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1. Inleiding 
 
Doel van de programmamonitor is de raad tussentijds in staat te stellen de kaders van de begro-
ting waar nodig bij te sturen. In de loop van het jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding 
geven tot bijstelling van doelstellingen/prestaties en budgetten. De programmamonitor is bij uitstek 
het (verantwoordings)instrument, dat voor u een sturingsmoment kan vormen. 
 
In deze 2e monitor gaat het om een volledige en integrale beleidsmatige en cijfermatige doorlich-
ting van de programma’s. Daarbij zijn zowel prestatiebijstellingen gebaseerd op een eindejaars-
prognose als mee- en tegenvallers aan de orde. 
 
 
Leeswijzer  
De programmamonitor bestaat uit 2 delen en een bijlage:  
• Deel I: Beleidsmatige gedeelte waarin wordt ingegaan op afwijkingen/ontwikkelingen per pro-

gramma. 
• Deel II: Financiële gedeelte waarin een totaaloverzicht van de financiële gevolgen per pro-

gramma incl. analyse wordt gegeven en de nieuwe stand van de geprognosticeerde begro-
tingssaldi.  

• Bijlage: voortgang openstaande raadstoezeggingen.  
 
 
P.S. Evaluaties van de Wijkontwikkelingsplannen (WOP’s) komen niet nu maar elk jaar bij de laat-
ste monitor van het jaar aan de orde. 
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2. Afwijkingen/ontwikkelingen per programma 
 

2.1.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Werk en Economie  

 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen vanaf 
2009 

Proces Project Directie- 
programma 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2008  
 

Een evenwichtige op-
bouw van de ridderkerkse 
bevolking naar inkomen 
en opleiding. 

Het aandeel dienstverlenende 
bedrijven stijgt met 2% per 
2010 t.o.v. 2005  

Aandeel dienstverlenende be-
drijven stijgt van 33% naar 
35%. 

Het doorontwikkelen van het bedrij-
venterrein Cornelisland 

Diverse bedrijfsterreinen worden 
(door)ontwikkeld  teneinde onderne-
mers ruimte te bieden voor nieuwe ves-
tigingslocaties. 

16 Projectontwikke-
ling 

Ontwikkeling be-
drijfslocaties, met 
name Cornelis-
land. 
 
Herontwikkeling 
polder nieuw Re-
ijerwaard 
 
 
 
 
 
 
 

  Besluit tot Onteigening is genomen. Uiterlijk 1e kwartaal 2009 kan de ontei-
gening geëffectueerd zijn. 
 
 
 
Het Rijk heeft de gebieden rond de Ridderster nu aangewezen als rijksprio-
riteit in het kader van de uitvoering van de Nota Ruimte. Er is een deel-
structuurvisie voor dit gebied opgesteld en een groot deel van de grondei-
genaren hebben hun eigendommen aan de gemeente te koop aangebo-
den. Gezien de grote financiële risico’s die een dergelijke ontwikkeling met 
zich mee kan brengen is samenwerking gezocht met het Ontwikkelingsbe-
drijf Rotterdam. Volgens voorlopige planning zal na de zomervakantie een 
voorstel voor een intentiesamenwerkingsovereenkomst worden voorgelegd.
 

Het opstellen van een voorstel ter besluitvorming m.b.t. de herontwikkeling 
van de polder Nieuw Reijerwaard t.b.v. de realisering van een uitbreiding 
van het agro-logistieke complex. 
 

Afhankelijk van de uitkomst van de besluitvorming verdere planvorming in 
samenwerking met rijk, stadsregio, provincie en Barendrecht. 
 

Een evenwichtige op-
bouw van de ridderkerkse 
bevolking naar inkomen 
en opleiding. 

Het aandeel dienstverlenende 
bedrijven stijgt met 2% per 
2010 t.o.v. 2005  

Aandeel  dienstverlenende be-
drijven stijgt van 33% naar 
35%. 

Visie op economische ontwikkeling 
ontwikkelen 

  Beleidsontwikkeling Ridderkerk werkt, 
deelproject "sterk 
werk" 
 
 

Opstellen Struc-
tuurvisie Ridder-
kerk 

Ridderkerk werkt! De economische visie zal onderdeel uit gaan maken van de structuur visie. 
Een aantal aspecten uit de startnotitie Ridderkerk werkt , die geen ruimtelij-
ke consequenties hebben, zullen hierdoor op een andere wijze tot stand 
moeten worden gebracht. Dit zal worden bezien in relatie tot de andere pro-
jecten die onderdeel zijn van Ridderkerk werkt . 
 

Ter uitvoering van de motie Meij/Smit d.d. 21 februari 2008 zal de ontwikke-
ling van een economische visie integraal onderdeel vormen van de in 2008 
op te stellen integrale structuurvisie voor Ridderkerk 
 

Het stimuleren van een 
aantrekkelijk vestigings- 
en ondernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfs-
vestigingen en arbeidsplaat-
sen minimaal gelijk aan 2007 

De waardering van bedrijven 
voor vestigings- en onderne-
mingsklimaat moet minimaal 
een 7 zijn in 2010 (2007:6,2 
Meting van de Kamer van 
Koophandel). 
 

Pilot parkmanagement in Donker-
sloot 

Pilot parkmanagement in Donkersloot Subsidieproces   Ridderkerk werkt! Het beeld van wat ‘de ondernemer’ van ‘de gemeente’ verwacht, loopt nog 
te veel uiteen om conclusies te kunnen trekken. Het is belangrijk om door 
te gaan met het opbouwen van kontakten om straks gebaseerd op een 
breder netwerk keuzes te kunnen maken. 
 

Parkmanagementorganisatie is bezig met verdere acquisitie en het organi-
seren van themabijeenkomsten voor bedrijven. 

Het stimuleren van een 
aantrekkelijk vestigings- 
en ondernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfs-
vestigingen en arbeidsplaat-
sen minimaal gelijk aan 2007 

De waardering van bedrijven 
voor vestigings- en onderne-
mingsklimaat moet minimaal 
een 7 zijn in 2010 (2007:6,2  
Meting van de Kamer van 
Koophandel). 
 

Exploiteren van de haven en week-
markt 

  3 Exploitatie be-
drijfsmiddelen 

     

Het stimuleren van een 
aantrekkelijk vestigings- 
en ondernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfs-
vestigingen en arbeidsplaat-
sen minimaal gelijk aan 2007 

De waardering van bedrijven 
voor vestigings- en onderne-
mingsklimaat moet minimaal 
een 7 zijn in 2010 (2007:6,2  
Meting van de Kamer van 
Koophandel) 

Intensiveren van bedrijfsbezoeken 
en contacten met vertegenwoordi-
gers van bedrijven 

Intensiveren van bedrijfsbezoeken en 
contacten met vertegenwoordigers van 
bedrijven 

x Ridderkerk werkt, 
deelprojecten 
"sterk werk", 
 "gesmeerd werk" 
en "aangesloten 
werk" 

Ridderkerk werkt! Met de start van de regisseur werk zijn de bedrijfsbezoeken geïntensiveerd. 
Deze bezoeken zijn vooral gericht op het plaatsen van werkzoekenden en 
het aanpassen van de maatregelen op de vraag van de werkgever. 

Het stimuleren van een 
aantrekkelijk vestigings- 
en ondernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfs-
vestigingen en arbeidsplaat-
sen minimaal gelijk aan 2007 

De waardering van bedrijven 
voor vestigings- en onderne-
mingsklimaat moet minimaal 
een 7 zijn in 2010 (2007:6,2) 

Inventariseren regeldruk voor bedrij-
ven (onder voorbehoud van subsidie 
door EIM) en starten met deregule-
ren 

Voeren van bedrijfsvriendelijk beleid 
door beperking administratieve lasten 
en bundeling van onvermijdelijke con-
troles.  

x Ontregelen Spelregels  

Stimuleren dat iedere 
Ridderkerker volwaardig 
deelneemt aan de sa-
menleving en verant-
woordelijk en betrokken 
is.  

Het werkloosheidspercentage 
in R'kerk ligt minimaal 60% 
onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridder-
kerk, 10% in de regio, 6% re-
gio exclusief Rotterdam) 

Het aantal bijstandsgerechtig-
den neemt tussen 2006 en 
2010 af met minimaal 25%. 

In 2008 stromen 50 bijstandsgerech-
tigden uit naar regulier werk en volgt 
60% van het totale Ridderkerkse bij-
standsbestand een reïntegratiepro-
gramma ofwel werkt met behoud 
van uitkering ofwel verricht vrijwilli-
gerswerk. 
 

In 2009 en verder stromen jaarlijks 75 
bijstandsgerechtigden uit naar regulier 
werk en volgt 60% van het totale Rid-
derkerkse bijstandsbestand een reïnte-
gratieprogramma ofwel werkt met be-
houd van uitkering ofwel verricht vrijwil-
ligerswerk 

19 Werk Ridderkerk werkt, 
deelproject  
"gesmeerd werk" 
en "aangesloten 
werk" en "het 
werkt" 

Ridderkerk werkt! In het eerste kwartaal zijn 24 mensen uitgestroomd naar regulier werk. Dat 
is ongeveer het dubbele van de target. De verwachting is dat we in 2008 
een goed resultaat kunnen bereiken.  
Met de afronding van de bestandsanalyse is duidelijk geworden dat 40% 
van de klanten nog in aanmerking komt voor een (tijdelijke) ontheffing van 
de arbeidsplicht. De overige 60% van de klanten heeft reeds een traject 
aangeboden gekregen of zal een traject aangeboden krijgen Prioriteit wordt 
gegeven aan klanten, die goed bemiddelbaar zijn. 
Klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden geplaatst op 
gesubsidieerde arbeid indien mogelijk. 
 

Stimuleren dat iedere 
Ridderkerker volwaardig 
deelneemt aan de sa-
menleving en verant-
woordelijk en betrokken 
is.  

Het werkloosheidspercentage 
in R'kerk ligt minimaal 60% 
onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridder-
kerk, 10% in de regio, 6% re-
gio exclusief Rotterdam) 

Het aantal bijstandsgerechtig-
den neemt tussen 2006 en 
2010 af met minimaal 25%. 

Er worden 95 werkplekken, waarvan 
70 beschermde banen en 25 op-
stapbanen, gerealiseerd in 2008. 

Handhaven van de 95 werkplekken, 
waarvan 70 beschermde banen en 25 
opstapbanen. 

19 Werk Ridderkerk werkt, 
deelproject 
 "gesmeerd werk" 
en "het werkt" 

Ridderkerk werkt! Er zijn 57 beschermde banen. Voor 6  van deze banen bestaan op dit mo-
ment vacatures. De werving hiervoor loopt via de gemeente. Er worden 
kandidaten geselecteerd. 
Er zijn 10 opstapbanen gerealiseerd bij verschillende werkgevers. Door de 
contacten die de Regisseur Werk legt met bedrijven in Ridderkerk, neemt 
het aantal plaatsingen op opstapbanen toe.  
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Werk en Economie  

 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen vanaf 
2009 

Proces Project Directie- 
programma 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2008  
 
 

Stimuleren dat iedere 
Ridderkerker volwaardig 
deelneemt aan de sa-
menleving en verant-
woordelijk en betrokken 
is. 
  

Het werkloosheidspercentage 
in R'kerk ligt minimaal 60% 
onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 
10% in de regio, 6% regio ex-
clusief Rotterdam) 

Het aantal bijstandsgerechtigden 
neemt tussen 2006 en 2010 af met 
minimaal 25%. 

In 2008 worden met minimaal 5 be-
drijven afspraken gemaakt over het 
in dienst nemen van werklozen uit de 
onderkant van de arbeidsmarkt.  

Uitbouwen over volgende jaren 19 Werk Ridderkerk werkt, 
deelproject 
 "gesmeerd werk" 
en "het werkt" 

Ridderkerk 
werkt! 

Er zijn met 10 bedrijven afspraken gemaakt over de mogelijkheden 
kandidaten te plaatsen. Deze contacten worden met name gelegd 
door de Regisseur Werk. 
 

Stimuleren dat iedere 
Ridderkerker volwaardig 
deelneemt aan de sa-
menleving en verant-
woordelijk en betrokken 
is.  
 

Het werkloosheidspercentage 
in R'kerk ligt minimaal 60% 
onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 
10% in de regio, 6% regio ex-
clusief Rotterdam) 

Instroom in de uitkering wordt jaarlijks 
met 10% verminderd. 

Het Work First programma wordt in-
gebed in het regulier werkproces 

Regulier werkproces 19 Werk   Ridderkerk 
werkt! 

Via de Regisseur Werk worden contacten met bedrijven gelegd, waar 
direct mensen kunnen worden geplaatst. 
Er zijn extra klantmanagers Werk ingezet om de goed bemiddelbare 
klanten snel op werk te kunnen plaatsen. Het contract met het reïnte-
gratiebedrijf dat deze taak had, is beëindigd vanwege gebrek aan re-
sultaat. 

Stimuleren dat iedere 
Ridderkerker volwaardig 
deelneemt aan de sa-
menleving en verant-
woordelijk en betrokken 
is.  

Het werkloosheidspercentage 
in R'kerk ligt minimaal 60% 
onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 
10% in de regio, 6% regio ex-
clusief Rotterdam) 

Instroom in de uitkering wordt jaarlijks 
met 10% verminderd 

De Gemeente faciliteert indien nodig 
kinderopvang voor uitkeringsgerech-
tigden in het kader van Work First. 

De Gemeente faciliteert indien nodig 
kinderopvang voor uitkeringsgerechtig-
den in het kader van Work First. 

19 Werk   Ridderkerk 
werkt! 

Voor klanten die een traject volgen bij reïntegratiebedrijven kan kin-
deropvang bij die bedrijven worden ingekocht. 
Voor klanten die naar werk kunnen worden bemiddeld, wordt gastou-
deropvang gestimuleerd. Onderzocht wordt of gastouderopvang ook 
financieel kan worden gestimuleerd. 
Daarnaast wordt gesproken met een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
de bemiddeling voor kinderopvang. In mei moet duidelijk worden of 
samenwerking met dit bedrijf zinvol is. 
 

Stimuleren dat iedere 
Ridderkerker volwaardig 
deelneemt aan de sa-
menleving en verant-
woordelijk en betrokken 
is.  
 

Het werkloosheidspercentage 
in R'kerk ligt minimaal 60% 
onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 
10% in de regio, 6% regio ex-
clusief Rotterdam) 

Instroom in de uitkering wordt jaarlijks 
met 10% verminderd. 

Het Work First programma wordt in-
gebed in het regulier werkproces 

Regulier werkproces 19 Werk   Ridderkerk 
werkt! 

 

Stimuleren dat iedere 
Ridderkerker volwaardig 
deelneemt aan de sa-
menleving en verant-
woordelijk en betrokken 
is.  

Het werkloosheidspercentage 
in R'kerk ligt minimaal 60% 
onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 
10% in de regio, 6% regio ex-
clusief Rotterdam) 
 

Jongeren tot 27 jaar – voor zover in 
beeld - zijn binnen 3 maanden geacti-
veerd tot werk, school of een combina-
tie daarvan. 

Scholingstrajecten ontwikkelen. Scholingstrajecten zijn onderdeel ge-
worden van het regulier werkproces 

19 Werk ESF-project aan-
pak jeugdwerk-
loosheid 

Ridderkerk 
werkt! 

Voor jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten zijn tra-
jecten ingekocht bij het Regionaal Meld en Coördinatiepunt School-
verlaters.  Deze trajecten worden regionaal gefinancierd. Er is ruimte 
voor 30 trajecten voor jongeren uit Ridderkerk. 
De doelgroep bestaat uit ongeveer 250 jongeren, waarvan er 100 in 
aanmerking komen voor een traject. Voor die jongeren die niet in een 
traject bij het RMC geplaatst kunnen worden, geldt dat de gemeente 
de trajectbegeleiding organiseert. Hiervoor is in april  een voorstel aan 
het college gedaan. 
 

Stimuleren dat iedere 
Ridderkerker volwaardig 
deelneemt aan de sa-
menleving en verant-
woordelijk en betrokken 
is.  

Het werkloosheidspercentage 
in R'kerk ligt minimaal 60% 
onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 
10% in de regio, 6% regio ex-
clusief Rotterdam) 
 

In 2009 wordt binnen de wettelijke ter-
mijn van 12 maanden na verzoek tot 
indicatiestelling een geschikte ar-
beidsplaats binnen de WSW aangebo-
den. 

Met bedrijven afspraken maken over 
het bieden van werkplekken voor 
WSW-ers 

Uitbouwen over volgende jaren 19 Werk Ridderkerk werkt, 
deelproject "ge-
smeerd werk" 

Ridderkerk 
werkt! 

De Regisseur Werk richt zich momenteel voornamelijk op het maken 
van afspraken voor het plaatsen van WWB-klanten. Of Ridderkerk zelf 
ook werkplekken voor WSW-klanten gaat organiseren is afhankelijk 
van de wijze waarop Ridderkerk de WSW in de toekomst zal gaan uit-
voeren. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan. 

Stimuleren dat iedere 
Ridderkerker volwaardig 
deelneemt aan de sa-
menleving en verant-
woordelijk en betrokken 
is.  

Het werkloosheidspercentage 
in R'kerk ligt minimaal 60% 
onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 
10% in de regio, 6% regio ex-
clusief Rotterdam) 
 

In 2009 wordt binnen de wettelijke ter-
mijn van 12 maanden na verzoek tot 
indicatiestelling een geschikte ar-
beidsplaats binnen de WSW aangebo-
den. 

Samen met de andere gemeenten 
die betrokken zijn bij Drechtwerk af-
spraken maken over de toekomstige 
uitvoering van de WSW. 

  19 Werk Onderzoek WSW    Momenteel doen de BAR-gemeenten onderzoek naar de mogelijkhe-
den de WSW in de toekomst uit te voeren. De vraag is of dit via 
Drechtwerk moet blijven gebeuren of dat de gemeenten dat (in sa-
menwerking)  zelf gaan doen. 
Besluitvorming hierover wordt aan de Raad voorgelegd. 
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2.1.2 Stand van zaken wensen nieuw beleid  
1. Parkmanagement 
In de periode 2008-2009 wordt in samenwerking met de RONDO-Stichting Gezamenlijk en Duur-
zaam Ondernemen Ridderkerk een parkmanagementorganisatie opgezet voor de Ridderkerkse 
bedrijven die tot doel heeft het bevorderen van duurzaam ondernemen.  
 
2. Onderzoek herstructurering bedrijventerreinen 
Op basis van amendement is in de raad van 8 november 2007 besloten een bedrag in 2008 be-
schikbaar te stellen van € 35.000,--. 
 
2.1.3 Stand van zaken investeringen 2008  
Vervangen marktwagen 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
2.1.4 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 1  
(zonder budgettair effect)  
N.v.t. 
 
2.1.5 Trends en knelpunten programma 1 Werk en economie  
De opgaande lijn in de economische groei laat een toenemende belangstelling zien voor nieuwe 
vestigingsmogelijkheden. Goed renderende bedrijven zoeken nog wel nieuwe vestigingslocaties. In 
Ridderkerk zijn die vrijwel niet meer voorhanden. De moeizame grondverwerving in Cornelisland 
leidt tot schaarste in uitgeefbare grond voor bedrijfsdoeleinden, specifiek voor Ridderkerkse bedrij-
ven.  
• Met de Stadsregio,LTO-Noord/Glaskracht, Freshworld wordt constructief gesproken over de even-

tuele consequenties van de ruimteclaim die voor bedrijfsterrein is gelegd op een nader te bepalen 
deel van de polder Nieuw Reijerwaard. 

• Voor wat betreft de aard van de in Ridderkerk aanwezige werkgelegenheid kan worden geconclu-
deerd dat de geformuleerde doelstelling uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 1, te weten een 
toename in 2005 van het aandeel zakelijke – en niet commerciële dienstverlening van 28% naar 30% 
ruimschoots is gehaald. Dit aandeel bedraagt per 31 december 2004 33%. 

 
• Voor de komende jaren wordt een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden een 

WWB/IOAW/IOAZ uitkering voorzien. Om dit te bereiken wordt er ingezet op uitstroom naar werk 
voor alle doelgroepen in de WWB. Extra inzet wordt geleverd om de beter bemiddelbare klanten zo 
snel mogelijk uit te laten stromen naar werk. In de eerste maanden heeft dit tot een uitstroom naar 
regulier werk van 24 klanten geleid. 

