken werd voor lange tijd de norm. Ook in de gemeenteraad. We schakelden 
noodgedwongen over op digitaal vergaderen.  EVB nam kort na de 1e lockdown het voortouw 
om de korte en middellange termijn gevolgen voor Barendrecht te bespreken in de 
gemeenteraad. Dat gebeurde op 15 april. 

Het jaar 2020 hebben wij als fractie voortgezet conform de strategie die we ook in 2019 
hebben gehanteerd. Namelijk:  

1. Steunen wat goed is; 
2. Kritiek op wat niet goed is; 
3. De agenda bepalen met visie, plannen en ideeën. 

 

Activiteiten EVB-fractie in de gemeenteraad 
In het 1e kwartaal besloot de gemeenteraad over de verkoop van aandelen Eneco. Het zou 
Barendrecht ruim € 18 miljoen éénmalig opleveren. EVB heeft de verkoopplannen van het 
college gesteund. Wat we niet steunden, waren de plannen van het college van B&W om aan 
de Gouwe dure nieuwbouwappartementen te laten bouwen. We hebben aangedrongen op een 
heroverweging van deze plannen, waarbij betaalbare woningbouw meer aandacht kreeg. Ons 
voorstel haalde in februari een meerderheid. Inmiddels zijn er gewijzigde plannen 
aangeboden, die positief zijn bijgesteld. Maar nog altijd niet voldoende.  

Het 2e kwartaal waren er als gevolg van de 1e lockdown pas in juni weer raadsvergaderingen. 
We besloten aldaar over onder andere het vaststellen van een gebiedsvisie op de Koedood-
zone. Een initiatief van EVB. Een voorstel van GroenLinks over een combinatie van 
woningbouw en natuur en recreatie in de Zuidpolder kon niet op onze steun rekenen. Wij 
stemden na overleg met onze achterban hierover tegen. En blijven tegen verdere bebouwing 
in de Zuidpolder. Ook kwam de nieuwe afvalstoffenverordening in stemmen. Die zat niet 
goed in elkaar. We hebben geprobeerd via een wijzigingsvoorstel bij te sturen. Maar dat 
mocht (14-15) niet baten. Waardoor we tegen de verordening gestemd hebben. Wat we ook 
bij probeerden bij te sturen was de verordening woonruimtebemiddeling. We proberen al een 
aantal jaar de voorrangsregels van statushouders op een sociale huurwoning daar uit te 
halen, conform de aanpassing in de wet.  Andere partijen willen daar (nog) niet aan. Er werd 
gedebatteerd over de inrichting van ’t Vlak. De coalitiepartijen hebben verfraaiing daarvan 
met 15-14 vertraagd, door na een uitgevoerde bewoners enquête wederom extra onderzoek te 
vragen.  

Wel werden we het in de raad eens over de actualisering van de APV. Dat geldt ook voor 
steun aan het Inge de Bruijn zwembad.  We werden het met de coalitie niet eens over een 
verruiming van het minimabeleid (kindpakket) en plannen voor het Trefpunt. En haalden 
een voorstel binnen om werk te maken van een districtsbureau van de politie in Barendrecht. 
Tijdens de algemene beschouwingen vlak voor het zomerreces scoorden we een groot punt: 
een plan om fors meer geld uit te trekken voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid, haalde 
een meerderheid! 

 

 



Na het zomerreces behaalden we na veel voorwerk een prachtig resultaat op de 
gemoderniseerde referendumverordening. Die werd na een intensief debat unaniem 
aangenomen! Ook een voorstel voor een straatnaam voor Suze Groeneweg sloeg aan. Net als 
in oktober een voorstel voor een pilot met een bewaakte fietsenstalling, die overigens qua 
uitvoering te wensen over laat… We hebben ons  verder verzet tegen de aankoop van het 
EduDelta pand voor € 4,5 miljoen.  

In oktober speelde de kwestie ‘horeca-gate’. Wethouder Roopram van volksgezondheid had 
samen met een aantal coalitie raadsleden blijk gegeven in een lokale horeca gelegenheid 
amper de strenge regels te kennen. En terwijl de BOA’s hierop streng handhaafden, 
bagatelliseerde de wethouder tegenover diezelfde horeca de regels. EVB heeft dit handelen 
aan de kaak gesteld. Het een en ander leidde tot een verhit debat in oktober. Ondanks dat dit 
voor de buitenwereld veel weg had van een moddergevecht, stond de fractie van EVB als één 
team voor haar zaak. Sowieso is EVB de enige fractie die nog geheel in tact is sinds de 
installatie in 2018. Daar ben ik trots op! Vrijwel alle andere partijen wisselden tussentijds van 
(steun)fractieleden.  

