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Met een nieuwe fractie heeft de PvdA Barendrecht vanuit de oppositie een realisti-
sche koers ingezet. Dit betekent dat wij niet alleen gepleit hebben voor onder andere 
meer geld voor onze wijkteams, een inclusieve Barendrecht, overbelaste en jonge 
mantelzorgers, meer steun voor de voedselbank, het niet ontmantelen van de BAR, 
maar ook voor het bestrijden van menstruatiearmoede en nog vele andere thema’s.

Helaas hebben we niet overal het resultaat bereikt die wij zelf graag zouden willen 
zien, maar dat betekent niet dat wij ons niet in blijven zetten voor hen die onze hulp 
het hardst nodig hebben!

De PvdA wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook betrokken is geweest 
en een bijdrage heeft geleverd en rekent in het jaar 2023 eveneens op uw steun en 
medewerking.

Ambtenaren in gemeentes Barendrecht, Ridder-
kerk en Albrandswaard werken vanuit één organi-
satie samen voor de drie gemeentes, de zoge-
naamde BAR organisatie. Juist door deze samen-
werking worden kosten bespaard en was het 
mogelijk specialisten aan te trekken die voor de 
drie gemeentes werken. De fracties van Groen-
Links en PvdA hebben in de drie gemeentes 
vragen gesteld aan het college.

“Om de samenwerking te beëindigen wordt in alle 
drie de gemeentes rekening gehouden met miljoe-
nen aan extra kosten, verlies van kennis en een 
groot verloop van medewerkers en daardoor een 
dip in de dienstverlening.  Het kan toch niet zo zijn 
dat  we in kwaliteit inboeten, fors moeten bezuini-
gen op andere terreinen, alleen om een verkie-
zingsbelofte van Echt voor Barendrecht en 
18PLUS Ridderkerk in te lossen”, aldus Tina 
Jakoeb (PvdA) en Arie Kooijman (GroenLinks).

Daarom vragen de fracties om inzicht in de kosten 
en de gevolgen van de ontmanteling voor de inwo-
ners. Door de handen ineen te slaan willen de 
fracties van PvdA en GroenLinks in de drie 
BAR-gemeenten duidelijkheid krijgen.

Fracties GroenLinks en PvdA willen 
duidelijkheid over ontmanteling 
BAR-organisatie

Sinds het begin van de coronapandemie ontvangen de 
fracties van de PvdA en EVB geregeld berichten van 
Barendrechters uit Carnisselande die hun woning 
willen uitbreiden, bijvoorbeeld met een dakkapel of een 
extra woonlaag. Deze Barendrechters lukt het vaak 
niet om in de huidige overspannen woningmarkt een 
ruimer betaalbaar huis te vinden. Door op deze manier 
wat extra verblijfs- of bergruimte te creëren, kunnen 
deze Barendrechters met hun gezin blijven wonen in 
hun huidige huis.

Beide fracties hebben samen schriftelijke vragen 
gesteld aan de wethouder en zijn onder andere 
benieuwd naar: 
- Hoe vaak in de afgelopen jaren omgevingsvergun-

ningen afgewezen zijn. 
- In hoeverre de wethouder bereid is, bij strijd van 

een bouwplan met redelijke eisen van welstand, 
toch een omgevingsvergunning te verlenen als 
daarvoor bijzondere redenen aanwezig zijn. 

Schriftelijke vragen inzake opbouw van 
woningen in Carnisselande

Mouwen opstropen!
Samen met Stichting Present heeft de 
fractie van de PvdA de afgelopen perio-
de een aantal activiteiten georgani-
seerd voor Barendrechters/organisa-
ties. De fractie zet zich graag in voor 
inwoners die hulp nodig hebben. Het 
doel is om minimaal een keer per half 
jaar de mouwen op te stropen.

Om de voedselbank een reddende hand te bieden 
heeft de PvdA tijdens de algemene beschouwingen op 
8 november jl. de motie ‘huurontheffing voedselbank’ 
ingediend. Momenteel worden veel Barendrechters 
hard geraakt door de gevolgen van de energiecrisis en 
de hoge inflatie. Dit heeft directe invloed op basisbe-
hoeftes in hun huishouden. Echter heeft de voedsel-
bank de noodklok geluid omdat donaties aan de voed-
selbank teruglopen met als gevolg dat de basisbehoef-
te pakketten niet voldoende gevuld kunnen worden.