• Een groot aantal uitkeringsgerechtigden (341 personen) heeft al langer dan 3 jaar een bijstandsuitke-
ring. Van deze groep behoort vrijwel iedereen tot de groep met de grootste afstand tot de arbeids-
markt (fase 4 of 5). Deze groep wordt als de “harde kern” omschreven. 

• Er zijn 39 jongeren tot 27 jaar die een uitkering ontvangen. Als vervolg op het ESF-traject wordt een 
sluitende aanpak ontwikkeld met als doel dat geen enkele jongere in deze leeftijdsgroep nog afhan-
kelijk is van een uitkering. 

• De aansluiting tussen de opleidingen van de werkzoekenden en de gevraagde kwalificaties is een 
bron van zorg. Steeds vaker wordt gesignaleerd dat die aansluiting niet goed is. Dat gaat ten koste 
van de kansen van schoolverlaters op een snelle inschakeling in het arbeidsproces. 

• Onder andere als gevolg van vermindering van de Rijkssubsidie levert de uitvoering van de Wet So-
ciale Werkvoorziening (WSW) financiële problemen op voor het Openbaar Lichaam Sociale Werk-
voorziening Drechtsteden, Drechtwerk. Om die reden is gestart met een herstructurering van het be-
drijf. In 2008 zal de herstructurering van Drechtwerk worden voortgezet. 

• De WSW is per 1 januari 2008 gemoderniseerd, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
bij de gemeenten is gelegd. Ook lopen de geldstromen van de WSW via de gemeenten. In maart 
2008 heeft het bestuur van Drechtwerk een toekomstvisie vastgesteld, welke aan de gemeenteraden 
wordt voorgelegd voor reactie. Samen met Barendrecht en Albrandswaard wordt onderzocht op wel-
ke wijze Ridderkerk de WSW in de toekomst kan uitvoeren. Centraal staat dat Ridderkerk haar regie-
rol nadrukkelijker wil invullen door te sturen op resultaten ten aanzien van de ontwikkeling van de 
wachtlijst, in- door- en uitstroom en financieel beheer. 

• In maart 2008 heeft het bestuur van Drechtwerk de gewijzigde begroting 2007 vastgesteld, welke in 
december 2007 door de Raad is besproken. Uit deze begroting volgt een extra gemeentelijke bijdra-
ge van € 785.000,=. Dit is reeds meegenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2008. 
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• Om de werkloosheid onder jongeren te bestrijden, worden specifieke trajecten samengesteld en uit-
gevoerd. Deze trajecten richten zich op het behalen van een startkwalificatie door de deelnemende 
jongeren of het hebben van een plaats op de arbeidsmarkt. 

• Er wordt volop uitvoering gegeven aan het programma Ridderkerk Werkt. Binnen dit programma 
wordt een koppeling gemaakt tussen de doelstelling vergroten van de werkgelegenheid (m.n. in de 
dienstverlening) en het terugbrengen van de werkloosheid. Bij de uitvoering van dit programma wor-
den relevante partners betrokken, omdat die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen. 
De economische visie zal onderdeel uit gaan maken van de structuurvisie. Een aantal aspecten uit de 
startnotitie Ridderkerk werkt , die geen ruimtelijke consequenties hebben, zullen hierdoor op een andere 
wijze tot stand moeten worden gebracht. Dit zal worden bezien in relatie tot de andere projecten die on-
derdeel zijn van Ridderkerk werkt, de projecten Gesmeerd werk en Aangesloten werk . 
Gesmeerd werk is al veelomvattend omdat daar o.a. de samenwerking in de regio met CWI en UWV in 
een BVG (bedrijfsverzamelgebouw), samenwerking met de BAR-gemeenten rond een werkgeversservice-
punt en de relatie tussen regisseur werk, parkmanagement en bedrijfscontactfunctionaris onder vallen. 
Binnen Aangesloten werk wordt in beeld gebracht wat er ‘te koop is’ in de regio en hoe dat kan bijdragen 
in een sluitende aanpak voor de jeugd en hoe de aansluiting kan worden gezocht bij ontwikkelingen zoals 
regionale arrangementen en LOC’s.  

• De scholen voor voortgezet onderwijs en de nieuwe school voor praktijkonderwijs en VMBO+ zijn be-
langrijke partners in het arbeidsnetwerk. Zij leveren zowel de contacten met stageverlenende bedrij-
ven als stagiaires. Binnen het project Aangesloten werk wordt nagedacht hoe de gemeente het beste 
kan aansluiten bij de ontwikkelingen die in het veld op het gebied van aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt gaande zijn.  
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2.2.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Veiligheid 

 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicatoren Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 
2009 en verder 

Proces Project Directie- 
programma 

Stand van zaken 2e programmamonitor  
 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 
 

Voor 2010 is het aantal diefstallen van,  
uit of vanaf motorvoertuigen en andere 
voertuigen  met 20 % verminderd. 
  

In overleg met politie meer voorlichtings- 
acties, waarschuwingsborden bij parkeer- 
plaatsen, flyeren bij markten, activiteiten  
en in de wijken. 

Conform 2008 
  
  
  

87b: externe 
communicatie 
  
  

  
  
  
  

 In de Stuurgroep Veilig is besloten verschillende activiteiten op 
te pakken. 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal diefstallen van,  
uit of vanaf motorvoertuigen en andere 
voertuigen  met 20 % verminderd. 
  

Stimuleren en ondersteunen van initiatieven 
om in wijken (een vorm) van buurtpreventie 
te ontwikkelen. 
  

Conform 2008 
  
  
  

14 Wijkgericht 
werken 
  
  

  
  
  
  

 Nieuwe buurtpreventieprojecten komen niet goed van de grond. 
In de wijk Drievliet loopt nog een initiatief. Mogelijk zijn er alter-
natieven te ontwikkelen. Beschikbare capaciteit speelt hier ook 
een rol.  

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van 
burengerucht en andere overlast met 
20% verminderd. 
  

Door meer bekendheid te geven aan het  
met ingang van september 2007 gestart 
buurtbemiddelingsproject. 
  

Naast buurtbemiddeling de 
optie van buurtopbouwwerk 
betrekken. 
  
  

14.Wijkgericht 
werken 
  
  

  
  
  
  

 Buurtbemiddeling raakt steeds meer bekend. Inmiddels hebben 
ca 25 bemiddelingen plaats gevonden of zijn gestart. 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 
  

Voor 2010 is het aantal aangiften van 
burengerucht en andere overlast met 
20% verminderd. 
  
  

Via Beke-methode worden hinderlijke en 
overlast gevende groepen jongeren geprio- 
riteerd en in samenspraak met partners ge- 
analyseerd, waarbij persoonsgerichte 
maatregelen en afspraken worden gemaakt. 

Conform 2008 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

JPT 
  
  
  
  

Jeugd Met name de groepen Vlietplein en Bolnes zijn in beeld. Afgelo-
pen tijd zijn acties hierop ondernomen, 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 
  

Voor 2010 is het aantal aangiften van 
burengerucht en andere overlast met 
20% verminderd. 
  

Verbeteren van het inzicht in aard en 
omvang van de vernielingen, vereenvoudi- 
gen van de aangifte, aanspreken van  
ouders/verzorgers en treffen van fysieke 
maatregelen. 

Behalve de 2008-acties ook 
de verhaalsmogelijkheid uit-
bouwen. 
  
  
  

14. Wijkgericht  
werken 
  
  
  

  
  
  
  
  

 Nadere interne afspraken zijn gemaakt over melding en aangifte 
van vernielingen. In werkgroepverband zullen activiteiten verder 
worden uitgewerkt en opgepakt. Hierbij worden als uitvloeisel 
van de intentieverklaring van de Rotterdam-Rijnmond-
burgemeesters alcoholgerelateerde vernielingen nadrukkelijk 
betrokken. 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van 
burengerucht en andere overlast met 
20% verminderd. 
  

De regionale veiligheidsrapportage wordt 
(zo veel mogelijk in samenspraak) met  
de wijkoverleggen vertaald naar een veilig- 
heidsparagraaf in wijkontwikkelingsplannen 

Conform 2008 
  
  
  

14 Wijkgericht 
werken 
  
  

  
  
  
  

 In de jaarplannen per wijk is een afzonderlijke paragraaf Veilig-
heid opgenomen. 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van 
burengerucht en andere overlast met 
20% verminderd. 
  

Met horecaondernemers wordt de Kwali- 
teitsmeter Veilig Uitgaan ontwikkeld. 
  
  

Uitvoering van plan van aan-
pak Kwaliteitsmeter Veilig Uit-
gaan 
  
  

30c Drank- en 
Horecavergunning 
  
  

Convenant  
Veilig uitgaan 
  
  

 Met een werkgroep met o.a. enkele horecaondernemers worden 
na een inventarisatie maatregelen uitgewerkt. 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Zie de effectindicator. Het gaat hier met  
name om de categorieën zedenmisdrij-
ven  
en zakkenrollerij.(Zie Veiligheidsrappor-
tage RR) 

Voor de aanpak hiervan dient nieuw beleid 
te worden ontwikkeld. De Stuurgroep Veilig 
heeft hierin een leidende rol. 
  

Beleidsuitvoering 
  
  
  

15. Beleid 
  
  
  

  
  
  
  

 Hierop zijn tot nu toe geen bijzondere acties op ondernomen. 
Recente cijfers geven een daling van het aantal aangiften te 
zien m.n. voor aanrandingen. 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van  
inbraak met 10% verminderd. 
  
  

Voor bedrijventerreinen en winkelgebieden  
wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen 
gestimuleerd. 

Conform 2008 
  
  
  

  
  
  
  

Projecten Vei-
lig 
Ondernemen 
  
  

 Recentelijk is de eerste fase van certificering voor de bedrijven-
terreinen Donkersloot e.o. afgerond. 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van  
inbraak met 10% verminderd. 
  
  

Uitbreiding en verbetering van collectieve 
beveiliging van bedrijventerreinen e.d. 
wordt gestimuleerd. 

Conform 2008 
  
  
  

  
  
  
  

Projecten Vei-
lig 
Ondernemen 
  
  

 Uitbreiding van de bestaande collectieve beveiliging met came-
ra’s op bedrijventerrein Donkersloot e.o. met andere terreinen is 
nog niet mogelijk gebleken. Voor nieuwe projecten dient is vol-
doende deelname noodzakelijk om een kostendekkend plan te 
realiseren.  
 

Fysieke veiligheid 
in Ridderkerk ver-
beteren. 
  
  

Volgens landelijke norm dient ambulan-
ce binnen 15 minuten na melding ter 
plaatse van het ongeval e.d. te zijn. De-
ze norm wordt overschreden. 

In 2010 wordt in 95% van alle gevallen 
de normtijd van de aanrijtijden van de 
ambulances gerealiseerd. 
  

Via bestuurlijke inspanningen wordt 
regionaal en landelijk aandacht gevraagd  
voor het wegwerken van de overschrijding 
van de normtijd. 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 Vanuit het bestuur van de Veiligheidsregio wordt nu nadrukkelijk 
meer aandacht gegeven aan het terugdringen van de over-
schrijding van de normtijd en activiteiten ondernomen om het 
aantal ambulances in de regio uit te breiden. 

Fysieke veiligheid 
in Ridderkerk ver-
beteren 

Hulpverlening en een adequate  
beheersing van risico's bij rampen en  
calamiteiten. 
  

De crisisbeheersingsorganisatie voldoet  
aan de wettelijke eisen. 

In een cyclus van 4 jaar, af te ronden in  
2008, zijn alle eenheden van de crisisbe- 
heersingsorganisatie zowel afzonderlijk 
als ook in samenhang met de overige een- 
heden voor hun taak geoefend en op hun 
taak getoetst. 

Conform beleidsplan oefen- 
programma uitvoeren. 
  

63 Crisis- 
beheersing 
  
  

   Met een externe is een 3-jarig allesomvattend plan voor oplei-
den en oefenen afgesloten. 

Een belangrijk referentiekader van dit programma is de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond 2006  met name het hoofdstuk dat gericht is op de gemeente Ridderkerk Deze rapportage kent 7 categorieën namelijk:geweld, inbraak, diefstal, drugs, overlast, 
vandalisme en bedrijfscriminaliteit. Ten aanzien van de sociale veiligheid heeft deze rapportage geleid tot bovenstaande prioriteitsstelling voor 2008. 
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2.2.2 Stand van zaken wensen nieuw beleid  
N.v.t. 
 
2.2.3 Stand van zaken investeringen 2008 
Ademluchtapparatuur 2009 
Ademluchtapparatuur 2010 
Redgereedschap TS 3 2009 
Ademluchtcompressor incl. vulbalk 2009 
Uitrukkleding 2009 
Ademluchtcilinders incl. afsluiters 2010 en 2011 
Redgereedschap TS-2 en HV 2010 
Warmtebeeldcamera 2010 
Tankautospuit 3 2011 
Voor alle bovengenoemde investeringen geldt dat deze afgevoerd worden vanwege de overgang 
van de Brandweer naar de Veiligheidsregio. 
 
Oplossen enge plekken dmv verlichting 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
2.2.4 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 2  
(zonder budgettair effect)  
N.v.t. 
 
2.2.5 Trends en knelpunten programma 2 Veiligheid  
• Op grond van de nieuwe Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding is een crisisbeheers-

plan (als vervanging van het huidige rampenplan), met deelplannen opgesteld. Actualiseren en 
oefenen blijft ambtelijke aandacht en capaciteit vragen. In de periode 13 mei t/m 11 juni zal de 
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid op een onverwacht moment en buiten kantooruren een 
Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR2) houden waarbij Ridderkerk als een van de 
vier brongemeenten betrokken zal zijn. 

• Voor het terugdringen van het aantal verwijtbare loze meldingen door automatische brand-
meldinstallaties zijn maatregelen getroffen. 

• De adviestaak omtrent het Keurmerk Veilig Wonen is van de politie naar de gemeente gegaan. 
Intussen zijn landelijk enkele procedurele wijzigingen aangebracht en is het onderwerp van 
gesprek in het regionaal College. Het keurmerk bestaat uit de onderdelen Veilige woning, Vei-
lig complex en Veilige omgeving. Besloten eerst aandacht te geven aan het onderdeel veilige 
woning. In het bijzonder worden particuliere bezitters van (bestaande) woningen geattendeerd 
op het belang van het treffen van voorzieningen waardoor het Keurmerk Veilige Woning wordt 
verkregen. 

•  De gemeentewet is zodanig gewijzigd, dat de gemeenteraad aan de burgemeester de be-
voegdheid kan toekennen tijdelijk in openbare gebieden cameratoezicht toe te passen. Deze 
wijziging is in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. 

• De regionale Veiligheidsrapportage 2006 is in oktober 2006 verschenen. In regioverband is af-
gesproken deze rapportage 2-jaarlijks te laten verschijnen. In de jaarplannen per wijk is een 
paragraaf Veiligheid opgenomen. 

• Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op verzoek van enkele burgemeesters  
actie ondernemen bij landelijke organen etc. om het aantal ambulances in de regio uit te brei-
den, zodat de overschrijding van de aanrijtijden wordt verminderd.  

• Medio 2007 is de Stuurgroep Veilig Ridderkerk in het leven geroepen. Alle (deel)gemeenten in 
het district Feijenoord-Ridderster beschikken over een stuurgroep veilig. Het bestaande BJO 
(Bestuurlijk Justitieel Overleg, zgn. Driehoek) blijft in dit kader het hoogste overlegplatform. 

• Medio 2007 is ook het zogeheten BIBOB-beleid vastgesteld. De Wet Bevordering Integriteits-
beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) moet voorkomen dat de gemeente onge-
wild criminele activiteiten mogelijk maakt door het verlenen van een vergunning, het verstrek-
ken van subsidie of het verlenen van een overheidsopdracht ( aanbesteding). Onderzoek kan 
worden gedaan naar de achtergronden van personen of ondernemingen die een aanvraag 
doen. Vooralsnog zal in Ridderkerk het instrument vooral worden ingezet bij aanvragen met 
betrekking tot horeca-activiteiten. 
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• In Ridderkerk wordt een toename van hennepteelt ervaren. Niet ondenkbeeldig is dat dit een 
gevolg is van een steviger aanpak in de centrumgemeente, waardoor uitwijk naar de randge-
meenten ontstaat. Met het oog hierop worden maatregelen voorbereid voor een bestuurlijke 
aanpak van hennepteelt in Ridderkerk. De verwachting is dat dit medio 2008 kan worden vast-
gesteld. 
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Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 en ver-
der 

Proces Project Directie- 
progr. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
 

Grotere betrokkenheid 
van actoren bij beleids-
ontwikkeling en –
uitvoering om daarmee 
de kwaliteit van beleid en 
uitvoering te verbeteren.  
 

De algemene waardering van 
burgers en andere actoren 
over het presteren van de 
gemeente (kwaliteit) is eind 
2010 minimaal een 7. 

Minimaal 80% wordt conform 
beleid uitgevoerd (blijkend uit 
beleidsevaluaties). 

Monitoren en evalueren van het beleid 
middels de beleidscyclus. 

 Monitoren en evalueren van het beleid mid-
dels de beleidscyclus. 

15 Beleid     Er is niet bijgehouden of daadwerkelijk 80% van het 
vastgestelde beleid conform wordt uitgevoerd. Zodra het 
beleidsproces is opgezet zal een eerste cijfermatige eva-
luatie plaats vinden. 

Grotere betrokkenheid 
van actoren bij beleids-
ontwikkeling en –
uitvoering om daarmee 
de kwaliteit van beleid en 
uitvoering te verbeteren.  
 

De algemene waardering van 
burgers en andere actoren 
over het presteren van de 
gemeente (kwaliteit) is eind 
2010 minimaal een 7. 

Het percentage gegronde be-
zwaarschriften daalt in 2010 van 
10% naar 5%. 

Maatregelen bedenken en uitvoeren Effect bewaken. 47 Bezwaarschrift-
behandeling 

juridische kwali-
teitszorg (en pro-
ject cultuur?) 

Spelregels Tot en met maart zijn 30 bezwaarschriften behandeld 
door de Commissie Bezwaarschriften. In één geval advi-
seert de commissie om het bezwaarschrift geheel ge-
grond te verklaren; in één ander geval adviseert de 
commissie tot gedeeltelijke gegrondverklaring. Of het 
college deze adviezen overneemt, is nog niet bekend. Er 
vinden periodiek gesprekken plaats met de hoofden en 
medewerkers van de afdelingen waar besluiten worden 
gemaakt waartegen bezwaar wordt ingediend. Er wordt 
zwaar ingezet op goede communicatie in het voortraject 
en een heldere motivering in het besluit. 

Grotere betrokkenheid 
van actoren bij beleids-
ontwikkeling en –
uitvoering om daarmee 
de kwaliteit van beleid en 
uitvoering te verbeteren.  
 

De algemene waardering van 
burgers en andere actoren 
over het presteren van de 
gemeente (kwaliteit) is eind 
2010 minimaal een 7. 

Het percentage klachten dat 
naar tevredenheid is afgehan-
deld zonder formeel oordeel is 
minimaal 90% eind 2009. 

In een zo vroeg mogelijk stadium con-
tact zoeken met de klager en met 
hem/haar in gesprek treden om een al-
ternatieve oplossing te zoeken 

 In een zo vroeg mogelijk stadium contact 
zoeken met de klager en met hem/haar in ge-
sprek treden om een alternatieve oplossing te 
zoeken. 

46 Klachtbehande-
ling 

 -  - Tot en met maart zijn 7 klachten binnengekomen. Kla-
gers worden in beginsel direct uitgenodigd voor een ge-
sprek met de gemeentesecretaris. Afhankelijk van de 
agenda’s vinden deze gesprekken meestal binnen 2 we-
ken plaats. Klagers krijgen direct daarna een brief van de 
gemeentesecretaris waarin de belangrijkste conclusies 
van het gesprek worden weergegeven.  

Vergroten van het we-
derzijds vertrouwen, door 
vermindering van regel-
druk en daarmee admini-
stratieve lasten. 

Het waarderingscijfer voor de 
in de gemeente geldende 
verordeningen en andere re-
gels is minimaal een 6 per 
eind 2010 (Staat van de ge-
meente). 

Alle geldende verordeningen en 
andere regels zijn voor eind 
2010 adequaat. 

In samenwerking met burgers en ande-
re partners alle geldende verordeningen 
en andere regels tegen het licht hou-
den, schrappen of vereenvoudigen: Op-
richten projectorganisatie inclusief leden 
uit burgerforum, wijkoverleggen.  
Organiseren adviesfunctie door politie, 
brandweer en andere organisaties 
Screenen en aanpassen Algemene 
Plaatselijke Verordening. 