Het jaar 2020 eindigde traditioneel met de begrotingsbehandeling. EVB diende voor het 
derde jaar op rij een tegenbegroting in, met als kern: minder wethouders, geen miljoen per 
jaar naar klimaatconsultants. En meer geld naar de openbare ruimte, veiligheid en het op 
orde brengen van het huishoudboekje. Met 15-14 werd echter door de coalitiepartijen 
besloten tot de grootste lastenverzwaring in tien jaar tijd. Met OZB stijgingen van meer dan 
8% en een stijging van de afvalstoffenheffing met ca. 20%.  

Activiteiten EVB-fractie buiten de gemeenteraad  
Onze fractie deed natuurlijk veel meer dan de samenvatting van de 
gemeenteraadsvergaderingen hierboven. We stellen bijzonder veel vragen, over tal van 
onderwerpen.  

In totaal werden er in 2020 zo’n 145 setjes met schriftelijke vragen ingediend door 
gemeenteraadsleden. Daarvan waren er 97 afkomstig van onze EVB-fractie: 67%. Gemiddeld 
7 vragen per EVB fractielid per jaar, het hoogste gemiddelde in de raad. Over tal van 
onderwerpen en beleidsterreinen. Voor wie de vragen nog eens wil nazien, ze zijn te vinden, 
inclusief beantwoording, op 
https://barendrecht.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke_vragen/view 

Tenslotte gaan we als fractie natuurlijk met ons bestuur en met leden de wijken in en 
ondernemen we tal van andere activiteiten. Daarover leest u meer in de bijdrage van het 
bestuur.  

Resumerend 
De 14-koppige EVB-fractie is nog altijd intact sinds de installatie in 2018. En vastberaden om 
samen de eindstreep te halen! We zijn actief. We zitten er bovenop. Qua actualiteit en qua 
inhoud. Onze fractie gáát er echt voor.  

We zetten kwaliteit op één. Onze mensen beschikken over inzet, betrokkenheid, 
vaardigheden en inhoudelijke kennis. En we zijn daarnaast ook nog eens een gevarieerd 
gezelschap van aangename mensen. Een dwarsdoorsnede van de samenleving van 
Barendrecht! De sfeer en onderlinge verhoudingen zijn top. En daarom herhaal ik graag de 
zin waarmee ik de afgelopen twee jaar dit verslag afsloot: het is een voorrecht om aan deze 
fractie leiding te mogen geven! 
 

Barendrecht, 16 juni 2021 

Lennart van der Linden 
Fractievoorzitter 



 

Jaarverslag Bestuur 2020 

ECHT VOOR BARENDRECHT 
 

 

Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van de coronacrisis. Toch heeft het bestuur in dit 
bijzondere jaar allerminst stilgezeten! 

Ook in het jaar 2020 heeft het bestuur namelijk verder gewerkt aan de naamsbekendheid en de 
verdere uitbouw van onze partij. Zo ging er praktisch geen week voorbij zonder dat onze partij niet 
met een onderwerp in De Schakel stond. Ook zijn er op onze social media (Twitter, Facebook en 
Instagram) en onze website regelmatig filmpjes verschenen; bijvoorbeeld over de veiligheidskaart, 
een bewaakte fietsenstalling, onze inzet voor een Suze Groenewegstraat en de komst van een Tiny 
Forest. In totaal zijn er door het jaar heen 15 filmpjes geplaatst die allemaal door bestuursadviseur 
Roel Vermaat zijn geproduceerd.   

In 2020 heeft het bestuur, ook met het oog op de coronapandemie, besloten om voortaan eveneens 
telefonisch bereikbaar te zijn. Ons telefoonnummer 0180- 20 10 20 is sinds mei 2020 in de lucht 
en staat standaard doorgeschakeld naar de voorzitter.  In 2020 is dit telefoonnummer tussen de 
50-100 keer gebeld. Om onze leden in de coronaperiode een hart onder de riem te steken en ook 
eventueel hulp aan te bieden, heeft het bestuur in maart 64 leden van boven de 70 jaar een kaartje 
gestuurd. De andere leden kregen een digitaal kaartje. 

