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Van

D66 fractie

Aan

De voorzitter

Onderwerp:

Inter Bestuurlijk Programma (IBP)

Datum raad in openbare
vergadering bijeen:

6 november 2018

De fractie van D66 stelt de gemeenteraad van Brielle, in vergadering bijeen op 6
november 2018, voor de volgende motie aan te nemen:
Overwegende dat;

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen aan de slag gaan met een
gezamenlijke agenda, het zogenaamde Inter Bestuurlijk Programma (IBP).

In deze samenwerking de aanpak van een tiental grootschalige maatschappelijke
opgaven centraal staat:
1. Samen aan de slag voor het klimaat (CO2-reductie tot 49% in 2030,
oplevering van circa 50.000 aardgasvrije nieuwbouwwoningen p.j. in 2021 en
het aardgasvrij maken van 30.000-50.000 bestaande woningen p.j.).
2. Toekomstbestendig wonen (sloop en transitie van woningvoorraad,
bestrijding van leegstand en meer kansen op de woningmarkt voor kwetsbare
groepen).
3. Regionale economie als versneller (nadruk op de regionale omstandigheden
voor het bereiken van ambities).
4. Naar een vitaal platteland (zorgen voor duurzame landbouw zonder
ongewenste risico’s voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu).
5. Merkbaar beter in het sociaal domein (extra inzet op de aanpak van
eenzaamheid, kindermishandeling, huiselijk geweld en verwarde personen).
6. Nederland en migrant goed voorbereid (een flexibeler asielstelsel, snellere
terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht en verbetering van het
taalniveau en de arbeidsparticipatie van nieuwkomers).
7. Problematische schulden voorkomen en oplossen (beginnende schulden
eerder signalen en gemeenten meer mogelijkheden te geven om kosten van
het beschermingsbewind te beheersen).
8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving (integrale aanpak
van multiproblematiek in ondermijningsgevoelige gebieden, benutten van
kansen door digitalisering, democratie weerbaarder maken en decentrale
volksvertegenwoordigers en bestuurders beter ondersteunen).
9. Passende financiële verhoudingen (toezicht vernieuwen, totale rijksuitgaven
als basis hanteren voor een goede normeringssystematiek en knelpunten in
de fiscale regelgeving inventariseren).
10. Overkoepelende thema’s (krimp- en grensregio’s, het aansluiten van de
Nationale Omgevingsvisie op de bestaande Omgevingsvisies en



samenwerking op EU-dossiers).
Het budget op landelijk niveau voor het aanpakken van deze uitdagingen € 1,4
miljard bedraagt.

Van mening zijnde dat:

Het IBP van een dermate groot belang is voor de Nederlandse samenleving, en
hiermee voor Brielle, dat er gedurende deze collegeperiode (e.v.) serieus
aandacht moet worden besteed aan de verschillende onderdelen van het IBP in
de begroting.

In de begroting duidelijke doelstellingen moeten worden geformuleerd, in lijn met
de doelstellingen die in het IBP zijn/worden opgenomen.
Stelt voor:

Het college op te dragen aan te geven op welke wijze een bijdrage wordt
geleverd aan de gezamenlijke maatschappelijke opgaven, die in het IBP worden
benoemd.
En gaat over tot de orde van de dag.
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