 In samenwerking met burgers en andere 
partners alle geldende verordeningen en an-
dere regels tegen het licht houden, schrappen 
of vereenvoudigen: Oprichten projectorgani-
satie inclusief leden uit bur-gerforum, wijk-
overleggen.  
Organiseren adviesfunctie door politie, brand-
weer en andere organisaties 
Screenen en aanpassen Algemene Plaatse-
lijke Verordening. 
 

x project ont-moeten 
(met deelprojecten 
omgevingsvergun-
ning en ontrege-
len) 

Spelregels In 2007 is de APV en aanvullend beleid, met behulp van 
de werkgroep Ont-moeten aangepast en vastgesteld. 
Vervolgens is de Welstandsnota op dezelfde wijze ge-
screend en deze wordt inclusief een raadsvoorstel tot 
wijziging van de nota op 22 april 2008 in de collegever-
gadering besproken. Geplande vaststelling door de ge-
meenteraad voor de zomervakantie 2008.  

Hogere waardering van 
burgers voor hun invloed. 

Waardering door burgers en 
andere partners voor hun in-
vloed (het effect van partici-
patie) gaat van 5,4 naar mi-
nimaal een 6 per eind 2010 
(staat van de gemeente). 

Burgers vinden dat de gemeen-
te goed naar haar inwoners luis-
tert en goed samenwerkt met 
burgers, verenigingen, bedrijven 
en andere overheidsorganisa-
ties (indicatoren tabel 6 en 7 uit 
'de staat van de gemeente'). 
 

Toepassen van de spelregels voor par-
ticipatie. Gebruiken van nieuwe vormen 
van participatie. 

 Toepassen van de spelregels voor participa-
tie. Gebruiken van nieuwe vormen van parti-
cipatie. 

15 Beleid     De spelregels participatie zijn geëvalueerd. Daarbij is 
aan de leden van participatieplatforms en wijkoverleggen 
gevraagd om hun waardering voor hun invloed aan te 
geven. Deze komt nu uit op een 6,6.  
Het rapport met aanbevelingen wordt in mei aangeboden 
aan het College, waarna het in juni ter vaststelling wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Hogere waardering van 
burgers voor hun invloed. 

Waardering door burgers en 
andere partners voor hun in-
vloed (het effect van partici-
patie) gaat van 5,4 naar mi-
nimaal een 6 per eind 2010 
(staat van de gemeente). 
 

Onze partners waarderen de 
samenwerking met de gemeen-
te met minimaal een 7. 

Opbouwen en onderhouden partner-
schap. 

 Opbouwen en onderhouden partnerschap. 15 Beleid  Partnerschappen Samenleven Momenteel worden de bestaande partnerschappen geïn-
ventariseerd. De diverse categorieën partnerschappen 
zullen gedifferentieerd worden aangepakt.   
 

Hogere waardering van 
burgers voor hun invloed. 

Waardering door burgers en 
andere partners voor hun in-
vloed (het effect van partici-
patie) gaat van 5,4 naar mi-
nimaal een 6 per eind 2010 
(staat van de gemeente) 
 

Onze partners waarderen de 
samenwerking met de gemeen-
te met minimaal een 7. 

Opbouwen en onderhouden partner-
schap. 

 Opbouwen en onderhouden partnerschap. 9a Relatiebeheer Partnerschappen Samenleven Er is een informatieanalyse opgesteld waarmee we bij de 
procesbeheerders kunnen ophalen welke contacten er 
liggen en wat zij daarvan verwachten. 
de planning is dat dit voor de zomer is afgerond.  

Hogere waardering van 
burgers voor hun invloed. 

Waardering door burgers en 
andere partners voor hun in-
vloed (het effect van partici-
patie) gaat van 5,4 naar mi-
nimaal een 6 per eind 2010 
(staat van de gemeente) 

Burgers en andere partners vin-
den dat de gemeente goed naar 
haar inwoners luistert en goed 
samenwerkt met burgers, vere-
nigingen, bedrijven en andere 
overheidsorganisaties (indicato-
ren tabel 6 en 7 uit 'de staat van 
de gemeente'). 
 

Toepassen van de spelregels voor par-
ticipatie. Nieuwe vormen van participa-
tie zoeken. Inzetten van cultuurontwik-
keling. 

 Toepassen van de spelregels voor participa-
tie. Nieuwe vormen van participatie zoeken. 
Inzetten van cultuurontwikkeling. 

15 Beleid Paarse Draak 
Kerncompetenties 

  Uit de evaluatie van de spelregels Participatie komen 
aanbevelingen m.b.t. nieuwe vormen van participatie en 
voor verbetering van de toepassing van de spelregels, 
de instrumenten en de hulpmiddelen voor participatie. 
Daarnaast wordt op het gebied van organisatieontwikke-
ling (paarse draak/organisatie op reis, kerncompetenties) 
blijvend geïnvesteerd in cultuurontwikkeling. 

 
2.3.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie  
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2.3.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie 

 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 
2009 en verder 

Proces Project Directie- 
programma 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
 

Hogere waardering 
van burgers voor hun 
invloed. 

Waardering door burgers en 
andere partners voor hun in-
vloed (het effect van participa-
tie) gaat van 5,4 naar minimaal 
een 6 per eind 2010 (staat van 
de gemeente). 

Het wijkgericht werken wordt in alle 
wijken toegepast . 

• In samenspraak met de wijk wordt voor 
elke wijk (vanaf 2007 en nav het Wijk-
OntwikkelingsPlan) een (meerja-
ren)plan opgesteld of geactualiseerd.  

• In 2008 o.b.v. evaluatie zorgen voor 
adequate wijkbudgetten.  

• In 2008 worden voor het 1e jaar wijk-
budgetten ingevoerd voor Centrum, 
Oost en West 

• Wijkgericht werken verder ontwikkelen 
door ontwikkeling Wijkaccountmana-
gement.  

• In samenspraak met de wijk wordt er in 
elke wijk een wijkoverleg opgericht en 
vervolgens wordt voor elke wijk een 
jaarplan opgesteld, gekoppeld aan het 
Wijkontwikkelingsplan.  

  14b Wijkjaarplan x x - Alle wijken hebben een wijkontwikkelingsprogramma. 
Het wijkontwikkelingsprogramma Centrum-Oost-West is 
bijna afgerond. 

- Elke wijk heeft een wijkbudget en de hoogte daarvan is 
in overleg met de Idee-teams vastgesteld. 

- De ontwikkeling van het WAM wordt meegenomen in de 
organisatie-ontwikkelingen. 

- Elke wijk heeft een wijkoverleg. Overigens wordt voor de 
wijk Oost nog bekeken of dit op een andere manier kan 
worden ingevuld. Er is namelijk heel weinig animo (ook 
voor de schouw en het Idee-team). 

Burgers waarderen het 
gemeentebestuur. 

Burgers waarderen het ge-
meentebestuur met minimaal 
een 6. 

Oordeel van burgers over de verte-
genwoordiging door de gemeente-
raad is verbeterd per eind 2010. 
 

   werkinstructie besluitvor-
ming 

x x Fracties gaan na, in hun contacten met inwoners, waar het 
oordeel over de vertegenwoordiging door wordt beïnvloed. 
Aan de hand van de resultaten wordt nagegaan welke ac-
ties op dat oordeel van invloed kunnen zijn, en welke daar-
van worden ondernomen. 
 

Burgers waarderen het 
gemeentebestuur. 

Burgers waarderen het ge-
meentebestuur met minimaal 
een 6. 

vertrouwen van burgers in B&W is 
minimaal een 6 per eind 2010 (ook 
waarmaken van beloften) (staat van 
de gemeente). 
 

Wijkgericht werken verder ontwikkelen 
door ontwikkeling Wijkbestuurdersschap.  

 Wijkgericht werken verder ont-
wikkelen door ontwikkeling Wijk-
bestuurdersschap. 

14 Wijkbezoeken college Wijkgericht  
Werken 

Samenleven De wijkbestuurders krijgen de informatie die zij nodig heb-
ben om hun rol daarin te nemen. Er vinden wijkbestuur-
dersoverleggen plaats en de wijkbezoeken worden in sa-
menspraak met hen georganiseerd. 

Meer samenwerking 
met partners in de re-
gio. 

 De samenwerkingspartners in 
de regio, waarderen de ge-
meente Ridderkerk als goede 
en deskundige partner met een 
duidelijke visie met minimaal 
een 7. 

De verkenning naar samenwerking 
BAR gemeenten is i.s.m. Barend-
recht en Albrandswaard uitgevoerd 
en het resultaat ervan wordt in 2008 
aan de raad aangeboden. 
 

Actief de samenwerking in de regio zoe-
ken, zowel binnen de stadsregio als binnen 
de Drechtsteden. Speciale aandacht voor 
samenwerking met Barendrecht en Al-
brandswaard. 

 -- 2 Bestuurlijke  
samenwerking 

Project Uitbouw 
Samenwerking 
BAR-
gemeenten 

Sturing De gemeenteraad is in april 2008 van de stand van zaken 
van de samenwerking binnen de BAR-gemeenten op de 
hoogte gesteld. Op basis van de vastgestelde lijst van 
Quick-win-projecten (BAR-goed!) wordt de samenwerking 
geïntensiveerd. Met inzet van de voucherregeling van de 
ministeries van EZ en Biza wordt in de BAR-gemeenten de 
administratieve lastendruk van de gemeentelijke producten 
voor bedrijven en burgers in de 2e helft van 2008 doorge-
licht.  

Meer samenwerking 
met partners in de re-
gio. 

 De samenwerkingspartners in 
de regio, waarderen de ge-
meente Ridderkerk als goede 
en deskundige partner met een 
duidelijke visie met minimaal 
een 7. 

De verkenning naar samenwerking 
BAR gemeenten is i.s.m. Barend-
recht en Albrandswaard uitgevoerd 
en het resultaat ervan wordt in 2008 
aan de raad aangeboden. 
 

Actief de samenwerking in de regio zoe-
ken, zowel binnen de stadsregio als binnen 
de Drechtsteden. Speciale aandacht voor 
samenwerking met Barendrecht en Al-
brandswaard. 

 -- Verbonden Partijen Project Uitbouw 
Samenwerking 
BAR-
gemeenten 

Sturing Samenwerking binnen de BAR-gemeenten op het gebied 
van Jeugd en Gezin (sub-RAS-projecten) is uitgebouwd.  
Modernisering WSW en de tekorten bij Drechtwerk hebben 
geleid tot een heroriëntatie op de sturing en uitvoering van 
de WSW. Er worden verschillende varianten uitgewerkt om 
nog voor de zomer een keuze te kunnen maken. 
Binnenkort wordt de samenwerking met Albrandswaard op 
het gebied van de sociale dienstverlening geëvalueerd.  

Goede dienstverlening 
aan onze inwoners. 

Goede dienstverlening aan on-
ze  
Inwoners. 

In 2008 kunnen de 34 meest ge-
bruikte producten zoals door EGEM 
gedefinieerd via het digitaal loket 
worden aangevraagd. 
 

Inrichten van Digitaal Loket fase 2.  --   - TOP-project Sturing Naar verwachting zal het Digitaal Loket 1 juli 2008 worden 
opgeleverd 

Goede dienstverlening 
aan onze inwoners. 

Goede dienstverlening aan on-
ze  
Inwoners. 

In 2010 kan 90% van de producten 
via het digitaal loket worden aange-
vraagd. 
 

Opschonen productencatalogus. Inrichten van Digitaal Loket fase 3 
en 4. 

  - TOP-project Sturing Met het opschonen van de productencatalogus is nog niet 
gestart. De afronding in 2008 is nog als gepland 

Goede dienstverlening 
aan onze inwoners. 

Goede dienstverlening aan on-
ze 
Inwoners. 

Administratieve lastenverlichting tbv 
inwoners en bedrijven in 2010; men 
hoeft slechts eenmalig hun gege-
vens aan de gemeente te verstrek-
ken. 
 

Inrichten van een Stelsel van Basisregi-
straties. 

Opleveren van een Stelsel van 
Basisregistraties. 

  - Project Gege-
vens op orde 

Sturing Met het inrichten van het Stelsel Basisregistraties is begon-
nen. Deze operatie loopt nog door tot in 2009. 

Goede dienstverlening 
aan onze inwoners. 

De waardering van inwoners 
voor de dienstverlening is eind 
2009 minimaal een 8. 

De kwaliteit van de dienstverlening 
van Ridderkerk scoort in de Staat 
van de Gemeente binnen de top 25 
van gemeenten in Nederland. 
 

Verbeteren kwaliteit Dienstverlening.  Handhaven kwaliteit Dienstverle-
ning. 
 

20 Aanvragen  
burgerzaken 

x Dienstverlening Door verschillende oorzaken is het vernieuwde digitale loket 
nog niet operationeel. Verwachting is dat het loket start op 1 
juli 2008.  
Vervolg uitbouw vindt hierna plaats. 
  
Publiceren van bestemmingsplannen dient wettelijk voor 1 
juli 2009 gerealiseerd te zijn, huidige status nog ongewij-
zigd. 
 

Agenda en onderliggende stukken voor de raad worden via 
Internet geplaatst. Raadsnet is nog niet gerealiseerd.  

Goede dienstverlening 
aan onze inwoners. 

De waardering van inwoners 
voor de dienstverlening is eind 
2009 minimaal een 8. 

Score op de ranglijst van gemeen-
telijke websites behoort tot de beste 
25%. 
 

Opstellen verbeterplan (w.o. invoeren elek-
tronisch betalen en  mogelijkheid tot ma-
ken van afspraken via Digitaal Loket). 

Uitvoeren verbeterplan. 87a Interne  
communicatie 

Elektronische 
dienstverlening 

Dienstverlening Het opstellen van het  verbeterplan is reeds afgerond. De 
uitvoering wordt naar verwachting afgerond op 1 juli 2008. 
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2.3.2 Stand van zaken wensen nieuw beleid  
Voorzieningen raad 
Voor een toekomstige wijziging in de verordening voor voorzieningen voor de raad en het facilite-
ren van het raadswerk is een extra structureel bedrag van € 50.000,-- vanaf 2008 in de begroting 
opgenomen.  
 
Stand van zaken 
In zijn vergadering van 5 juni 2008 heeft de raad vastgesteld de Verordening rechtspositie  
(burger-)raadsleden 2008. Na goedkeuring door gedeputeerde staten zal deze verordening  
inwerking treden. In de verordening is opgenomen voor welke voorzieningen raadsleden en burger-
raadsleden in aanmerking kunnen komen. Voor de opstelling van de verordening is nauw overleg 
gevoerd met de fractievoorzitters in het presidium. Bij deze monitor wordt het bedrag van  
€ 50.000,- verdeeld over de diverse voorzieningen. 
 
2.3.3 Stand van zaken investeringen 2008  
Upgrade GBA software 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
2.3.4 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 3  
(zonder budgettair effect)  
N.v.t. 
 
2.3.5 Trends en knelpunten programma 3 Bestuur en Participatie  
• Afnemend vertrouwen in de overheid.  
• Individualisering en de complicerende effecten hiervan op participatie (toename behoefte aan 

maatwerk in communicatie en participatie, verminderd saamhorigheidsgevoel, sterkere gevoe-
lens van ‘not in my backyard’). 

• Anderzijds ook de groeiende behoefte aan verbinding en nabijheid.  
• Veranderende speelruimte van gemeenten ten gevolge van (de)centralisatie overheidstaken, 

steviger rol samenwerkingsverbanden e.d. 
• Toename wettelijke eisen (bescherming persoonsgegevens, kenbaarheid publiekrechtelijke be-

perkingen, elektronische dienstverlening). 
• Juridisering van de maatschappij (toename aantal claims, processen e.d.) maakt gemeente 

meer kwetsbaar. 
• Participatie bij beleidsontwikkeling en -uitvoering, het monitoren van beleid en de toets op 

handhaafbaarheid zijn in ontwikkeling, maar behoeven nog structurele aandacht in het beleids-
proces. 

• Door de betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving en medeburgers te vergroten wordt 
een bodem gelegd voor het versterken van de sociale samenhang in wijken en buurten.  

2e programmamonitor 2008 Gemeente Ridderkerk 17



 
 

 
 

  
 

18 2e programmamonitor 2008 Gemeente Ridderkerk



 

 
 

 
2.4.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Educatie  

 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 
2008 

Wat daarvoor doen in 2009 en 
verder 

Proces Project Directie- 
progr. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2008 
 

Het samen met partners 
creëren van gelijke toe-
komstkansen voor en het 
vergroten van ontplooi-
ingsmogelijkheden van de 
jeugd. 

Voor 100 % van de peu-
ters in Ridderkerk is er 
mogelijkheid om te spe-
len en te ontmoeten. 

70 % van het aantal 2,5-4 jarigen zit op een 
peuterspeelzaal. (voor kinderopvang: zie 
werk en economie). 

Regulier werkproces. Regulier werkproces. 8a jaarlijkse 
subsidies 

"Geen kind in 
de knel" 

Jeugd Het aantal dagdelen peuterspeelwerk loopt iets terug door de ontgroe-
ning. Conform de afspraak wordt 70% van de peuters door het peuter-
speelzaalwerk bereikt. Er is nog geen ‘leegloop’ bij het peuterspeelzaal 
waar te nemen richting kinderopvang. 

  De sociaal economische 
achtergrond belemmert 
een kind niet in zijn 
schoolcarrière. 

70% van de doelgroep bereiken met VVE-
programma’s per 2010. 

Aantal basisscholen dat 
deelneemt aan VVE uitbrei-
den van 3 tot 10 per 2008.  

Aantal basisscholen dat deelneemt aan 
VVE uitbreiden tot 13 per 2009. 

8a jaarlijkse 
subsidies 

    11 basisscholen nemen in het kader van het VVEplan deel aan de VVE 
ontwikkeling, evenals alle peuterspeelzalen en 3 locaties voor kinder-
opvang. (gegevens: okt. 2007). Onderzocht wordt of extra middelen 
voor onderwijsachterstandenbeleid ingezet kunnen worden voor stimu-
lering van VVE-beleid in kinderopvang. Project Lezen Oké (invoering 
programma Boekenpret) blijft succesvol en ligt op schema.  
 

      Het aantal VVE program-
ma’s neemt toe van 1 naar 4 
per 2010. 

        Doelstelling op het aantal programma’s is gerealiseerd. Het organise-
ren van doorgaande ontwikkelingslijnen o.b.v. deze programma’s nog 
niet. (= afstemmen van werkprocessen in basisscholen, peuterspeelza-
len en kinderopvangvoorzieningen) Dit vindt plaats in de wijknetwer-
ken. 
 

      De taalzorgketen is op wijk-
niveau sluitend gemaakt. 
 

        Sturing op dit proces is geagendeerd in stuurgroep VVE. 

      De VVE-programma’s verfij-
nen en uitbreiden met sa-
menwerking met de SRS, 
kinderopvanginstellingen en 
het samenwerkingsverband 
Weer Samen naar School. 
 

        Zie hierboven 

  
  

Tegengaan segregatie 
en bevorderen integratie 

Het aantal scholen waarvan de populatie 
meer dan 20% afwijkt van het voedingsge-
bied blijft nul. 
 

Tweejaarlijks monitoren.  Regulier werkproces.  Werk  "Ieder kind 
doet mee"  

 Jeugd  
Conform afspraken: geen monitoring in 2008, wel in 2009.  

  Basisscholen hebben 
een bredere functie voor 
de wijk gekregen door 
koppeling met andere 
functies. 

Er zijn minimaal 3 brede schoolinitiatieven 
van de grond gekomen per 2010. 

1) faciliteren van de  
uitvoering in Slikkerveer 
2)brede schoolontwikkeling 
starten in wijk Centrum. 

brede schoolontwikkelingen incorpore-
ren in wijkontwikkelingsplannen. 

Wijkontwikke-
lingsplannen 
 

"Geen kind in 
de knel" 

Jeugd 1. Brede schoolontwikkeling Slikkerveer is op schema; 
2. I.v.m. pilotstatus Slikkerveer is het uitrollen van het brede school-

concept over andere wijken vertraagd. Incorporatie in wijkontwik-
kelingsplannen blijft als toekomstperspectief gehandhaafd en 
wordt bij de wijkontwikkelingsplannen die vernieuwd worden ook 
toegepast (bv Centrum). 

 

    Gevoel van competentie van ouders na be-
zoek aan opvoedingsondersteuning is toe-
genomen (klanttevredenheid minimaal 7)  

Opvoedingsondersteuning in 
stand houden en indien no-
dig versterken, als onderdeel 
van de keten van hulp en 
ondersteuning. 
 