In 2019 organiseerden wij in het kader van “De wijken in” maar liefst 10 wijkbezoeken. Deze 
maandelijkse frequentie (de zomermaanden uitgezonderd) wilden wij ook in 2020 volhouden. De 
coronapandemie gooide echter roet in het eten. Slechts in januari en februari konden wij op onze 
gebruikelijke wijze de wijkbezoeken afleggen. Na de zomermaanden zijn wij opnieuw het dorp 
ingetrokken om, geheel volgens de geldende regels van het RIVM, deur-aan-deur een flyer met 
onze contactgegevens te verspreiden. Tevens werd door een aantal leden zwerfafval opgeruimd.  
Op deze wijze bezochten wij driemaal een wijk (Smitshoek, Molenvliet en 
Gaatkensoog/Vrijheidsakker). De communicatie en de organisatie van de wijkbezoeken werden net 
als vorig jaar door bestuursadviseur Roel Vermaat verzorgd. 

Ook in 2020 heeft het bestuur nog enkele bijzondere activiteiten georganiseerd. Zo namen wij op 
Valentijnsdag het initiatief om ouderen in Borgstede en de Elf Ranken in het zonnetje te zetten. En 
op 19 februari organiseerden wij samen met D66 een debatavond in Het Kruispunt onder leiding 
van universitair docent en historicus Geerten Waling. In mei werd voornamelijk door aanjager Els 
Schaap en in samenwerking met de Barendrechtse Uitdaging, Het Rozenpakhuys en aannemer 
Kraaijeveld, de binnentuin voor bewoners van de Elf Ranken aangepakt. In de zomer van 2020 
nam het bestuur het initiatief voor een online petitie tegen de mogelijke komst van windturbines op 
het Vaanplein. Deze petitie organiseerden wij met enkele bewonersorganisaties (o.a. Charlois 
Zuidrand), stichting Vaanplein Windturbinevrij en stichting Wind van Voren. Ondanks de 
zomermaanden heeft deze petitie 1657 handtekeningen opgeleverd. Deze petitie is aan 
burgemeester Van Belzen overhandigd. 

In 2020 werd tevens een aantal keer strategisch gesproken tussen het bestuur en de 
fractievoorzitter/vicefractievoorzitter. In dit overleg werden de politieke actualiteiten en de 
bijzondere activiteiten besproken. Ook werden de fractievergaderingen bijgewoond, bijna altijd 
door drie bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester). Deze vergaderingen waren 
tweewekelijks. Ook de commissie -en raadsvergaderingen werden door het bestuur vrijwel altijd 
(digitaal) gevolgd.  

 

 



 

In 2020 kon het bestuur slechts eenmaal een Achterbanoverleg en eenmaal een Algemene 
Ledenvergadering organiseren. Deze vergaderingen werden afgesloten met een ledenborrel. Er 
verscheen 8x een nieuwsbrief om leden te informeren over verschillende activiteiten binnen onze 
partij en ontwikkelingen in de gemeenteraad.  

Op de uitgestelde ALV in september onderging het bestuur geen grote veranderingen. Als 
voorzitter werd Roeland Bol herkozen. Manon Brasser werd herkozen als algemeen bestuurslid. 
Jan de Vries schoof door naar de rol van secretaris. Een rol die hij als algemeen bestuurslid sinds 
2019 al waarnam.   

Aan het einde van het jaar heeft het bestuur wederom, in samenspraak met de fractie, besloten tot 
het uitbrengen van een decemberkrant. Deze krant werd midden december dankzij vele leden deur-
aan-deur bezorgd en had ook een mooie impact op ons ledenbestand. In totaal zijn wij in 2020 
gegroeid naar 227 leden en donateurs. Eind 2019 waren dit er nog 206.  

Er is in het jaar 2020 geen EVB’er van het jaar uitgeroepen. Aan het eind van 2021 is het bestuur 
daarom voornemens om twee leden met deze titel te vergasten.   
 
Veel dank aan eenieder die zich in 2020 voor onze partij hebben ingezet!  

 

Barendrecht, 24 juni 2021 

 

Namens het bestuur,   

Roeland Bol, 
Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


