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Gemeenteraad stemt in met begroting
De gemeenteraad stemde vorige week in met de begroting voor 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. De begroting werd positief ontvangen door de gemeenteraad.
Op deze pagina vindt u een aantal onderwerpen die tijdens de begrotingsbehandeling zijn besproken. Wilt u meer weten? U kunt de vergadering gemakkelijk terugkijken.
Kijk op raadzwijndrecht.nl bij video en geluidsverslagen.

Korting op lokale lasten
Iedereen heeft te maken met hogere kosten.
Denk aan de kosten voor energie, brandstof
en boodschappen. De gemeente is dan ook
blij dat bezuinigen niet nodig is. Als we kijken
naar de lokale lasten is er één grote verandering; het recycle-tarief. Bij het recycle-tarief
bestaat de afvalstoffenhefﬁng uit twee delen;
een vast en een variabel deel. De hoogte van
het variabele tarief hangt af van het aantal
keer dat u de ondergrondse container voor
restafval gebruikt of de restafvalbak laat le-

Ondersteuning bieden en elkaar helpen
gen. Het recycle-tarief gaat op 1 januari 2023
in. Hoe meer afval u scheidt, hoe minder u
hoeft te betalen.
Om de lokale lasten niet te laten stijgen diende ABZ - mede namens het merendeel van
de andere partijen een amendement in om
voor het jaar 2023 een korting van �35,- door
te voeren voor alle huishoudens. Het amendement werd door alle partijen aangenomen
met uitzondering van de PvdA.

“We willen niet dat de lokale lasten stijgen. Daarom stellen wij voor een korting van €35 door te voeren op de
inkomsten die wij bij onze inwoners vandaan halen. In
2023 gaan we graag met elkaar in gesprek om te kijken
hoe wij dit aanpakken voor 2024. Rust in onze tariefstijging, dat is wat wij willen.”

De gemeente wil er zijn voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Tijdens de begrotingsbehandeling kwam dit op meerdere momenten naar voren. Zo pleitte de PvdA voor
een ruimhartiger minimabeleid zodat meer
mensen die het zwaar hebben gebruik kunnen maken van de regelingen die er zijn. De

“De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Wij
staan voor een ruimhartig minimabeleid, waar het individu en het gezin centraal staat en niet het systeem. Ook
inwoners die wel werk hebben, maar toch een laag inkomen moeten hiervan meeproﬁteren. Wij pleiten daarom
voor het breder beschikbaar maken van de minimaregeling.”
Gerard Slotema / PvdA
“Veel mensen komen deze winter in de knel door de
hogere energieprijzen. Wij vragen het college om het initiatief ‘Warme Kamers’ te steunen en hierover richting
organisaties, stichtingen, (sport)verenigingen, kerken etc.
te communiceren. Laten we elkaar helpen en een warme
plek bieden waar het kan.”

Fred Loos / ABZ
Hondenbelasting
Ook positief nieuws voor de Zwijndrechtse
hondenbezitters. ZPP diende namelijk een
amendement in voor het afschaffen van de
hondenbelasting. ABZ, D66, VDD en het

CDA stemden in met dit amendement en
het amendement werd aangenomen. De
belasting wordt afgeschaft met ingang van
het nieuwe jaar.

ChristenUnie-SGP diende de motie ‘Warme
Kamers’ in. Een initiatief van Het Leger Des
Heils waarbij ze ‘warme plekken’ aanbieden
aan mensen die noodgedwongen de kachel
uitlaten omdat zij anders de energierekening
niet meer kunnen betalen.

Andries van Gemerden / ChristenUnie-SGP
Blijven sporten

“Het innen van de hondenbelasting kost veel geld. Dit
weegt niet meer op tegen de opbrengsten en heeft dus
weinig effect op ons hondenbeleid. Wij zien graag dat de
hondenbelasting wordt afgeschaft.”

Het CDA maakt zich zorgen over de uitstroom
van leden bij sportverenigingen en roept
het college op om te onderzoeken of mensen stoppen omdat zij het lidmaatschap niet

“Sporten is goed voor een gezonde levensstijl en om op
een makkelijke en leuke manier sociale contacten te leggen. Zeker in deze tijd is dat heel belangrijk. Veel mensen
zeggen hun abonnement op omdat zij dit niet meer kunnen betalen. Financiële middelen mogen wat ons betreft
geen belemmering zijn om te kunnen sporten.”

Freek Hartmeijer / ZPP

Bouwen aan vertrouwen
Samen met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties bouwt
de gemeente aan een krachtiger Zwijndrecht.
De gemeente wil meer in gesprek met de samenleving en inwoners concreter bij plannen

betrekken. Alle partijen willen een betere inzet op communicatie en participatie én dat
kinderen en jongeren meer betrokken worden bij de onderwerpen die hun nu of in de
toekomst raken.

“Samen de beslissingen nemen en meer oog hebben
voor de boodschap van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit leidt hopelijk tot meer vertrouwen en daar moeten we met z’n allen (raad, college
en ambtelijke organisatie) aan bouwen.”
Daan Spanjersberg / VVD

Johan Limberger / CDA

Woningen verduurzamen
Duurzaamheid staat hoog op de agenda. De
gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn om
klimaatverandering tegen te gaan. Dit houdt
in dat iedereen alleen duurzame energie gebruikt en het energieverbruik zo laag mogelijk is. De gemeente zet de komende jaren vol
in op energiebesparing door bewustwording
te creëren. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bereidt

de gemeente zich voor op een aardgasvrije
toekomst.
GL staat hier achter maar maakt zich wel
zorgen om de vele huurwoningen in Zwijndrecht en Heerjansdam die nog onvoldoende
geïsoleerd zijn. Het ingediende voorstel om
versneld te gaan isoleren en afspraken te maken met de woningcorporaties wordt dan ook
unaniem gesteund door de gemeenteraad.

“Zwijndrecht moet aan de slag met het verduurzamen
van de huurwoningen. Zo verspillen we minder energie
en dalen de energiekosten voor huurders. We roepen het
college op om hier actief mee aan de slag te gaan en
concrete afspraken te maken met de woningcorporaties.”

“Kinderen en jongeren moeten meer betrokken worden.
Zij zijn de toekomst van Zwijndrecht. D66 blijft volgen
bij hoeveel onderwerpen en projecten zij inbreng hebben gehad. Daarnaast roep ik de raad ook op om te
kijken naar de eigen communicatie. Hoe doen wij het,
wat kan beter en wat is daar voor nodig?”
Sabine Schipper / D66

meer kunnen betalen. Het is belangrijk om
mensen te informeren over de regelingen die
er zijn zodat kinderen en volwassenen toch
kunnen blijven sporten.

Lia Prins / GroenLinks

Moties en amendementen
Tijdens de begrotingsvergaderingen zijn acht moties en vier amendementen aangenomen. Een motie is meestal een oproep of verzoek aan het college om iets te doen
of iets uit te zoeken. Met een amendement kan de raad een voorstel op concrete onderdelen wijzigen.
Scan de QR-code voor een compleet overzicht of kijk op zwijndrecht.raadsinformatie.nl bij de vergaderstukken van dinsdag 8 november.