Opvoedingsondersteuning in stand 
houden en indien nodig versterken, als 
onderdeel van de keten van hulp en on-
dersteuning. 

8a jaarlijkse 
subsidies 

"Geen kind in 
de knel" 

Jeugd Wordt gerealiseerd in kader van de vorming van Centrum voor Jeugd 
en Gezin. Dit project loopt op schema.  

    logopedie: 100% van de leerlingen van 
groep 2 wordt gescreend 

Regulier werkproces. Regulier werkproces. 8a jaarlijkse 
subsidies 

    Conform de afspraak: 100% wordt gescreend. 

    Geen leerling gaat van de basisschool zon-
der zwemdiploma. 

Regulier werkproces. Regulier werkproces. 8a jaarlijkse 
subsidies 

    Geen bijzonderheden 

      1) Afronden pilot motorische 
remedial teaching. 

Onderzoek naar de wenselijkheid en  
mogelijkheid om dit structureel binnen 
alle scholen aan te bieden.  

8a jaarlijkse 
subsidies 

  Jeugd Onderzoek is afgerond, wenselijkheid is vastgesteld, 10 scholen ne-
men deel. SRS voert uit binnen de reguliere subsidie.  

    Leerlingenvervoer: 100% van de aanvragen 
van ouders die onder de voorwaarden van 
de verordening vallen, worden gehonoreerd 
te meten door aantal gegronde bezwaren 
van ouders.  
 

Uitvoeren proces leerlingen-
vervoer, aanbesteden leer-
lingenvervoer. 

Uitvoeren proces leerlingenvervoer, 
aanbesteden leerlingenvervoer. 

102 leerlingen-
ver- 
voer 

    In oktober 2007 is de aanbesteding leerlingenvervoer gestart. In april 
2008 zal het voorgenomen gunningbesluit bekend gemaakt worden en 
in mei zal de nieuwe opdracht verleend worden. Op 1 augustus 2008 
zal het nieuwe contract starten. 

    Vanaf 2008 zijn alle basisscholen in Ridder-
kerk adequaat gehuisvest (kwantitatief con-
form verordening, bezettingsgraad gymnas-
tieklokalen onder schooltijd minimaal 80%, 
kwalitatief conform onderhoudsniveau 3). 

Gefaseerde uitvoering van 
het integraal huisvestings-
plan, welke jaarlijks samen 
met de partners wordt geë-
valueerd en indien nodig bij-
gesteld.  
 

gefaseerde uitvoering van het integraal 
huisvestingsplan, welke jaarlijks samen 
met de partners wordt geëvalueerd en 
indien nodig bijgesteld.  

9b Onderwijs-
huis-vesting 

   De actualisatie van het IHP is in het bestuurlijk overleg van maart door 
de schoolbesturen vastgesteld. Het college heeft de actualisatie vast-
gesteld en aan de gemeenteraad aangeboden voor de raad van 24 
april.  
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2.4.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Educatie  

 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 
en verder 

Proces Project Directie- 
progr. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2008 
 

  Educatie levert zowel een 
bijdrage aan de vorming 
als het vinden van een zin-
volle vrije tijdsbesteding 
van jeugdigen. 
 

Scholen zijn ondersteund bij het re-
aliseren van een prettig schoolkli-
maat voor leraren en leerlingen. 

In 2008 wordt een inventarisatie van onder-
steuningsbehoefte bij basisonderwijs ten 
behoeve van een prettig schoolklimaat uit-
gevoerd. 

Wordt bepaald na inventarisatie.   Geen kind 
zonder ruimte 

  Afgerond: Inventarisatie is uitgevoerd via Lokaal directeurenoverleg. CBS De 
Wingerd heeft projectvoorstel ingediend (Trainingen leerlingbemiddeling bij 
pesten / conflicten).Subsidie is verstrekt. Conclusies en ervaringen zullen 
worden verspreid via lokaal directeurenoverleg.  

Jeugdigen groeien op 
tot zelfstandige, zelf-
redzame burgers, die 
zich gesteund voelen 
om de verantwoorde-
lijkheden te nemen die 
zij op dat moment aan-
kunnen. 

Jeugdigen voelen zich be-
trokken bij de samenleving 
door actief mee te doen in 
die samenleving en door 
direct of indirect invloed te 
hebben op beslissingen die 
hen aangaan. 

Iedere jongere tot 23 jaar in Ridder-
kerk heeft een baan, zit op school 
of volgt een opleiding in combinatie 
met een baan. 

Strikt toezicht houden op het nakomen van 
de leerplicht. In Stadsregionaal verband 
vindt een verkenning plaats over vormen 
van samenwerking.  

  11 Leer-
plicht 

Ieder kind doet 
mee 

Jeugd Op het nakomen van de leerplicht wordt strikt toezicht gehouden. In samen-
werking met het RMC wordt stevig ingezet op de doelstelling alle jongeren 
tot 23 jaar volgen een opleiding of hebben een baan. Hierbij wordt met name 
ook aandacht besteed aan het opzetten van een sluitende keten.   

      Inzetten van voormalige middelen school-
begeleiding op beleidsdoelstellingen gericht 
op ontwikkelingen om kansen voor jeugdi-
gen te vergroten. 

  8a jaarlijk-
se subsi-
dies 

Ieder kind doet 
mee 

  Afgerond: Beleidskader is vastgesteld in kader van vaststelling Nota Jeugd 
door de raad. Besturen dienen bestedingsvoorstellen in kader van de veror-
dening Financiële en materiële gelijkstelling onderwijs Ridderkerk. Beste-
dingsvoorstellen worden getoetst aan beleidskader. 

    Er zijn per 2010 voldoende stage-
plekken (zowel leerstages als maat-
schappelijke stages) voor alle leer-
lingen van Ridderkerkse scholen. 

Stimuleren contacten tussen scholen, be-
drijven en instellingen en als gemeente jaar-
lijks minimaal 30 stageplekken aanbieden, 
voor een doorsnede van leerlingen uit alle 
categorieën voortgezet en beroepsonder-
wijs.  

Idem   "Aangesloten 
werk"  

Ridderkerk 
werkt 

Het Plan van Aanpak Aangesloten Werk wordt uitgevoerd. Indien nodig 
wordt het plan van aanpak op basis van kennis en ervaringen bij de partners 
in het veld bijgesteld. De 30 stageplaatsen worden gerealiseerd. 

      Realiseren van de praktijkschool VMBO+ 
(gebouw). 
 

Uitbreiden aanbod van de praktijk-
school VMBO+.  

9b On-
derwijs-
huisves-
ting 

Brede praktijk-
school 

Jeugd De nieuwbouw wordt op dit moment gerealiseerd en de oplevering staat ge-
pland op 15 oktober 2008.  

  Aanbod van partners is 
samenhangend en sluit 
aan op de vraag. 

Er is bekend voor welke achter-
standen welk aanbod bestaat en dit 
is ook beschikbaar voor Ridder-
kerkse jeugdigen.  

1) Opzetten en toegankelijk maken van so-
ciale kaart (regionaal). 

1) actueel houden sociale kaart (re-
gionaal). 

    

Jeugd Wordt opgepakt in het kader van de ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin. 

      Verder concretiseren en uitvoeren van de 
jaarschijf 2008 van de lokale jeugdagenda 
o.a. zorgketen in beeld brengen en afspra-
ken maken met ketenpartners over over-
dracht, bewaking en doorlooptijd. 

Uitvoeren van de volgende 
jaarschijven van de lokale jeugda-
genda. 

    

Jeugd In de regiegroep wordt samen met de ketenpartners gewerkt aan uitvoering 
van de lokale jeugdagenda.  
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2.4.2 Stand van zaken wensen nieuw beleid  
Leerplicht 
Op basis van amendement is in de raad van 8 november 2007 besloten een bedrag structureel be-
schikbaar te stellen van € 30.000,-- voor uitbreiding formatie met een 0,5 fte. Via het RMC (speci-
fieke uitkering) stelt het rijk extra middelen beschikbaar ten behoeve van de kwalificatieplicht. Deze 
middelen worden ingezet om een uitbreiding van de formatie te bewerkstelligen. Hiermee is de uit-
voering van het amendement overbodig geworden. 
In samenwerking met het RMC, GSC en CWI werkt leerplicht aan het realiseren van een sluitende 
ketenaanpak om te zorgen dat elke jongeren tot 23 jaar een opleiding volgt of een baan heeft. De 
uitvoering van kwalificatieplicht maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.  
 
2.4.3 Stand van zaken investeringen 2008  
Nieuwbouw De Reyer – gebouw, installatie en inrichting 
De investeringen voor dit project zullen voor een deel naar 2009 opschuiven. Daarnaast wordt er 
ruim een ton aan extra krediet gevraagd in verband met indexatie op basis van de onderwijswetge-
ving. 
 
Gebruiksvergunningen de Reyer 
Deze investeringen zijn in het kader van de rekening 2007 van 2007 voor het grootste deel naar 
2008 opgeschoven (restantkredieten van in totaal 1,5 ton). Verder zijn er omtrent deze investerin-
gen zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Speellokalen de Bosweide en de Fontein 
Deze investeringen zijn  reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 2008 opgescho-
ven (kredieten van in totaal 4,3 ton). Over de uitvoering van de motie waarin een relatie is gelegd 
met een brede schoolvoorziening Bolnes wordt de raad d.m.v. een brief afzonderlijk geïnformeerd.  
 
Lokaal maatwerk basisonderwijs 
Voor het lokaal maatwerk resteren er vanuit de rekening 2007 nog restantkredieten van in totaal  
€ 1.297.000,--. 
 
Dakrenovatie de Bosweide/Fontein 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Uitbreiding Piramide tijdelijk lokaal 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Uitbreiding Pyramide met lokaal, gebouw, installatie en inrichting 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Nieuwbouw Schaepmanschool 
Vanuit de rekening 2007 resteert voor dit project nog een restantkrediet van € 1.728.700,--. Verder 
ontwikkelingen omtrent deze investering zijn er niet te melden. 
 
Uitbreiding de cbs Wingerd tijdelijk lokaal 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Nieuwbouw de Burcht, bouw, inrichting en installatie 
Van het totale restantkrediet ad € 2.780.300,-- wordt er ruim € 1,4 miljoen doorgeschoven naar 
2009. 
 
Gebruiksvergunning de Burcht, Platanenstraat 
 Het grootste deel van deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 
2008 opgeschoven. Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Nieuwbouw Praktijkschool 
Vanuit de rekening 2007 was voor dit project nog een restantkrediet beschikbaar van  
€ 5.628.100,-- (op een totaalkrediet van ruim € 8,4 miljoen). Bij deze monitor wordt er een extra 
krediet gevraagd van € 121.700,-- wegens prijsindexatie. 
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Gebruiksvergunning Gemini 
Bijna de helft van deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 2008 
opgeschoven. Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Gebruiksvergunning Farel, Kastanjelaan 
Het grootste gedeelte van deze investering is reeds gerealiseerd.  Voor 2008 wordt er voor nog  
€ 5.000,-- aan uitgaven verwacht. 
 
Vervanging hokken Kinderboerderij 2011 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
2.4.4 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 4  
(zonder budgettair effect) 
N.v.t. 
 
2.4.5 Trends en knelpunten programma 4 Educatie  
- De rol van de school (in de wijk) is nog steeds in ontwikkeling. Samenwerking met (regionale) 

partners op het gebied van welzijn en zorg worden steeds belangrijker. Voorbeeld hiervan is 
ondermeer de aan scholen opgelegde taak om (indien ouders dat wensen) kinderopvang (te 
laten) organiseren. In veel gevallen zoeken de scholen partners om dagarrangementen aan te 
bieden. In Ridderkerk wordt de samenwerking tussen het peuterspeelzaalwerk en het onder-
wijs ook verder ontwikkeld.  

- Het voorzien in kwalitatief goed en kwantitatief voldoende huisvesting voor onderwijs vergt de 
nodige investeringen en capaciteit, zodat niet alle knelpunten in één keer kunnen worden aan-
gepakt. In het Integraal Huisvestingsplan is hiervoor een fasering opgenomen. De actualisatie 
IHP 2006-2010 is in voorjaar van 2008 opgesteld. Het schoolbestuur van SBO de Burcht kan 
de nieuwe huisvesting gaan realiseren en ook voor obs de Reijer kan er een ontwerp gemaakt 
worden, zodat in 2009 overgegaan kan worden tot de realisatie van de nieuwe school.  

- Het Farelcollege lijkt o.b.v. de aanmeldingen ook in het nieuwe schooljaar 2008-2009 behoor-
lijk te groeien. Indien uit de cijfers blijkt dat de groei inderdaad wordt gerealiseerd dan legt dit 
een behoorlijke druk op de bestaande huisvesting. Er zal dan bekeken moeten worden hoe het 
knelpunt in de huisvesting op korte termijn opgelost moet worden. 

- De huidige leerlingprognose (2007) voorspelt dat het aantal leerlingen sneller terugloopt dan 
was voorzien op basis van de prognose 2005. Op basis van de prognose 2007 zal het aantal 
leerlingen de komende jaren nog verder afnemen. Dit zal tot gevolg hebben dat tijdelijke huis-
vestingsvoorzieningen kunnen worden afgebroken en dat er (meer) leegstand gaat ontstaan. In 
individuele gevallen kan het voorkomen dat scholen groeien. In het IHP 2006 is reeds stil ge-
staan bij de toename van leegstand. Vanuit het onderwijsveld is aangegeven dat leegstand 
vooral ook als kans gezien moet worden. Op deze manier kunnen scholen hun brede functie 
(in de wijk) ook fysiek waarmaken. Wij hebben bij de actualisatie van het IHP aangegeven 
meer sturing te willen geven aan het benutten van leegstand, zodat de lokalen op een maat-
schappelijk relevante manier worden benut. Hierbij wordt gedacht aan de ruimtes ter beschik-
king te stellen voor activiteiten op het gebied van de wijk, brede school en onderwijskansenbe-
leid. Met de schoolbesturen zullen hierover afspraken gemaakt worden. 

- De nieuwbouw van de Máximaschool wordt in oktober 2008 opgeleverd, zodat na de herfstva-
kantie de intrek in de nieuwe school genomen kan worden. 

- De Stichting Openbare Bibliotheek Ridderkerk is betrokken bij een fusieproces tussen de bibli-
otheken van Dordrecht, Alblasserdam en Zwijndrecht. Het wordt gezien als een tussenstap 
naar een brede fusie op de schaal van Zuid-Holland Zuidoost in een later stadium.  
Vanuit haar opdrachtgeversrol is de gemeente Ridderkerk betrokken bij het fusieproces. De fu-
sie verloopt voor de gemeente Ridderkerk budgettair neutraal.  

- In oktober 2007 heeft de gemeenteraad de Lokale Jeugdagenda 2007-2011 vastgesteld. De 
Lokale Jeugdagenda wil de ambities op het gebied van jeugd uit het coalitieakkoord 2006-2010 
en het kader jeugdbeleid 2006-2010 “Volwassen worden in Ridderkerk” realiseren. Kern van 
die ambities is om te ondersteunen dat alle jeugdigen in Ridderkerk opgroeien tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers. De Lokale Jeugdagenda kent drie deelprogramma met haar eigen 
speerpunten. ‘Geen kind in de knel’ (zorg) met het speerpunt de ‘sluitende aanpak zorg’. De 
ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin neemt hierin een prominente plaats, eind 
2007 is met de ontwikkeling voor Ridderkerk begonnen. De projectgroep CJG Ridderkerk en 
de regiegroep Jeugd hebben in maart en april een startdocument vastgesteld waarin de visie 
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op de Ridderkerkse uitwerking van het CJGconcept is verwoord. Een college- en raadsbesluit 
over dit startdocument is in voorbereiding. Bij de derde programmamonitor zal ons college mo-
gelijkerwijs een voorstel aan uw raad voorleggen om middelen voor een dekking van een tekort 
in de CJGexploitatie ter beschikking te stellen.   

- In samenwerking met het RMC wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling om elke 
jongere tot 23 jaar aan een baan of opleiding te krijgen. Naast de directe inzet door de sub-
RMC gericht op het direct benaderen van jongeren zonder startkwalificatie, baan of opleiding, 
wordt tevens gewerkt aan het realiseren van een sluitende ketenaanpak. Hierbij zijn niet alleen 
leerplicht (en de kwalificatieplicht) en het RMC betrokken, maar tevens het GSC en het CWI. 

- Vanuit bedrijfseconomisch perspectief (het voorzijn op andere peuterspeelzaalaanbieders /  
goedkopere huur schoollokalen dan welzijnspanden) en vanuit het oogpunt op samenwer-
king/doorgaande ontwikkelingslijnen, zie je de grootste aanbieder van peuterspeelzaalwerk 
binnen onze gemeente zich bewegen richting de scholen. Deze ontwikkeling sluit naadloos 
aan op de wens van scholen een eigen peuterspeelzaalvoorziening te hebben. Met het oog op 
de toekomst (1 voorziening voor 0-4 jarigen) zie je kinderopvang en peuterspeelzaalwerk toe-
nadering tot elkaar zoeken. Genoemde ontwikkelingen zullen meegenomen worden in de leeg-
standsdiscussie. 
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Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 en ver-
der 

Proces Project Directie- 
progr. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2008 
 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Een gevarieerd aan-
bod van woningen voor 
alle doelgroepen. 

Conform het Convenant met de 
Stadsregio in ieder geval 1600 
nieuwe woningen opleveren tussen 
1 januari 2005 en 1 januari 2010. 

Nog nieuwe woningen realiseren op de vol-
gende (herstructurerings)locaties: De 
4jaargetijden De Noordhave Willaertslande 
(Leklaan) Het Bordes De 3 Rivieren Centrum 
Drievliet.

 
2.5.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon en Leefomgeving 

 

 

2009 Rivieroever Slikkerveer Rivieroever Bolnes 
Prima Bolnes (G. Maritzstraat  eo) Van Rie-
beekstraat Riederborgh Slikkerveer zuidoost 
Van Peltterrein Het Zand (Wozozo)  2010 rivier-
oever Bolnes Van Peltterrein  3e fase centrum 
Slikkerveer zuidoost Oostendam 2011 Het Zand.
 

16 Project-
ont-wikkeling 

Diverse bouw-
projec-ten 

x De 4 Jaargetijden: 180 woningen opgeleverd van de 250. 
 
In februari is de bouw van 225 woningen Prima Bolnes van start 
gegaan. 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Voldoende aanbod van 
woningen voor de 
doelgroep, die is aan-
gewezen op een be-
reikbare huurwoning. 

Conform het Convenant met de 
Stadsregio en Woonvisie voor mi-
nimaal 6600 bereikbare huurwonin-
gen in de voorraad zorg dragen op 
1 januari 2010. 

Realiseren van nieuwe bereikbare huurwonin-
gen in de volgende projecten: de 4 Jaargetij-
den, De Noordhave, Prima Bolnes, Slikkerveer 
zuid-oost, De Riederborgh, het Zand (wozozo), 
centrum (zie voor tijdsverloop hierboven) nade-
re afspraken over ontwikkelingen in de be-
staande voorraad maken met Woonvisie. 

zie 2008 68 Financie-
ring  
woningbouw-
corporaties 

Diverse bouw-
projec-ten 

x De 113 bereikbare huurwoningen in de 4 Jaargetijden zijn opgele-
verd. 
Bij De Noordhave zijn 45 bereikbare huurwoningen in aanbouw. 
Er zijn in februari 140 bereikbare huurwoningen in aanbouw geno-
men in het project Prima Bolnes. 
De start bouw van de 18 bereikbare huurwoningen bij De Rieder-
borgh zal pas in 2010 plaatsvinden. 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Samenhang in de wijk / 
buurt behouden dan 
wel verbeteren. 

Elke wijk heeft vanaf 2008 elke 1x 
per 5 jaar een actueel Wijkontwik-
kelingsprogramma (Wop). 

Vaststelling Wop Ridderkerk oost, west en cen-
trum; herijking Wop Bolnes en Drievliet Het 
Zand.  

2009 herijking Wop Slikkerveer; 2010 herijking 
Wop Rijsoord Oostendam 2011 herijking Wop 
Ridderkerk oost, west, centrum. 

wijkgericht 
werken 

    Herijking WOP Bolnes (en daarmee Drievliet / Het Zand) zijn op-
geschoven in tijd (i.v.m. met prioriteitstelling) naar 2009. 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

De kwaliteit van de bui-
tenruimte in stand 
houden en waar moge-
lijk verbeteren. 