In de motie pleit de PvdA onder andere ervoor dat er 
op korte termijn tijdelijk (in afwachting van de onder-
handen zijnde motie ‘Toekomstgerichte huisvesting 
Voedsel- en Kledingbank’) ontheffing wordt verleend 
aan de voedselbank voor het betalen van de huur aan 
de gemeente. Door de voedselbank tijdelijk te ontlas-
ten, hebben zij meer financiële ruimte om extra eten in 
te kopen en hierdoor onze inwoners te ondersteunen. 
Ondanks het feit dat de gemeente Barendrecht vanuit 
de wettelijke taak naar haar inwoners een zorgplicht 
heeft, heeft de meerderheid van de raad tegen dit 
voorstel gestemd.

Geen steun gekregen voor de Motie huur-
ontheffing van de voedselbank

Schrijftelijke 
vragen

Meer weten? Kijk op barendrecht.pvda.nl/fractie-nieuws
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v.l.n.r. Ivar Berkman, Tina Jakoeb, Joop Schaeffer, 
Desiree de Bruin (present) Marjan Beekman (borgstede)

v.l.n.r. Desiree de Bruin (present), vrijwilligers van 
present, Thom van Veen, Tina Jakoeb, Daphne Plaizier

De raad stemt in met motie menstruatie 
armoede!
Menstruatiearmoede en menstruatietaboe is een 
groot maatschappelijk probleem. Doordat de rek er 
steeds meer uit is, worden meisjes en vrouwen 
vanaf puberteit geconfronteerd met ongemak, 
schaamte en extra kosten terwijl dit een natuurlijk 
een proces is. Menstrueren kost vrouwen naar 
schatting 50 euro per jaar tot 6000 euro in het hele 
leven. 

In deze motie pleiten alle fracties ervoor om men-
struatie uitgiftepunten (MUP) op te schalen naar 
scholen, dagopvang, sociale organisaties en sport-
verenigingen. Dit om ervoor te zorgen dat deze 
producten ook in weekenden en avonden beschik-
baar zijn. Ook moet er veel meer voorlichting wordt 
gegeven om menstruatietaboe aan te pakken.

Thom van Veen en Marjon Van Breugel-Bolten 
hebben namens de PvdA menstruatieproducten 
ingezameld om aandacht te vragen voor dit 
probleem. Tijdens de Raad heeft de fractie deze 
aan de wethouder overhandigd zodat zij dit symbo-
lisch aan organisaties kan afgeven die zich aan-
melden voor een MUP.

Op 21 november 2022 heeft de fractie een kennisma-
kingsgesprek gehad met Mark Schutjens (directeur-be-
stuurssecretaris Stichting Leergeld). Om minimagezin-
nen te ontzorgen en zoveel mogelijk kinderen mee te 
kunnen laten doen, heeft de gemeente een samenwer-
kingsovereenkomst met Stichting Leergeld. 

De fractie is naar aanleiding van dit gesprek benieuwd 
hoe de wethouder onder andere er voor wilt zorgen dat 
scholen sneller een melding maken wanneer zij con-
stateren dat een kind hulp nodig heeft. Het enkel 
verstrekken van een informatiepakket aan scholen zal 
er niet voor zal zorgen dat kinderen tijdig aangemeld 
worden bij Stichting Leergeld. Daar is meer voor nodig.

Schriftelijke vragen inzake kindpakket

Een van de activiteiten heeft plaatsge-
vonden op 23 november 2022. Leden 
van de fractie hebben samen met een 
aantal vrijwilligers van Stichting Present 
de handen uit de mouwen gestoken om 
samen de tuin van de Zorgnijverij in 
Barendrecht winterklaar te maken. Hier 
is ook een video van gemaakt, kijk op 
barendrecht.pvda.nl. 

Benoemenswaardig is de activiteit die 
plaatsgevonden heeft op woensdag 14 
december 2022. De fractie heeft appel-
taarten en kerstkaarten geregeld voor 
de bewoners en het personeel van 
Borgstede. Stichting Present heeft 
geregeld dat de fractie tijdens een 
beautymiddag de bewoners en het 
personeel hebben getrakteerd op 
appeltaart, vers gebakken bij ‘Werk aan 
de winkel’ in Ridderkerk, een kleinscha-
lig activiteitencentrum voor mensen met 
een verstandelijke beperking.