Tevredenheidsscore over beheer 
openbare ruimte wordt door bur-
gers minimaal gewaardeerd met 
een 7 (staat van de gemeente). 
 

Ieder jaar: Schouwacties met bewoners in alle 
wijken aan de hand van in 2008 door de raad 
vastgestelde kwaliteitsniveaus. 

Zie 2008 Wijkgericht 
werken 

  Staat van de gemeente 2007 geeft een gemiddelde waardering 
aan van 6,6.  

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

De kwaliteit van de bui-
tenruimte in stand 
houden en waar moge-
lijk verbeteren. 

Tevredenheidsscore over beheer 
openbare ruimte wordt door bur-
gers minimaal gewaardeerd met 
een 7 (staat van de gemeente). 
 

Ieder jaar Jaarplannen per wijk opstellen en 
uitvoeren; uitvoering van project ondergrondse 
afvalinzameling 2008. 

zie 2008, opstellen jaarplannen per wijk. wijkgericht 
werken 

     

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

De waterkwantiteit en -
kwaliteit verbeteren. 

Tevredenheidsscore over beheer 
openbare ruimte wordt door bur-
gers minimaal gewaardeerd met 
een 7 (staat van de gemeente). 

2008 toevoegen oppervlaktewater in project 
Slikkerveer Zuid-oost, Donckse Velden 1e fase 
en Waalbos (voorbereiding); duurzame opvang 
hemelwater in overige nieuwe projecten; 2008 
onderzoek naar kwaliteitsverbetering inlaatwa-
ter haven. 

2009 toevoegen oppervlaktewater in project Slik-
kerveer Zuid-oost,  
Donckse Velden 1e fase en Waalbos (uitvoe-
ring); duurzame opvang hemelwater in overige 
nieuwe projecten; 2008 onderzoek naar kwali-
teitsverbetering inlaatwater haven. 
 

  Diverse 
(bouw)projec-
ten 

  Voorstel tot aanpassing prestatie-indicatoren (conform collagebe-
sluit): 
Met het nemen van diverse maatregelen verwachten wij in de 
planperiode ter voorkoming van overstroming van de 8,0 ha extra 
waterberging 6,6 ha te hebben aangelegd. Van de noodzakelijke 
29,2 ha extra waterberging voor het voorkomen van beginnende 
wateroverlast zal 10,0 ha zijn gerealiseerd.  
Met de te nemen maatregelen in de planperiode GRP4 wordt ge-
streefd naar een reductie van 20% voor wat betreft de vuiluitworp 
van de overstorten en afname van de situaties wateroverlast met 
50% bij gelijkblijvende omstandigheden. De prestatie-indicatoren 
zullen worden gemonitord. 
 
In het ontwerp stedenbouwkundig plan voor slikkerveer zuid-oost is 
voorzien in de toevoeging van oppervlaktewater. 
 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

In stand houden en 
waar mogelijk verbete-
ren van het openbaar 
vervoer. 

Stijging van het aantal openbaar 
vervoer reizigers van 6% tot 17 % 
in 2020 (afhankelijk van de tracé-
keuze, bron Stadsregio). 

Uitwerking tracé Tramplus; Planologische pro-
cedure starten om aanleg tram plus mogelijk te 
maken; Bestemmingsplan slikkerveer Rivier-
oever vaststellen met bouwmogelijkheid wacht-
ruimte waterbus. 

      x De nadere studies, waartoe de raad in december 2007 heeft beslo-
ten zijn in gang gezet. 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Opstellen visie op Rid-
derkerk 2010 - 2015 

2008 - 2009 opstellen en vaststel-
len meerjarenontwikkelingpro-
gramma 2010 – 2015. 

          Wordt in voorzien door op te stellen Structuurvisie. 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Goede, integrale (en 
tijdige) afweging in 
ruimtelijke functies. 

Regelmatig, maar zeker eens in de 
10 jaar, bestemmingsplannen her-
zien; zo min mogelijk ad hoc plano-
logische procedures. 

bestemmingsplannen vaststellen voor de ri-
vieroever Bolnes en Slikkerveer, Crezeepolder 
en  
Donckse Velden. 

bestemmingsplannen vaststellen voor 2009 
Oostendam en Bolnes 2010 Landelijk Gebied 
West en Drievliet 2011Het Zand en Gorzen. 

  x x Bestemmingsplan Slikkerveer Rivieroever heeft in ontwerp ter visie 
gelegen. Er zijn bedenkingen ingediend. Dit jaar ter vaststelling 
naar de raad. 
Bestemmingsplan Slikkerveer wordt voor de zomer2008 aan de 
raad ter vaststelling aangeboden. 
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Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 
en verder 

Proces Project Directie- 
progr. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2008 
 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Bereikbaarheid parken en 
recreatiegebieden vergroten. 

Vanuit iedere wijk zorgdragen 
voor goede ontsluitingen voor 
wandelaars en fietsers; goede 
koppeling van Reijerpark, Don-
ckse Velden, Oosterpark, De 
Gorzen en Park De Noord voor 
fietsers / voetgangers. 

Na realisering woningbouw (2009 2011) wan-
delpaden met bankjes realiseren langs het 
water van de Nieuwe Maas 
aanleg oversteekvoorzieningen over de 
Randweg naar aan te leggen 1e fase Donck-
se Velden. 

 

2.5.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon en Leefomgeving 

 

 

       

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Zorgen voor in standhouding 
en aanleg van buitenruimte 
voor de jeugd. 

In 2010 is onderzocht of het mo-
gelijk is 3% van de buitenruimte 
in de wijken in te vullen met 
speelplekken en de buitenruimte 
in de wijken kindvriendelijk te 
maken. 
 

Aanleg verhard sport speelveld in Slikkerveer; 
Het stramien dat ontwikkeld is voor West ge-
bruiken ter beoordeling van de andere wijken.

2009 - 2010 buurtsportlocatie realise-
ren in Het Zand 
Idem (stramien West). 

     Jeugd  

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Duurzame en veilige inrich-
ting van wegen en verblijfs-
gebieden. 

7,5% minder verkeersslachtof-
fers en 15% minder verkeersdo-
den in 2010 ten opzichte van het 
peiljaar 2002 (rijk en provincie). 

Herinrichting 2e fase Rijksstraatweg; aanleg 
rotonde Rijksstraatweg/Noldijk; aanleg roton-
de kruising Populierenlaan - Kastanjelaan af-
hankelijk van besluitvormingsproces Tram+. 

 -        

Amendement inzake veilige schoolroutes:        
Verbeteren veiligheid op 
schoolroutes. 

Veiligheidsgevoelens van 
schoolgaande kinderen en 
hun ouders is toegenomen. 

Versneld worden per wijk, in sa-
menspraak met het wijkoverleg, 
de als onveilig ervaren situaties 
op schoolroutes aangepakt tot-
dat het wijkoverleg de veiligheid 
ten aanzien van schoolroutes als 
voldoende beoordeeld.  

• Onderzoek doen naar de onveilige 
schoolroutes; 

• In overleg treden met de wijkoverleggen, 
scholen en andere relevante instellin-
gen; 

• Versneld aanpakken al eerder aangege-
ven knelpunten op schoolroutes. 

• Minimaal 5 als onveilig aangege-
ven punten aanpakken; 

• In 2010 onderzoeken herhalen. 
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2.5.2 Stand van zaken wensen nieuw beleid  
Kwaliteitsverbetering Ridderkerk-centrum “oude deel” 
In combinatie met gepland onderhoud wordt een kwaliteitsverbetering van de buitenruimte in het 
“oude deel “ van het centrum uitgevoerd. Concreet betekent dit dat de verhardingen worden herbe-
straat en/of vervangen, het straatmeubilair en de openbare verlichting worden vervangen en de 
groenvoorzieningen worden verfraaid. 
Op basis van een totaalinvestering van afgerond € 1,2 miljoen wordt dit bedrag de komende 3 jaar 
ingezet. De lasten hiervan zijn in de begroting vanaf 2010 opgenomen. 
 
Stand van zaken 
Op dit moment wordt de participatie voorbereid met winkeliers, bewoners en andere belangheb-
benden. De projectmatige voorbereiding vindt plaats in het 3e en 4e kwartaal 2008, waarna de uit-
voering start in 2009. 
 
Reconstructie aansluiting Rijksstraatweg-Noldijk tot (mini)rotonde 
Om een (mini)rotonde mogelijk te maken is in de begroting vanaf 2009 rekening gehouden met de 
lasten van een extra investering van € 2,5 ton. 
Omdat de te maken rotonde een (indirect) positief effect heeft op de verkeerssituatie op de aantak-
kende Noldijk, is het Waterschap verzocht een financiële bijdrage te leveren. Daarnaast zal bij de 
Stadsregio een verzoek worden gedaan tot bijdrage i.v.m. de relatie regionale fietsroutes. De hoog-
te van de mogelijke bijdrage is nog niet bekend. 
 
Stand van zaken 
Momenteel loopt de participatie nog met bewoners en belanghebbenden. Ten gevolge van tegen-
strijdige belangen kost dit meer tijd dan was ingepland. De projectmatige voorbereiding zal plaats 
vinden in het 4e kwartaal 2008 / 1e kwartaal 2009, waarna de uitvoering van de wegreconstruc-
tie kan starten vanaf april 2009. Vooruitlopend zullen mogelijk in 2008 tot oktober wel voorberei-
dende kabel- en leiding werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Verenambachtseweg, doortrekken uitvoegstrook tot Handelsweg 
Voor de realisatie van de uitvoegstrook is op bestuurlijk niveau (rapport Dronkers) door de Stads-
regio een toezegging van een € 1 ton gedaan. De totale investering wordt geraamd op € 2 ton. Met 
de lasten van een netto-investering van € 1 ton is in de begroting vanaf 2009 rekening gehouden. 
 
Stand van zaken 
Projectmatige voorbereiding vindt nu plaats. Uitvoering staat gepland in het 3e en 4e kwartaal 
2008. 
 
Restauratie toren Singelkerk 
De kerkrentmeesters van de Singelkerk doen een aanvraag monumentenvergunning en een aan-
vraag om subsidie in het kader van de regeling Rijkssubsidiering wegwerken restauratieachter-
standen. Omdat de toren eigendom van de gemeente is willen wij de restauratie hiervan direct mee 
laten nemen in de subsidieaanvraag. Uitgaande van een subsidietoekenning van 70% bedragen de 
kosten voor de gemeente € 40.000,--. In de begroting is met dit bedrag in 2008 rekening gehou-
den. 
De restauratie van de toren behelst het vervangen van loodwerk, het vastleggen en vervangen van 
leiwerk, het oplossen van vochtproblemen en de reparatie van het stucwerk.  
 
Stand van zaken 
Naar verwachting is er in juni/juli 2008 uitsluitsel of het project in aanmerking komt voor subsidie. 
Tot dat moment worden er geen voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.  
 
Ridderkerk hondenpoepvrij 
De komende 2 jaar wordt extra ingezet op een aanscherping van de communicatie en de uitvoering 
van enkele eenvoudige maatregelen. 
 
Stand van zaken 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van de maatregelen. 
Binnenkort zal hierover in het college een besluit op worden genomen, waarna ze kunnen worden 
uitgevoerd. 
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Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 
Naar verwachting treedt in de loop van 2008 de WABO in werking. Dit betekent dat onder meer 
gemeenten en provincies verplicht zijn om één omgevingsvergunning af te geven in plaats van een 
afzonderlijke bouw, milieu- en/of monumentenvergunningen. Deze ontwikkeling leidt tot lasten, met 
name op het gebied van ICT, digitalisering, communicatie, opleidingen, in- en externe voorlichting, 
ed. De kosten worden voorlopig geraamd op € 92.000,-- in 2008. 
 
Stand van zaken  
Naar verwachting treedt in de loop van 2009 de WABO in werking. Dit betekent dat onder meer 
gemeenten en provincies verplicht zijn om één omgevingsvergunning af te geven in plaats van een 
afzonderlijke bouw, milieu- en/of monumentenvergunningen. Deze ontwikkeling leidt tot lasten, met 
name op het gebied van ICT, digitalisering, communicatie, opleidingen, in- en externe voorlichting, 
ed. De kosten worden voorlopig eenmalig geraamd op € 92.000,-- in 2009. 
 
2.5.3 Stand van zaken investeringen 2008  
Reconstructie Rijksstraatweg/Noldijk 
Voor deze reconstructie wordt nog voor € 318.900,-- aan uitgaven verwacht. Zie verder de toelich-
ting onder Stand van zaken wense nieuw beleid. 
 
Snelheidsreductie Rijksstraatweg 
In 2008 worden er nog maatregelen genomen bij de aansluiting met de Waalweg. 
 
Herprof Rijksstraatweg (Voorweg-Noldijk) 
Deze investering is uitgevoerd. Er wordt alleen nog een subsidie van € 170.000,-- van de Stadsre-
gio ervoor verwacht. 
 
Verenambachtseweg, doortrekken uitvoegstrook tot Handelsweg 
Voor de toelichting van deze investering wordt verwezen naar 2.5.4 Stand van zaken wensen 
nieuw beleid. 
 
Kwaliteitsverbetering Ridderkerk-centrum “oude deel” 
Voor de toelichting van deze investering wordt verwezen naar 2.5.4 Stand van zaken wensen 
nieuw beleid. 
 
Ringdijk verkeersmaatregelen 
Deze investering is uitgevoerd maar er wordt nog een bijdrage voor verwacht. 
 
Reconstructie kruispunt Populierenln/Kastanjeln 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Reconstructie Rijkstraatweg (Voorw-Verbindingwg) 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Aanpassen ontsluiting Kastanjelaan 
De beoogde maatregelen voor  een veiliger ontsluiting Kastanjelaan op het kantorenpark aldaar blijken niet 
mogelijk te zijn. Er zijn wel alternatieve maatregelen genomen. Het restantkrediet ad € 22.700,-- kan nu wor-
den afgevoerd. 
 
30 Km voorzieningen 
Evaluatie zal in 2008 plaatsvinden. 
 
Uitvoeren knelpunten hulpdiensten 
Deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 voor ruim de helft naar 2008 
opgeschoven. Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Stallingsvoorzieningen fietsen 
Deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 voor de helft naar 2008 op-
geschoven. Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
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Verbeteren zicht VoetgangerOversteekPlaatsen 
Om ook op de wijkontsluitingswegen voldoende kwaliteit en veiligheid bij het oversteken te bieden 
is een extra krediet van € 15.000,-- noodzakelijk. 
 
Verbeteren openbare verlichting 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Zoutoplosser ('01) 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
3x Zoutstrooiers 
Omtrent deze investeringen zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Geluidswal Rotterdamseweg (Drievliet) 
Deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 voor het grootste deel naar 
2008 opgeschoven. Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
12x Dijktrappen 2008-2011 
Omtrent deze investeringen zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
8x Houten bruggen 2008-2011 
Omtrent deze investeringen zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
RTC tunnelgemaal 76, Sportlaan 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
RTC tunnelgemaal 77 Benedenrijweg 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
VRI Vlietlaan-Vondellaan 2005 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
VRI Rijksstraatweg-Waalweg 
Het grootste deel van deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 
2008 opgeschoven. Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Fast Ferry transferium 
Voor dit project gaat er nog een wachtruimte gerealiseerd worden. 
 
Aanleg parkeerplaatsen 
Vanuit de rekening 2007 is hiervoor nog een restantkrediet ad € 38.500,-- beschikbaar. De investe-
ring zullen met name af gaan hangen van het onderdeel parkeren van het verkeersplan. 
 
Suppletiegemaal V05+persleiding Reyerpark 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Herinrichting volkstuinencomplex Hogeweg 
Dit complex dient in 2008 opnieuw ingericht te worden omdat de huidige inrichting na 25 jaar ver-
ouderd is. 
Bouwkundige aanpassingen Hooftstraat 
Deze investering zal in 2008 afgerond worden. 
 
Uitbreiding milieupark 05 betonbak+infrastructuur 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Milieuparken ondergrond klapvloer+montage 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
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Mechanische afvalverwijdering klepinstal07 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Mechanisering, systeem zijlader 2006 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Aanpassing Bedrijfsterrein PC.Hooftstraat 06-07 
Deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 voor ruim de helft naar 2008 
opgeschoven. Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Restafval ondergrond betonbak+infrastructuur (kr) 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Containerafzetterreinen 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Beperken wateroverlast 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Investeringen in het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2011 (GRP4) 
Omtrent deze investeringen (waarvoor bij de 1e begrotingswijziging 2008) de kredieten zijn aange-
vraagd) zijn er geen ontwikkelingen te melden. Bij die wijziging waren alleen de kredieten netto op-
genomen (uitgaven minus inkomsten).  Deze worden nu bij deze monitor gebruteerd (geraamde 
uitgaven worden verhoogd met de nieuw te ramen inkomsten). 
 
Investeringen in het kader van het waterplan Ridderkerk 20008-2012 
Omtrent deze investeringen (waarvoor bij de 2e begrotingswijziging 2008) de kredieten zijn aange-
vraagd) zijn er geen ontwikkelingen te melden. Bij die wijziging waren alleen de kredieten netto op-
genomen (uitgaven minus inkomsten).  Deze worden nu bij deze monitor gebruteerd (geraamde 
uitgaven worden verhoogd met de nieuw te ramen inkomsten). 
 
Revisie elektrische Installatie draingemaal Vredehof 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Ruimen graven (2000) 
Dit project is in 2007 afgerond. 
 
Vervangen transporter Leiber P-134 en P-136 
Omtrent deze investeringen zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Uitbreiding begraafplaats 2e fase grond 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Vervanging meubilair rouwcentrum 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Stimuleringsfonds Startersregeling 2008 
In verband met een andere berekening van de kapitaallasten van de startersregeling kunnen er 
voor meerdere jaren nog stortingen in het Stimuleringsfonds worden gedaan. In totaal kan er voor 
de planperiode voor € 1.460.000,-- aan extra krediet hiervoor beschikbaar worden gesteld. 
Wijkontwikkelingsplannen 2008-2011 
Vanuit de rekening 2007 resteert er voor 2008 nog een restankrediet van € 292.200,--. Voor het 
overige zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Aanpassen groenzone Randweg 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Skatepark Sportlaan 
Omtrent de (vervangings)investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
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Skateboardbaan Vlietlaan 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Speelelementen 2008, 2010, 2011 
Omtrent deze investeringen zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Kunstgrasondergronden speelterreinen 09 en 10 
Omtrent deze investeringen zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Veilige speelruimte 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
2.5.4 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 5  
(zonder budgettair effect)  
N.v.t. 
 
2.5.5 Trends en knelpunten programma 5 Wonen en leefomgeving  
Er is een nieuw streekplan en regionaal structuurplan: Het Ruimtelijke Plan Regio Rotterdam 
(RR2020) is eind 2005 vastgesteld met aanwijzing van delen van de Polder Nieuw Reijerwaard en 
Bolnes –Zuid als (zoek-)locatie voor nieuwe bedrijfsterreinen. De gemeenteraad zal zich dienen uit 
te spreken of hij al dan niet bereid is het RR2020 uit te voeren. Inmiddels zijn er gesprekken op 
gang gekomen tussen stadsregio, Ridderkerk, LTO-Noord-Glaskracht en Freshworld met als doel 
alle belangen in kaart te brengen. 
• De regelgeving op het gebied van de luchtkwaliteit blijft nog steeds aan verandering onderhe-

vig. Ook de rekenprogramma’s en daarbij behorende input aan achtergrondwaarden worden 
minimaal jaarlijks bijgesteld. Dit brengt bij de start van (woning-)projecten onduidelijkheid dan 
wel onzekerheid met zich mee voor het uiteindelijk resultaat en kan daarmee ook vertragend 
werken. 

• Het komt regelmatig voor dat oppervlaktewatersystemen worden vervuild door invloeden van 
buitenaf. Overstorten uit de riolering en inspoeling van verontreinigingen zijn voorbeelden van 
oorzaken. Daarnaast ondervinden burgers regelmatig overlast door een te veel aan water in 
kruipruimte, kelder, tuin of op een pad. 
Vergroten van recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling in en langs het water, alsmede 
oplossingen van knelpunten in het stedelijk gebied met de daarbij behorende middelen zijn 
gewenst in voorkomende gevallen noodzakelijk. 

• Wetswijzigingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en inrichting zullen leiden tot aanpas-
sing van werkprocessen en een zekere mate van deregulering. Zo is de Woningwet per 1 april 
2007 gewijzigd, zal een belangrijke aanpassing van de Wet Ruimtelijke Ordening naar ver-
wachting per 1 juli 2008 in werking treden en is inmiddels een aanvang gemaakt met de voor-
bereiding van de nieuwe omgevingsvergunning op grond van de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht, die naar verwachting per 1 januari 2009 in werking treedt. 

• In RR2020 is de Ridderster aangewezen als zoeklocatie voor de ontwikkeling van een bedrij-
venterrein voor de regionale behoefte. In opdracht van de Stadsregio zijn in een startnotitie de 
eerste contouren voor een ontwikkeling geschetst. De gemeente Ridderkerk heeft BVR, advi-
seurs stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur, gevraagd een second opinion te ge-
ven over de meest gewenste ontwikkeling van dit gebied. BVR levert daartoe een ontwikke-
lingsvisie 2020 voor de ridderster met afzonderlijke delen. De visie wordt onderbouwd vanuit 
de verschillende sectoren en heeft een beeldend karakter. Er wordt gebruik gemaakt van be-
staande informatie, er wordt geen extra onderzoek verricht. Voor de meest actuele informatie 
worden interviews gehouden met Glaskracht, Stadsregio Rotterdam en Fresh World. 
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2.6.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 6 Welzijn  
 
Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor 

doen in 2009 en 
verder 

Proces Project Direc-
tie-
progr. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2008 
 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Vrijwilligerswerk: in te vullen na vaststelling be-
leid. 

Implementatie herijking vrijwilligerswerk, 
waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken met 
de BAR-gemeenten. 
 

  15 Beleid sub RAS   Het RASproject, waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken met de 
BAR-gemeenten zal in de 2e helft van 2008 starten. 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten dat aansluit 
bij de wensen en behoeften van de Ridder-
kerkse jeugd (klanttevredenheid minimaal een 
7). 

Met ingang van 2007 is er voor het jongeren-
werk 16+ oplopend geld beschikbaar. Het tie-
nerwerk 12-16 jaar en het jongerenwerk die-
nen een doorgaande lijn te zijn, 2007 en ver-
der wordt benut om samenhang en verbin-
ding te optimaliseren. 
 

continueren   Ieder kind 
doet mee 

Jeugd Afstemming over inzet en het optimaliseren van verbindingen is een 
continue proces 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten dat aansluit 
bij de wensen en behoeften van de Ridder-
kerkse jeugd (klanttevredenheid minimaal een 
7). 

16+ voorziening in elke wijk die daaraan be-
hoefte heeft (huisvesting en inhoudelijk). In 
2007 is gestart met jongerensozen in de wij-
ken Drievliet, Bolnes, Centrum en Slikker-
veer. In 2008 wordt de behoefte bepaald in 
de overige wijken. 
 

De oplopende midde-
len inzetten om het 
jongerenwerk 16+ uit 
te bouwen. 

  Ieder kind 
doet 
mee/geen 
kind zonder 
ruimte. 

Jeugd In de 4 benoemde wijken draaien de 16+ sozen. Van uitbreiding 
naar andere wijken is vooralsnog geen sprake.  

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten dat aansluit 
bij de wensen en behoeften van de Ridder-
kerkse jeugd (klanttevredenheid minimaal een 
7). 

Besluitvorming over huisvesting multifunctio-
neel podium voor alle Ridderkerkse jongeren 
in 2007. 

Realiseren huisvesting 
van multifunctioneel 
podium voor alle Rid-
derkerkse jongeren. 

  Ieder kind 
doet 
mee/geen 
kind zonder 
ruimte. 
 

Jeugd Invulling activiteiten, openstelling en toezicht is afhankelijk van de 
ontwikkelingen/uitkomsten m.b.t. de verbouwing.  

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten dat aansluit 
bij de wensen en behoeften van de Ridder-
kerkse jeugd (klanttevredenheid minimaal een 
7). 

Het meerjarenplan sportbeleid is vastgesteld 
voor de periode 2005-2008. Het BOS beleid 
is hierin uitgewerkt en wordt ten uitvoering 
gebracht door SRS, Dynamiek en andere 
partners. 
  

Evaluatie BOS beleid   Ieder kind 
doet mee 

Jeugd De uitvoering loopt conform de gemaakte afspraken 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Een representatieve groep jeugdigen uit de 
gehele leeftijdsgroep tussen 0-23 jaar denkt 
actief mee bij de ontwikkeling van beleid en ac-
tiviteiten die hen aangaan. 
 

Het jongerenwerk 16+ krijgt vorm en inhoud 
door jongerenparticipatie. 

    Ieder kind 
doet mee 

Jeugd Participatie jongerenwerk 16+ maakt onderdeel uit van de product-
afspraken met Dynamiek (als hoofdaannemer 16 +) 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Educatie levert zowel een bij-
drage aan de vorming als het 
vinden van een zinvolle vrije 
tijdsbesteding van jeugdigen. 

Het bezoekersaantal van de bibliotheek voor 
wat betreft jeugdigen van 16 tot 18 jaar is in 
2010 met 5% toegenomen ten opzichte van 
2007. 
 

Met ingang van 2007 is gratis lidmaatschap 
bibliotheek gerealiseerd voor jeugd van 16 tot 
18 jaar. 

continueren   Geen kind 
zonder ruim-
te 

Jeugd Via reguliere rapportages door SOBR wordt gemeente geïnformeerd 
over bezoekersaantallen. 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

In 2011 is 100% van de oudkomers gehand-
haafd. Van de nieuwkomers wordt 100% vanaf 
het ontstaan van hun inburgeringsplicht 
(meteen bij binnenkomst) gehandhaafd. 
 

Implementeren van de Wet Inburgering: in-
formeren van inburgeringsplichitngen, facilite-
ren van voorzieningen en handhaven van in-
burgeringsplichtigen. 

continueren regulier 
werkproces 

    De wet inburgering is inmiddels volledig geïmplementeerd. De aan-
besteding van de inburgeringscursussen voor de inburgeringsplich-
tigen (met aanbod van de gemeente) is afgerond. De inburgerings-
plichtigen worden stapsgewijs opgeroepen, geïnformeerd, gehand-
haafd en eventueel van een aanbod voorzien. 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Ridderkerk, in het bijzonder het Koningsplein, 
is een cultureel bruisend centrum met evene-
menten op het gebied van kunst, sport, cultuur, 
markten, feesten etc. 
 

In 2008 wordt beleid vastgesteld.     sociale sa-
menhang 

Samen 
Leven 

De startnotitie evenementenbeleid is vastgesteld door het college. 
De raad heeft de kaders vastgesteld. Thans wordt gewerkt aan het 
binnen de gegeven kaders opstellen van een beleidskader en toet-
singkader.  

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Ridderkerk, in het bijzonder het Koningsplein, 
is een cultureel bruisend centrum met evene-
menten op het gebied van kunst, sport, cultuur, 
markten, feesten etc. 
 

Verbeteren van de dienstverlening en onder-
steuning aan organisatoren. 

    sociale sa-
menhang 

Samen 
Leven 

De startnotitie evenementenbeleid is vastgesteld door het college. 
De raad heeft de kaders vastgesteld. Thans wordt gewerkt aan het 
binnen de gegeven kaders opstellen van een beleidskader en toet-
singkader 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Het percentage Ridderkerkers dat in een soci-
aal isolement verkeert, is minimaal 10% lager 
dan het landelijk gemiddelde.  

Vóór eind 2008 de omvang van het probleem 
van sociaal isolement in beeld brengen en ri-
sicogroepen in kaart brengen (project RAS). 

    sub RAS   Uitvoering loopt achter op de planning. In het tweede kwartaal wordt 
een samenwerkingsbijeenkomst georganiseerd. Hierbij wordt  geïn-
ventariseerd welke verschillende instellingen op dit gebied werk-
zaam zijn en welke instrumenten en/of methodieken ingezet worden. 
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2.6.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten programma 6 Welzijn 
 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 
en verder 

Proces Project Directie- 
Progr. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2008 
 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbete-
ren van de kwaliteit van 
leven. 

Aantal Ridderkerkers dat 
voldoende beweegt vergro-
ten. 

Het percentage Ridderkerkers dat voldoet 
aan de norm voor bewegen (30 min bewe-
gen per dag) is in 2009 10% hoger t.o.v. 
2004. 

  De meerjarensubsidie afspraken 
met de SRS worden bijgesteld 
o.b.v. het bereikte resultaat (10% 
meer voldoet aan de norm bewe-
gen). 
 

regulier 
werkproces 

    Gepland voor 2009 

  Aantal Ridderkerkers dat 
voldoende beweegt vergro-
ten. 

Het percentage Ridderkerkers dat voldoet 
aan de norm voor bewegen (30 min bewe-
gen per dag) is in 2009 10% hoger t.o.v. 
2004. 

N.a.v. onderzoek naar haalbaarheid 
openlucht zwembad: afhankelijk van 
afweging nieuw beleid. 

    Geen kind  
zonder ruimte 

Jeugd De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke bouw van 
een openlucht zwembad was positief. Inmiddels is besloten te starten met de 
voorbereiding en de bouw. De opening van het bad staat gepland voor het 
voorjaar van 2009. 
 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbete-
ren van de kwaliteit van 
leven. 

Aantal Ridderkerkers dat 
voldoende beweegt vergro-
ten. 

Per 2010 zijn er twee buurtsportlocaties 
gerealiseerd. 

  In samenhang met de vernieuwing 
Vlietplein en de nieuwbouw van de 
Sporthal wordt in principe in 2009 
een buurtsportlocatie in Drie-
vliet/Het Zand gerealiseerd. 
 

  Geen kind  
zonder ruimte 

Jeugd In Bolnes wordt de buurtsportlocatie rond de zomer van 2008 opgeleverd. De 
buurtsportlocatie Drievliet wordt in samenhang met de vernieuwing van het 
Vlietplein en de nieuwbouw van de sporthal gerealiseerd. Realisatie zal 
daarmee doorschuiven naar 2010. Op basis van het WOP Slikkerveer en de 
visie brede school Slikkerveer wordt voorgesteld om ook in Slikkerveer een 
buurtsportlocatie  te realiseren. Voor deze buurtsportlocatie zal dekking ge-
zocht worden, ondermeer door het aanvragen van subsidies. 
 

Het bieden van mogelijk-
heden voor permanente 
educatie voor volwasse-
nen o.a. t.b.v. hun maat-
schappelijke  
participatie. 

Burgers waarderen het 
voorzieningenaanbod met 
minimaal een 7 (staat van 
de gemeente). 

Instandhouden van voorzieningen voor 
sport, ontmoeting, recreatie, kunst en cul-
tuur en volwasseneneducatie. 

Reguliere subsidieafspraken biblio-
theek, NME-centrum en andere in-
stellingen. 

continueren 8a Jaarlijk-
se subsi-
dies. 

    Alles verloopt volgens planning. 
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2.6.2 Stand van zaken wensen nieuw beleid 
Openlucht zwembad  
Het college heeft het voornemen om in samenwerking met de SRS een openlucht zwembad te rea-
liseren. Met de daaruit voortvloeiende lasten is in de begroting vanaf 2010 rekening gehouden. 
 
Stand van zaken 
Het college heeft op 24 april 2008 aan uw raad voorgesteld om een openlucht zwembad te gaan 
bouwen. De kosten van de voorbereiding en bouw worden geraamd op € 2.226.000. In eerste in-
stantie is ingezet op opening van het bad in het voorjaar van 2009. Intussen is gebleken dat voor 
een kwalitatief goed plan, waarbij voldoende aandacht is voor toezicht, sociale veiligheid en een 
goede exploitatie, een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is. In de vergadering van de 
commissie samen leven van 22 mei 2008 heeft het college aangegeven dat ze bereid is medewer-
king te verlenen aan een procedure tot aanpassing van het bestemmingsplan. Realisatie van het 
zwembad in 2009 is daardoor niet langer haalbaar. 
 
Verbouwingsplan WAC de Fuik 
Dit verbouwingsplan moet er voor zorgen dat de uitstraling, de vindbaarheid, de bouwkundige staat 
en het gebruik van de Fuik als ‘wijkvoorzieningencentrum’ verbeterd. Deze wens is opgenomen in 
het WOP Drievliet / ’t Zand (2002) en is ook een van de aanbevelingen van de werkgroep in het 
Plan van Aanpak Woonzorgzone Drievliet / ’t Zand (2007). De lasten op basis van een investering 
van € 1 ton zijn in de begroting opgenomen vanaf 2009. 
 
Stand van zaken 
De lasten zijn in de begroting opgenomen vanaf 2009. 
 
Aanpassen van de Klinker tot 16+ voorziening 
De wijkactiviteiten zullen van wijkgebouw de Klinker overgebracht worden naar ‘De Noordhave’. De 
vrijgekomen ruimte zal worden gebruikt om de jeugdactiviteiten voor de wijk Bolnes te faciliteren. 
Het huidige gebouw is verouderd en dient aangepast te worden aan deze activiteiten. Om de Klin-
ker aan te passen tot een 16+ voorziening is er een verbouwing noodzakelijk. Naast verbouwing is 
er ook rekening gehouden met beheerskosten van de accommodatie. De lasten op basis van een 
investering van € 1 ton in de verbouwing en de beheerskosten zijn in de begroting opgenomen 
vanaf 2008. 
 
Stand van zaken 
Wordt in het najaar van 2008 mee gestart. 
 
Uitvoerend opbouwwerk 
Een belangrijke gemeentelijke doelstelling is om de sociale samenhang in wijken te bevorderen en 
het isolement van kwetsbare individuen en groepen te voorkomen. De participatie van bewoners 
moet worden gestimuleerd door activiteiten en projecten. Aangezien dit een uitvoerende taak is 
verdient het aanbeveling om dit uit te besteden aan het welzijnswerk. Om goed invulling te kunnen 
geven moet het aantal uren opbouwwerk worden uitgebreid zodat iedere wijk in Ridder-
kerk bediend kan worden. Dit sluit ook aan bij de evaluatie wijkbudgetten waarin wordt aangegeven 
dat de ondersteuning, begeleiding en facilitering dient te verbeteren. Per wijk moet maatwerk gele-
verd worden. 
 
Stand van zaken 
In samenwerking met de afdeling Wijkbeheer wordt gekeken naar een optimale inzet van het op-
bouwwerk in de wijken. Er zal onderscheid worden gemaakt op het stimuleren van de actiebereid-
heid van inwoners (waaronder de versteviging op ondersteuning, begeleiding en facilitering van de 
wijk-idee teams en het opbouwwerk gericht op: verwijderen/te beperken overlastgevende situaties, 
beïnvloeding overlastbeleving, versteviging sociaal woongenot. 
 
Subsidie wijkwerk 
Hieronder vallen twee wensen. De eerste heeft betrekking op uitvoering van het Plan van Aanpak 
Woon-Zorg-Zone Bolnes: het project ‘De Noordhave’ naar een volwaardig ‘wijkvoorzieningencen-
trum’. Er is een bedrijfsplan voor het centrum opgesteld waarin activiteiten worden beschreven die 
vanuit het beheer worden ondernomen om de betrokkenheid van bewoners bij de wijk / gemeente 
te vergroten. Het huisvesten van het filiaal van de bibliotheek in het centrum geeft een grote meer-
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waarde aan de accommodatie. Er wordt een drempelverlagende werking van verwacht. De exploi-
tatieopzet is vergelijkbaar met die voor het ‘wijkvoorzieningencentrum’ in Slikkerveer.  
 
Daarnaast is er een wens opgenomen voor het reeds lopende project “Bolnes bewust actief”. Dit 
project bestaat uit twee hoofdelementen: 
 
1. Coördinatie samenwerking externe partners in Bolnes 

- Overlastgevende situaties verwijderen/beperken; 
- Overlastbeleving beïnvloeden en overlast beperken/ verwijderen. 

2. Contact tussen buurtbewoners initiëren en begeleiden 
- Vertrouwen in buurt (en instanties) verstevigen; 
- Sociaal woongenot verbeteren; 
- Actiebereidheid bewoners stimuleren (participatiegraad): wijkoverleg, buurtpreventie, wijk-

schouw wijkideeën en andere initiatieven. 
 
Hierbij zijn alle (maatschappelijke) partners in de wijk betrokken, maar het project wordt getrokken 
vanuit samenlevingsopbouw. Met de kosten van beide wensen is in de begroting vanaf 2008 reke-
ning gehouden.  
 
Stand van zaken 
Hier wordt uitvoering aan gegeven. Project Bewust Actief is gestart. Noordhave is in exploitatie. 
 
2.6.3 Stand van zaken investeringen 2008  
Sportvloer de Beverbol 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
LBK/FHV installatie Drievliet 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Uitbreiding kantoor SRS 
Deze investering ad € 350.800.-- is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 2008 
opgeschoven. Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Buurtsportlocatie A (Noordstraat) bouw, installatie en inrichting 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Buurtsportlocatie B (Drievliet) bouw, installatie en inrichting 
De investering in de buurtsportlocatie in Drievliet wordt opgeschoven van 2009 naar 2010. 
 
Trainingsveld B, gras, Rotterdamseweg 
Trainingsveld A, voetbal, wetra Bolnes 
Trainingsveld B, voetbal, gras 
Trainingsveld C, pupillenveld, gras 
Veld 7/10 Tennis, banen, gravel Bolnes 
Trainingsveld A, voetbal, wetra Reyer 
Trainingsveld C, algemeen, gras 
Veld 1 Honk/softbal wedstrijdveld Oosterpark 
In totaal is er voor € 286.500,-- aan renovaties van sportvelden als investering in 2008 
(€ 231.100,--) en in 2009 (€ 55.400,--) gepland.  Deze planning blijft nog steeds gehandhaafd. 
 
Sporthal Drievliet 2007 grond, gebouw, installatie en inrichting  
Van de € 3.364.000,-- aan geplande investeringen in 2009 wordt er voor € 737.500,-- één jaar 
doorgeschoven. 
 
Jeugdcentrum Drievliet grond, bouw en inrichting  
Deze investering hangt samen met die van de bouw van de nieuwe sporthal Drievliet. Van de  
€ 236.000,-- geplande investeringen in 2009 wordt er voor € 57.500,-- één jaar doorgeschoven. 
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Stedelijk Jongerencentrum grond, bouw, installatie en inrichting  
De uitgangspunten zijn gewijzigd voor huisvesting van de jongeren in het pand P.C. Hooftstraat. In 
juni 2008 komt er een nieuw raadsvoorstel omtrent het jongerencentrum. Hierna wordt de verdere 
uitwerking opgestart. 
  
Verbouwingsplan WAC de Fuik 
Voor de toelichting op deze investering wordt verwezen naar 2.6.4 Stand van zaken wensen nieuw 
beleid. 
 
Aanpassen van de Klinker tot 16+ voorziening 
Voor de toelichting op deze investering wordt verwezen naar 2.6.4 Stand van zaken wensen nieuw 
beleid 
 
 
2.6.4 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 6  
(zonder budgettair effect)  
N.v.t. 
 
2.6.5 Trends en knelpunten programma 6 Welzijn 
• De productafspraken die de gemeente met de professionele organisaties zoals de Stichting 

Dynamiek, de SRS en de SWOR maakt, leiden tot een steeds beter inzicht in welke activiteiten 
bijdragen aan de door de gemeente gestelde doelen. Ook wordt het beeld van de prijskwaliteit 
verhouding steeds beter. Hierdoor weet de raad beter wat hij kan verwachten voor het be-
schikbare budget en is de raad beter in staat te sturen op de door hem gewenste beleidsdoel-
stellingen. Momenteel wordt er gewerkt aan een jaarlijkse verantwoording op productniveau.  

• Op grond van de evaluatie van de Wijzerplaats wordt onderzocht of de formatieplaats  Oude-
renadvisering uitgebreid moet worden met 0,5 fte (kostenplaats 606099001 ouderenwerk en 
grootboeknummer 442504 subsidie stichting welzijn ouderen) 

• Voor het vormgeven van de partnerschappen wordt toegewerkt naar beleidsgestuurde con-
tractfinanciering. Met de filosofie van beleidsgestuurde contractfinanciering worden de verschil-
lende verantwoordelijkheden tussen gemeenten en organisaties (maatschappelijk middenveld) 
steeds duidelijker. De gemeenten beperken zich vooral tot kaderstelling en het formuleren van 
doelstellingen. De organisaties geven aan welke bijdrage zij kunnen leveren aan het bereiken 
van die doelstellingen. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking tussen partijen die er op 
gericht is het aanbod aan voorzieningen te versterken en/of de maatschappelijke waarde te 
verankeren. Voor de uitvoering sluit de gemeente contracten af met externe partners gerela-
teerd aan gemeentelijke doelen. 

• In de wijken ontstaat steeds meer behoefte aan een clustering en integratie van diverse voor-
zieningen, zodat deze voor een brede doelgroep een meerwaarde hebben. Goede voorbeel-
den hiervan zijn de Brede School Slikkerveer en de woonzorgzone Centrum/Oost/West. Derge-
lijke ontwikkelingen en initiatieven worden meegenomen bij het opstellen van de wijkontwikke-
lingsplannen, zodat een integrale afweging en inpassing kan plaatsvinden. 

• De voorgenomen fusie van de welzijnsorganisaties SWOR en Dynamiek is voorlopig uitge-
steld.
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 2.7.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 7 Zorg  

 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 
en verder? 

Proces Project Directie- 
progr. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2008 
 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 
 

85% van de Ridderkerkers waarde-
ren hun zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid op minimaal een 7 (staat 
van de gemeente). 

Minimaal 95% van de productafspraken met de 
GGD voor wat betreft de openbare gezond-
heidszorg is uitgevoerd.  

Monitoren resultaten reguliere pres-
tatieafspraken. 

Monitoren resultaten reguliere presta-
tieafspraken. 

Gemeen-
schappelijke rege-
ling 

    De afspraken worden uitgevoerd volgens de prestatieaf-
spraken. Voor het uitvoeren van de Inspectie kinderop-
vang worden aanvullende afspraken gemaakt. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

85% van de Ridderkerkers waarde-
ren hun zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid op minimaal een 7 (staat 
van de gemeente). 

70% van de hulpverleningstrajecten (AMW, Al-
gemeen Maatschappelijk Werk, SMW, School 
Maatschappelijk Werk, sociaal juridische 
dienstverlening/Bureau Sociale Raadslieden 
en informatie en advies (meldpunt huiselijk 
geweld) is succesvol afgerond (dwz er is ver-
betering in de zelfredzaamheid en de zelfstan-
digheid van de cliënt). 
 

Monitoren resultaten nieuwe presta-
tieafspraken (klanttevredenheid). 

Monitoren resultaten nieuwe prestatie-
afspraken (klanttevredenheid). 

regulier werkpro-
ces 

    In de klanttevredenheidsonderzoeken over 2008 wordt 
aandacht besteed aan deze prestatie indicator. Ook in 
de samenwerking met AMW wordt onderzocht of op dit 
punt uitbreiding van sturingsmogelijkheden zijn.  
 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 
 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandi-
ge, zelfredzame burgers, die zich ge-
steund voelen om de verantwoorde-
lijkheden te nemen die zij op dat 
moment aankunnen. 

Minimaal 95% van de productafspraken met de 
GGD voor wat betreft de jeugdgezondheids-
zorg is uitgevoerd. 

Monitoren resultaten reguliere pres-
tatieafspraken. 

Monitoren resultaten reguliere presta-
tieafspraken. 

Gemeenschappe-
lijke regeling 

    De afspraken worden uitgevoerd volgens de prestatieaf-
spraken. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandi-
ge, zelfredzame burgers, die zich ge-
steund voelen om de verantwoorde-
lijkheden te nemen die zij op dat 
moment aankunnen. 

Er is een sluitende signalering en monitoring 
ontwikkeld, waardoor jeugdigen met risico's tot 
23 jaar in beeld zijn. 

Het Elektronisch Kinderdossier wordt 
landelijk ontwikkeld en ingevoerd 
voor nieuw geboren kinderen vanaf 
1-1-2008. Financiering moet duidelijk 
worden m.b.t. invoering jeugdigen tot 
19 jaar geboren voor 1-1-2008. 

    Geen kind 
in de knel 

Jeugd De invoering van het Elektronisch Kinddossier is onder-
gebracht bij de ontwikkeling van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin in Ridderkerk op basis van een stads-
regionale blauwdruk met lokaal maatwerk. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandi-
ge, zelfredzame burgers, die zich ge-
steund voelen om de verantwoorde-
lijkheden te nemen die zij op dat 
moment aankunnen. 

Er is een sluitende signalering en monitoring 
ontwikkeld, waardoor jeugdigen met risico's tot 
23 jaar in beeld zijn. 

Het stadsregionaal gebruikte signale-
ringssysteem Multisignaal wordt in-
gevoerd in Ridderkerk in samenhang 
met de implementatie van een Cen-
trum voor Jeugd en Gezin in Ridder-
kerk op basis van een regionale 
blauwdruk. 

Implementatie van Centrum voor 
Jeugd en Gezin in Ridderkerk op basis 
van stadsregionale blauwdruk. 

  Geen kind 
in de knel 

Jeugd Het college heeft ingestemd met het voorstel multisig-
naal en ondergebracht bij de ontwikkeling van het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk op basis van 
een stadsregionale blauwdruk met lokaal maatwerk. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandi-
ge, zelfredzame burgers, die zich ge-
steund voelen om de verantwoorde-
lijkheden te nemen die zij op dat 
moment aankunnen. 

Er is een sluitende signalering en monitoring 
ontwikkeld, waardoor jeugdigen met risico's tot 
23 jaar in beeld zijn. 

Risicosignalen bij jeugdigen worden 
nog onvoldoende vroegtijdig onder-
kend. Professionals en vrijwilligers 
die met jeugdigen werken krijgen 
toegang tot deskundigheidsbevorde-
ring om vroegsignalering te bevorde-
ren. 

Implementatie van Centrum voor 
Jeugd en Gezin in Ridderkerk op basis 
van stadsregionale blauwdruk. 

  Geen kind 
in de knel 

Jeugd Vroegsignalering zal onderdeel uitmaken van het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk op basis van 
een stadsregionale blauwdruk met lokaal maatwerk. 
Voor de zomer wordt de startnotitie aangeboden. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandi-
ge, zelfredzame burgers, die zich ge-
steund voelen om de verantwoorde-
lijkheden te nemen die zij op dat 
moment aankunnen. 

Er is een sluitende signalering en monitoring 
ontwikkeld, waardoor jeugdigen met risico's tot 
23 jaar in beeld zijn. 

Er is al een systeem van casuïstiek 
netwerken gecreëerd in Ridderkerk. 
Nu moet samenhang en verbinding 
gemaakt worden met een Centrum 
voor Jeugd en Gezin om de coördi-
natie van zorg te realiseren. Realisa-
tie van Centrum voor Jeugd en Gezin 
in samenwerking met Barendrecht en 
Albrandswaard en met behulp van 
stadsregionale subsidie in 2008. 

Implementatie van Centrum voor 
Jeugd en Gezin in Ridderkerk op basis 
van stadsregionale blauwdruk. 

  Geen kind 
in de knel. 
Sub RAS 

Jeugd De wijze waarop aansluiting wordt gemaakt tussen ca-
suïstiek netwerken en het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Is onderdeel van de startnotitie. Daarnaast zal de sa-
menwerking met Barendrecht en Albrandswaard op dit 
gebied gestalte krijgen.  

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandi-
ge, zelfredzame burgers, die zich ge-
steund voelen om de verantwoorde-
lijkheden te nemen die zij op dat 
moment aankunnen. 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg nodig 
heeft, gebruik maken van een passend zorgar-
rangement. 

Voor jeugdigen en het gezin is er een 
samenhangend zorgaanbod be-
schikbaar dat past bij alle soorten ri-
sico's die jeugdigen en ouders bij de 
ontwikkeling kunnen tegenkomen 
door middel van coördinatie van 
zorg. Dit in samenhang met de im-
plementatie van een Centrum voor 
Jeugd en Gezin in Ridderkerk op ba-
sis van een regionale blauwdruk. 

    Geen kind 
in de knel 

Jeugd Samenhangend zorgaanbod is een van de belangrijkste 
doelstellingen van het Centrum voor Jeugd en Gezin in 
Ridderkerk op basis van een stadsregionale blauwdruk 
met lokaal maatwerk. Voor de zomer wordt de startnoti-
tie aangeboden. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandi-
ge, zelfredzame burgers, die zich ge-
steund voelen om de verantwoorde-
lijkheden te nemen die zij op dat 
moment aankunnen. 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg nodig 
heeft, gebruik maken van een passend zorgar-
rangement. 

Met de verschillende aanbieders van 
zorg worden afspraken gemaakt over 
aanbod en plaats m.b.t. taak en func-
tie in een Centrum voor Jeugd en 
Gezin. 

    Geen kind 
in de knel 

Jeugd In de startnotitie worden afspraken gemaakt over aan-
bod en plaats m.b.t. taak en functie van de verschillende 
aanbieders van zorg binnen het Centrum voor Jeugd en 
Gezin.  
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2.7.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 7 Zorg 

 
Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 

2009 en verder? 
Proces Project Directie- 

progr. 
Stand van zaken 2e programmamoni-
tor 2008 
 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, zelf-
redzame burgers, die zich gesteund voelen 
om de verantwoordelijkheden te nemen die zij 
op dat moment aankunnen. 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg 
nodig heeft, gebruik maken van een 
passend zorgarrangement. 

Wethouder Van den Berg vertegenwoordigt 
in de Stadsregio het belang van de BAR 
gemeenten om wacht- en doorlooptijden in 
de jeugdzorg tot enkele weken te reduce-
ren. Dit in relatie met het stadsregionale 
programma Ieder Kind Wint. 

    Geen kind in 
de knel 

Jeugd In het startdocument worden afspraken gemaakt 
over aanbod en plaats m.b.t. taak en functie van de 
verschillende aanbieders van zorg binnen het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin. 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, zelf-
redzame burgers, die zich gesteund voelen 
om de verantwoordelijkheden te nemen die zij 
op dat moment aankunnen. 

Ouders krijgen ondersteuning op een 
wijze die aansluit bij hun behoeften en 
die van hun kinderen (Klanttevreden-
heid minimaal 7). 

Opvoedingsondersteuning in stand houden 
en indien nodig versterken als onderdeel 
van een keten van hulp en ondersteuning. 
Samenhang aanbrengen met het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. 

    Geen kind in 
de knel 

Jeugd In het startdocument worden afspraken gemaakt 
over aanbod en plaats m.b.t. taak en functie van de 
verschillende aanbieders van zorg binnen het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin. 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, zelf-
redzame burgers, die zich gesteund voelen 
om de verantwoordelijkheden te nemen die zij 
op dat moment aankunnen. 

Ouders krijgen ondersteuning op een 
wijze die aansluit bij hun behoeften en 
die van hun kinderen (Klanttevreden-
heid minimaal 7). 

Inventarisatie onder jeugdigen om inzicht te 
krijgen in vormen van ondersteuning die 
aansluit bij hun behoeften. 

Implementatie van aanbod.   Geen kind in 
de knel 

Jeugd In het startdocument worden afspraken gemaakt 
over aanbod en plaats m.b.t. taak en functie van de 
verschillende aanbieders van zorg binnen het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin. 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, zelf-
redzame burgers, die zich gesteund voelen 
om de verantwoordelijkheden te nemen die zij 
op dat moment aankunnen. 

Ouders krijgen ondersteuning op een 
wijze die aansluit bij hun behoeften en 
die van hun kinderen (Klanttevreden-
heid minimaal 7). 

Begeleiden van leerlingen die dreigen uit te 
vallen (spijbelaars). 

  regulier 
werkproces 

Geen kind in 
de knel/Ieder 
kind doet mee 

Jeugd Dit is het werk van leerplicht waarbij nu aansluiting 
en samenwerking wordt gezocht in het kader van 
de sluitende aanpak voor jongeren tot 23 jaar. 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

90% van de Ridderkerkers waarderen hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid op mini-
maal een 7. 

Het aantal meldingen huiselijk geweld 
en opvolgingen neemt jaarlijks met 10% 
ten opzichte van het vorige jaar toe. 

Meer bekendheid geven aan het meldpunt 
en afspraken maken met het meldpunt be-
treffende de opvolging. 

    huiselijk ge-
weld 

  In 2008 wordt wederom aandacht besteed in de 
media en gebruik gemaakt van de gemeentelijke 
kanalen over dit onderwerp. Daarnaast wordt ver-
der onderzocht of de samenwerking met verschil-
lende partijen en overlegstructuren uitgebreid kan 
worden. 
 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer.  

90% van de Ridderkerkers waarderen hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid op mini-
maal een 7. 

De instroom in de uitkering (IOAW, IO-
AZ, WWB, Bbz) is in 2008 met 10% 
verminderd t.o.v. 2006. 

De Work First werkwijze verder implemen-
teren. 

  regulier 
werkproces 

    Er zijn extra klantmanagers werk ingezet om goed 
bemiddelbare klanten, vóór ze een uitkering krij-
gen, direct op werk te kunnen plaatsen. Het con-
tract met het reïntegratiebedrijf dat deze taak had 
is  beëindigd vanwege gebrek aan resultaat. 
Zie verder programma 1 waar hierover gerappor-
teerd wordt. 
 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

90% van de Ridderkerkers waarderen hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid op mini-
maal een 7. 

100% van de mensen in risicogroepen 
wordt jaarlijks gecontroleerd op on-
rechtmatig verstrekte uitkeringen. 

Implementeren van Hoogwaardige Handha-
ving. 

  regulier 
werkproces 

Hoogwaardige 
handhaving. 

  Het onderzoeksplan is vastgesteld. Het onderzoe-
ken op basis van risicoprofielen wordt uitgewerkt.  

Ridderkerkers zo veel mogelijk in 
staat stellen om voor zichzelf te zor-
gen. Degenen die dat niet (meer) 
kunnen toegang verlenen tot de 
noodzakelijke voorzieningen en 
waar mogelijk ondersteunen.  

Ieder die een beroep moet doen op maat-
schappelijke ondersteuning weet de weg naar 
voorzieningen te vinden (burgermonitor) en 
waardeert deze met minimaal een 7 --> invul-
len na evaluatie eind 2007 (incl. mantelzorg). 

Inwoners van Ridderkerk die Huishou-
delijke hulp nodig hebben, krijgen hetzij 
zorg in natura hetzij een PGB. 

Afspraken maken met thuiszorgorganisaties 
over het leveren van thuiszorg. 

Afspraken maken met thuis-
zorgorganisaties over het le-
veren van thuiszorg. 

Wijzerplaats WMO   De afspraken met de thuiszorginstellingen worden 
nagekomen. Een overzicht van de in het eerste 
kwartaal van 2008 verstrekte voorzieningen: 
Vervoersvoorziening                            169 
Rolstoelen                                              64 
Woningvoorzieningen                           107 
65+ vervoerspassen                               72 
GPK en GPP                                            9 
Hulp bij het huishouden                        317   
Aantal bezwaar- en beroepschriften        4 
 
Nb. In het eerste kwartaal is een start gemaakt met 
de herindicaties. In deze groep zitten dus ook 
mensen die al zorg ontvangen, maar een herindi-
catie hebben gehad. 
 

Ridderkerkers zo veel mogelijk in 
staat stellen om voor zichzelf te zor-
gen. Degenen die dat niet (meer) 
kunnen toegang verlenen tot de 
noodzakelijke voorzieningen en 
waar mogelijk ondersteunen. 

Ieder die een beroep moet doen op maat-
schappelijke ondersteuning weet de weg naar 
voorzieningen te vinden (burgermonitor) en 
waardeert deze met minimaal een 7 --> invul-
len na evaluatie eind 2007 (incl. mantelzorg). 

Inwoners van Ridderkerk die een hulp-
middel nodig hebben, krijgen hetzij een 
hulpmiddel in natura hetzij een PGB. 

Afspraken maken met leveranciers van 
hulpmiddelen over het leveren van hulp-
middelen. 

Afspraken maken met leve-
ranciers van hulpmiddelen 
over het leveren van hulp-
middelen. 

Wijzerplaats WMO   Zie overzicht verstrekte voorzieningen in boven-
staande regel. 
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2.7.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten programma 7 Zorg 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 
en verder? 

Proces Project Directie- 
progr. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2008 
 

Ridderkerkers zo veel mogelijk in 
staat stellen om voor zichzelf te 
zorgen. Degenen die dat niet 
(meer) kunnen toegang verlenen 
tot de noodzakelijke voorzienin-
gen en waar mogelijk ondersteu-
nen. 

Volwaardige deelname van al-
le Ridderkerkers aan het 
maatschappelijk verkeer mo-
gelijk maken. 

95% van de WVG-aanvragen 
wordt binnen 8 weken afge-
handeld. 

Het verstrekken van vervoers- en/of 
woonvoorzieningen. 

  Regulier werkpro-
ces 

    In 2008 worden de vervoersvoorzieningen binnen de WMO opnieuw 
aanbesteed. In 2007 is een overschrijding op dit budget geweest. 
Daarom stellen we voor het budget structureel aan te passen gezien 
de ontwikkelingen (dure woningaanpassingen nu voor rekening van de 
gemeente en een stijgend gebruik van de overige voorzieningen en 
verstrekkingen). 
 

Ridderkerkers zo veel mogelijk in 
staat stellen om voor zichzelf te 
zorgen. Degenen die dat niet 
(meer) kunnen toegang verlenen 
tot de noodzakelijke voorzienin-
gen en waar mogelijk ondersteu-
nen. 

Volwaardige deelname van al-
le Ridderkerkers aan het 
maatschappelijk verkeer mo-
gelijk maken. 

In 2010 liggen er 4 plannen van 
aanpak voor woonzorgzones in 
Drievliet -Het Zand, Bolnes, 
Slikkerveer en Cen-
trum/Oost/West. 
  
 

De plannen voor Bolnes en Drievliet 
-Het Zand zijn afgerond. 
 

De plannen voor Slikkerveer en 
Centrum/Oost/West zijn afgerond. 
 

  Woonzorg-
zones 

  De plannen voor Bolnes en Drievliet/ Het Zand zijn afgerond. 
 
Het plan voor de woonzorgzone Centrum/Oost/West is verdeeld in drie 
deelonderzoeken. 

Ridderkerkers zo veel mogelijk in 
staat stellen om voor zichzelf te 
zorgen. Degenen die dat niet 
(meer) kunnen toegang verlenen 
tot de noodzakelijke voorzienin-
gen en waar mogelijk ondersteu-
nen. 

Volwaardige deelname van al-
le Ridderkerkers aan het 
maatschappelijk verkeer mo-
gelijk maken. 

Het aantal meldingen bij het 
steunpunt mantelzorg neemt 
jaarlijks met 10% toe ten op-
zichte van het vorige jaar. 

Meer bekendheid geven aan het 
meldpunt. 

    Steunpunt 
mantelzorg 

WMO Het Steunpunt wordt in 2008 geëvalueerd. Er is sprake van een stijging 
van 60 naar 90 geregistreerde mantelzorgers. Een deel van het budget 
van voor mantelzorg zal ingezet worden om de bekendheid van het 
Steunpunt te vergroten. In samenwerking met MEE wordt de website 
vernieuwd.  

Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam deel te 
nemen aan het maatschappelijk 
verkeer. 

Volwaardige deelname van al-
le Ridderkerkers aan het 
maatschappelijk verkeer mo-
gelijk maken. 

In 2009 is het bereik van de 
maatregelen in het kader van 
het minimabeleid gestegen met 
10% t.o.v. 2006. 

Meer bekendheid geven aan de 
maatregelen en vereenvoudigen 
van de procedures om van de 
maatregelen gebruik te maken. 

  regulier werkpro-
ces 

    Het Snelloket is gestart waarbij het accent ligt op vereenvoudigen van 
de aanvraagprocedure. Het Klantenplatform is betrokken bij het ver-
eenvoudigen van de aanvraagformulieren. In de gemeentelijke media 
wordt aandacht besteed aan de inkomensondersteunende maatrege-
len. Partners in de gemeente Ridderkerk worden geïnformeerd over de 
mogelijkheden binnen het Armoedebeleid (w.o. het Huishoudboekje).  
 

Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam deel te 
nemen aan het maatschappelijk 
verkeer. 

Volwaardige deelname van al-
le Ridderkerkers aan het 
maatschappelijk verkeer mo-
gelijk maken. 

In 2009 is het bereik van de 
maatregelen in het kader van 
het minimabeleid gestegen met 
10% t.o.v. 2006. 

  

Actief opsporen van minima onder 
andere door koppeling van bestan-
den. 

regulier werkpro-
ces 

    Er loopt momenteel een onderzoek naar de mogelijkheden van koppe-
ling van bestanden door gebruik te maken van een geautomatiseerd 
systeem. 
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2.7.2 Stand van zaken wensen nieuw beleid  
Woningaanpassingen 
In samenwerking met Woonvisie wordt de komende 4 jaar een investeringsbedrag van in totaal  
€ 1 miljoen uitgetrokken voor de aanpassing van woningcomplexen (WVG-proof maken). Met de 
lasten van deze investering is in de begroting vanaf 2008 rekening gehouden.  
 
In overleg met Woonvisie zal zowel in de pers als in een gerichte mailing aan de bewoners van de 
betreffende complexen uitgebreid aandacht geschonken worden aan de genoemde projecten, de 
planning rondom de uitvoering, etc. 
 
Stand van zaken 
Momenteel loopt de aanbesteding voor de uitvoering van draaideurautomaten. Wanneer de con-
tracten getekend zijn met de uitvoerder worden pers en bewoners van Vondelpark, Vlietplein en 
Brasem hierover uitgebreid geïnformeerd.  
 
Armoedebestrijding 
Ter uitvoering van het armoedebeleid is in de begroting vanaf 2008 rekening gehouden met lasten 
voor: 
• Preventie lessen omgaan met geld/schulden jongeren; 
• Verruiming kortingstarief maaltijden ouderen (extra lasten vanaf 2008); 
• Noodfonds (extra lasten vanaf 2008); 
• Formulieren Brigade; 
• Computerproject (extra lasten vanaf 2008); 
• Onderzoek inkomenspositie minima (extra lasten vanaf 2009/1 keer per 2 jaar); 
• Sociaal Raadslieden Werk (voorlopig extra lasten in 2008 en 2009 daarna evalueren).  
 
Stand van zaken 
In de nota Armoedebestrijding zijn een aantal actiepunten geformuleerd. Met de integrale aanpak 
is gestart door een intensievere samenwerking met partners o.a. over de mogelijkheden om het 
Maatschappelijk Participatie Fonds uit te breiden wat betreft doelgroep en maatregelen. De Voed-
selbank is toegetreden tot het Sociaal Platform en een consulent van de Wijzerplaats houdt 
spreekuur bij de Voedselbank.    
Wat betreft het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure is gestart met het vereenvoudigen van 
de tekst van de aanvraagformulieren door het Klantenplatform. Tegelijkertijd is het Snelloket van 
start gegaan. Minder bewijsstukken, snellere doorlooptijd zijn slechts enkele aspecten van het 
Snelloket.  
 
2.7.3 Stand van zaken investeringen 2008  
Project woningaanpassingen Woonvisie 2008-2011 
Omtrent deze investeringen zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
2.7.4 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 7 
(zonder budgettair effect)  
N.v.t. 
 
2.7.5 Trends en knelpunten programma 7 Zorg 
• De invoering van de WMO is zeer ingrijpend voor gemeenten. Financieel, maar ook beleidsma-

tig. De prestatievelden binnen de WMO bestrijken een breed terrein en hebben gevolgen voor 
het gehele lokale welzijnsbeleid (vrijwilligersbeleid, ouderenbeleid, jeugdbeleid, zorg e.d.).  

• Het beleidsplan WMO is vastgesteld door de raad. De raad heeft besloten dat er elk jaar een 
WMO conferentie komt. Op deze conferentie wordt (september) jaarlijks het WMO actieplan 
vastgesteld. In het actieplan worden de activiteiten beschreven die dat jaar worden gedaan om 
de resultaten op de prestatievelden daadwerkelijk te kunnen behalen. Ook zal een verant-
woordingssystematiek worden uitgewerkt zodat conform de regeling maatschappelijke onder-
steuning verantwoord kan worden. 

• De raad heeft vier moties aangenomen bij de behandeling van het WMO-beleidsplan. Het col-
lege heeft inmiddels per brief gereageerd over de wijze van uitvoering. 

• In 2008 is, in het kader van de samenwerking met de gemeente Albrandswaard, gewerkt aan 
de voorbereiding en besluitvorming om de back-office taken van de WMO van de gemeente 
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Albrandswaard plaats te laten vinden in de Wijzerplaats binnen het Samenwerkingsverband 
Sociale Zaken. De voortgang is tot nader order uitgesteld in verband met uitstel van het besluit 
hierover in de raad van Albrandswaard tot na de evaluatie van het Samenwerkingsverband 
Sociale Zaken.  

• Het minimabeleid wordt geïntensiveerd door middel van een beter bereik van de doelgroep en 
de voorzieningen. Uitbreiding van het Maatschappelijk Participatiefonds wordt voorbereid en fi-
nanciële consequenties worden bij de derde monitor in kaart gebracht. 

• Lokaal gezondheidsbeleid krijgt steeds meer een eigen plek binnen het gemeentelijke beleid. 
Vanuit dit thema wordt facetbeleid ontwikkeld op diverse beleidsterreinen. Er wordt een nota 
geschreven door de GGD Rotterdam-Rijnmond.  

• Wat betreft de jeugdgezondheidszorg wordt gestreefd naar een verdergaande professionalise-
ring van de productieafspraken met de instellingen. 

• In verband met de wachtlijsten bij Algemeen Maatschappelijk Werk is voor een periode van 6 
maanden extra capaciteit ingezet. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre uitbreiding nood-
zakelijk is voor het 2e helft van 2008 en 2009. Uit de analyse van de wachtlijsten blijkt dat de 
met huiselijk geweld gemoeide contacten aanzienlijk meer tijd kosten dan contacten in de ove-
rige casussen. Tevens leidt de outreachende werking van het AMW en de samenwerking bin-
nen het GOED tot een stijgende wachtlijst. Bij de voorbereiding van de begroting 2009 zullen 
we bezien of er structurele maatregelen noodzakelijk zijn. 
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2.8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (inclusief reservemutaties) 
 
2.8.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid  
N.v.t. 
 
2.8.2 Stand van zaken investeringen 2008  
Vervangen wagen reinigingspolitie 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Theodoliet 2009 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Meetbus 31-bb-xt tvv vd-zl-66 2008 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Digitaal groenbeheersysteem WB 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Digitaal Groen- en Wegbeheersysteem SB 
Deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 2008 opgeschoven. 
Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Vervanging Renault Express 1.2 SB 
Deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 2008 opgeschoven. 
Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Kaartsysteem (software) 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Aanpassing aan ARBO-eisen 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Dienstwagens BG VJ-RF-93 en 46-VB-FV 
Deze investeringen uit 2007 zijn vanuit de rekening 2007 reeds naar 2008 doorgeschoven. Verder 
zijn er omtrent deze investeringen zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
46-BB-KT Peugeot partner(vh VH-68-VD) 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Landrover P93 48-VG-JB 
Peugeot partner P142 07-BB-PG 
Peugeot Partner 02 tvv VV-82-PBDaihatsu 
46-BB-KR (vh VB-VS-91 Toyota)Mitsubishi 
Transporter, Toyota Dyna tvv VH-66-GX 
Peugeot Partner veegauto 02 tvv VD-BL-12 
Traktors Renault P111 en Steyr P15 
Transporters p07, P09, P10, P48 
Vervanging Peugeot veegauto 23-BP-XF 
Vervanging Toyota Dyna 30-BB-KB 
Cirkel-maaiers Ransomes 960 P25 en 960 P39 
Snoeihoutversnipperaars  327 Z en  431 ZS –gesplitst 
Volkswagen 80-VB-TT (vd Spek) 
BR-RT-17 MAN (de Waard) 
Toyota VR-VL-82 
Mazda 77-VB-ZD 
 
Omtrent bovengenoemde investeringen van de afdeling buitendienst van WB  zijn er geen ontwik-
kelingen te melden. 
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Gebruiksvergunning Industrieweg 10 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Automatiseringspakket SDV 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
PIN-automaten GSC 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
AO plotter L&V 2009 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Vervanging telefooncentrale (bezuiniging) 
Deze investering is uitgesteld tot na 2012. Er is wel jaarlijks een budget beschikbaar om de huidige 
centrale up-to-date te houden. 
 
Ver. documentatiesysteem 
Deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 2008 opgeschoven. 
Verder zijn omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Management informatiesysteem 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Update MS-office/Windows 
Deze vervangingsinvestering kan naar verwachting nog tot 2010 gebruikt worden en wordt daarom 
2 jaar uitgesteld. In 2010 zal in combinatie met andere applicaties wel een nieuwe MS-Office versie 
nodig zijn. 
 
Vervangen firewall 2009 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Vervanging PC's en beeldschermen 
Het krediet voor deze investering kan met ruim € 9.000,-- verlaagd worden vanwege de overgang 
van de brandweer naar de Veiligheidsregio. Daardoor hoeven er 10 PC’s minder vervangen te 
worden. 
 
Invoering en koppeling basisregistratie 
Deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 2008 opgeschoven. 
Verder zijn omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Ontsl.gegev.door dig.kennisyst.en GIS 
Het grootste deel van deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 
2008 opgeschoven. Verder zijn omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Vervanging netwerk 2011 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Vervanging workflowmanagement 
Omtrent deze investering zijn er geen ontwikkelingen te melden. 
 
Netwerkcomponenten 2007 en 2011 
Omdat de investering uit 2007 is vanuit de rekening 2007 naar 2008 doorgeschoven zal de herin-
vestering daarvan ook een jaar opschuiven naar 2012. 
 
Upgrade Oracle licenties 2007 en 2011 
Omdat de investering uit 2007 is vanuit de rekening 2007 naar 2008 doorgeschoven zal de herin-
vestering daarvan ook een jaar opschuiven naar 2012. 
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Vervanging HP san/server/Ntserver 2007 en 2011 
Omdat de investering uit 2007 is vanuit de rekening 2007 naar 2008 doorgeschoven zal de herin-
vestering daarvan ook een jaar opschuiven naar 2012. 
 
Backup en opslagcap. ICT-infrastructuur 2007 en 2011 
Omdat de investering uit 2007 is vanuit de rekening 2007 naar 2008 doorgeschoven zal de herin-
vestering daarvan ook een jaar opschuiven naar 2012. 
 
Vervangen financiële administratie 
Omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden 
 
Vervangen audio-visuele hulpmiddelen 
Het grootste deel van deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 
2008 opgeschoven. Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
CV 2006 PC Hooftstraat 
Deze investering is reeds in het kader van de rekening 2007 van 2007 naar 2008 opgeschoven. 
Verder zijn er omtrent deze investering zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Nieuwbouw gemeentehuis 
Voor deze investering wordt vanuit de rekening 2007 nog een restantkrediet van € 93.400,-- aan-
gehouden voor restant opleverzaken. 
 
2.8.3 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen Financiering en  
algemene dekkingsmiddelen (zonder budgettair effect)  
N.v.t. 
 
2.8.4 Trends en knelpunten Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
N.v.t. 
 
2.8.5 Verloop ‘Strategisch investeringsbudget’ (SIB) binnen de vrije reserve 
De geraamde stand van het SIB kan als volgt worden weergegeven:  
 

Omschrijving 1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011
A. Aangepaste stand reserve april 2007 9.397.500 7.589.500 4.485.900 4.678.800

B. Mutaties:
Dekkingsplan november 2006 -1.697.900 -758.900 0 0
Extra stortingen BNG 0 320.000 0 0
Grondkosten Praktijkschool (1e begr.wijz.) -48.000 -48.000 0 0
Vernieuwing centrum Drievliet/sporthal
(2e begr.wijz.) 0 -2.153.000 0 0
1e programmamonitor 2007 (3e begr.wijz.) 86.000 -68.000 0 0
2e programmamonitor 2007 (5e begr.wijz.) -298.300 -277.700 0 0
Gevolgen rekening 2006 (6e begr.wijz.) -253.900 -444.300 0 0
Totaal mutaties (B) -2.212.100 -3.429.900 0 0

C. Rentebijschrijving over de reserve 404.100 326.300 192.900 201.200

1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012
D. Stand reserve na wijzigingen april 2007 (A 
t/m C) 7.589.500 4.485.900 4.678.800 4.880.000
 
Toelichting 
Sinds de 2e monitor 2007 zijn er geen nieuwe mutaties van het Strategisch Investeringsbudget  
bijgekomen. 
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DEEL II 
 

FINANCIEEL MONITOR 
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3. Totaaloverzicht financiële gevolgen 2e monitor 2008 
 
3.1 Samenvatting financiële gevolgen 2e programmamonitor 2008 
Omschrijving

2008 2009 2010 2011

Saldo primaire begroting 2008-2011 543.900 379.200 46.900 267.000
saldo 1e t/m 5e begrotingswijziging 231.300 -143.300 -38.700 -213.900

Saldo begroting t/m 5e begr.wijziging 775.200 235.900 8.200 53.100
Saldo 6e begrotingswijziging:
2e programmamonitor 2008

1.082.700 -51.100 -319.900 -406.000

Saldo begroting 2008-2011 na 2e monitor 1.857.900 184.800 -311.700 -352.900

voordeel = + / nadeel = -

 

 
3.2 Specificatie saldo 2e programmamonitor (6e begrotingswijziging) per raadsprogramma 
 

Omschrijving
2008 2009 2010 2011

1 Werk en economie 427.500 67.100 71.900 76.400

2 Veiligheid -55.900 -60.800 -65.900 -71.000

3 Bestuur en participatie 51.000 -15.000 10.000 -16.500

4 Educatie -402.600 -376.300 -679.800 -706.000

5 Wonen en leefomgeving 47.000 134.200 96.200 71.200

6 Welzijn -700 140.100 880.500 -411.300

7 Zorg 28.500 26.800 25.100 24.500

8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 987.900 32.800 -657.900 626.700

Saldo gevolgen 2e programmamonitor 1.082.700 -51.100 -319.900 -406.000

Saldi wijzigingen 2e programmamonitor 2008
voordeel = + / nadeel = -
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4. Financiële analyse begrotingswijzigingen 2e monitor 2008 
 
4.1 Toelichting (nog te verwerken) incidentele en structurele wijzigingen  
 
Programma 1 
 

Incidenteel 
Het incidentele voordeel in 2008 (€ 432.500,--) op dit programma wordt veroorzaakt door de ver-
koop van (erfpachts)gronden (o.a. aan de Brouwerstraat) die in de begroting niet voorzien waren. 
 
Structureel 
De afwijkingen 2008 en 2009 worden veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen en bijstellingen.  
 
 
Programma 2 
 

Incidenteel 
Het incidentele nadeel in 2008 (€ 13.000,--) op dit programma betreft frictiekosten a.g.v. de over-
dracht van de brandweer naar de VRR. Deze kosten worden gedekt uit de bufferreserve (conform 
raadsbesluit oktober 2007 ‘overdrachtsdossier Brandweer naar VRR’).  
 
Structureel 
Het structurele nadeel in 2008 wordt voor € 46.300,-- veroorzaakt door de gevolgen van het onder-
houdsplan brandweerkazerne welke wel in de bestuursafspraak met de VRR zijn opgenomen maar 
niet in de primitieve begroting zijn verwerkt. Het restant nadeel wordt veroorzaakt door diverse klei-
ne verschillen. 
 
 
Programma 3 
 

Incidenteel 
Voor 2008 is een budget (€ 26.000,--) geraamd voor de Gemeentedag die niet meer wordt gehou-
den. Dit bedrag kan worden afgeraamd. 
 
Structureel 
Afgesproken is om naast een jaarlijks evenement (€ 20.000,-- per jaar) eens in de 2 jaar een Ko-
ningspleinfestijn te houden (€ 40.000,-- eens in de 2 jaar). In de huidige meerjarenbegroting is ech-
ter nog een evenredige verdeling van jaarlijks € 40.000,-- geraamd. Hierdoor is een herverdeling 
van bestaande budgetten over de jaren nodig om het budget op het juiste moment beschikbaar te 
hebben. 
De overige mutaties betreffen diverse kleine verschillen. 
 
 
Programma 4 
 

Incidenteel 
Het onderwijshuisvestingsplan loopt volgens planning met uitzondering van de tijdelijke huisvesting 
nieuwbouw obs de Reijer. Deze zal niet geheel in 2008 plaatsvinden waardoor de lasten door-
schuiven naar 2009. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2008 van € 200.000,--. 
Er zijn nadelen voor een noodaggregaat openbaar voortgezet onderwijs (- € 45.000,--) en voor een 
cumulatie van diverse kleine mutaties zoals onderhoud, schades etc (- € 22.000,--). 
 
Structureel 
Als gevolg van de verzelfstandiging van het onderwijs is er een correctie van diverse ramingen met 
per saldo een nadeel van € 44.000,-- 
 
Het uitrollen van brede schoolvisie over andere wijken is vertraagd en werkt meerjarig door. Hier-
mee is een voordeel gemoeid van € 20.000,--. 
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Door het herstellen van administratieve fouten moet er structureel € 205.000,-- en € 137.000,-- 
worden bijgeraamd. Het betreft hier de producten onderwijsachterstandenbeleid en schoolmaat-
schappelijk werk. De begroting van deze producten stond niet juist in de begroting. 
 
Bibliotheek 
Een nadere uitwerking van de subsidieafspraken met de bibliotheek (onderdeel indexering) leidt tot 
een verhoging van het geraamde subsidiebedrag met € 25.000,--. 
 
 
Programma 5 
 

Incidenteel 
Het dividend N.V. MAR is hoger dan geraamd. Hierdoor kan € 190.000,-- in 2008 worden bijge-
raamd. 
 
Structureel 
Structurele kostenstijging budget N.V. Netwerk als gevolg van inflatie 2008 van 2,25%. In de be-
groting was rekening gehouden met een kostenstijging a.g.v. inflatie van 0,5%. Structureel nadeel 
vanaf 2008 € 10.300,-- 
 
Bijstelling budget N.V. MAR v.a. 2009 grotendeels als gevolg van:  
met de MAR gemaakte afspraak over de inzameling van KGA  i.v.m. de ontvlechting van het Af-
valBrengStation (ABS).  
Vergoeding van derving van huurinkomsten van het overlaadstation.  
Bijstelling inflatie vanuit 2008 
Nadelen van respectievelijk € 54.600,-- in 2009 en € 65.000,-- in 2010, 2011 en 2012. 
Het voordelig saldo van de mutaties 2008 ( € 179.700,--) wordt toegevoegd aan de voorziening vol-
ledige kostendekking afvalstoffenheffing. Dit voordelig saldo zal, samen met de nadelen over 2009 
t/m 2012, worden meegenomen in de ramingen voor de afvalstoffenheffing 2009 - 2012.    
 
Op advies van de accountant is een andere berekening gemaakt van de lasten van de Startersle-
ningen, die daarmee aansluit op de bedragen van het stimuleringsfonds. Gevolg is dat de kapitaal-
lasten lager uitvallen. Hierdoor ontstaat ruimte om voor langere tijd leningen te kunnen verstrekken. 
Ook geeft dit per saldo de volgende voordelige resultaten: € 50.600,-- in 2008, € 74.200,-- in 2009, 
€ 50.200,-- in 2010 en € 25.900,-- vanaf 2011. 
 
De overige mutaties betreffen budgettair neutrale mutaties en diverse kleine verschillen. 
 
 
Programma 6 
 

Incidenteel 
Binnen programma 6 zit voor het jaar 2008 per saldo een incidenteel nadeel van € 50.000,-- ge-
raamd. Het betreft de overbrenging van uitgaven sportstimulering van de in een voorziening gestor-
te rijksbijdrage a.g.v. een wijziging van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten. 
 
Structureel 
Er zijn geen structurele afwijkingen. 
 
 
Programma 7 
 

Incidenteel 
Er zijn geen incidentele afwijkingen. 
 
Structureel 
Er is een structureel voordeel van € 25.800,-- veroorzaakt door administratieve aanpassingen. Na 
deze correcties wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde afschrijvingsbeleid en aan de 
overeenkomst met Albrandswaard. 
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Programma 8 
 

Incidenteel 
Per saldo is er een incidenteel voordeel van € 858.000,--. 
Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door incidenteel hogere dividenduitkering van de Bank 
Nederlandse Gemeenten (€ 31.300,--) en de NV Eneco (€ 781.000,--). 
 
Structureel 
Per saldo is er een structureel voordeel van € 20.100,-- voornamelijk op de bedrijfsvoeringskosten 
a.g.v. diverse kleine mutaties. Door opschuiven van vervangingen bij automatisering loopt dit voor-
deel op naar ruim € 90.000,-- in 2009 en bedraagt ruim € 50.000,-- vanaf 2010.  
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4.2 Toelichting (nog te verwerken) budgettair neutrale wijzigingen 
 
Programma 1 
 

Sociale werkvoorziening Albrandswaard 
Bij het opstellen van de begroting is nog geen rekening gehouden met het feit dat Ridderkerk de 
Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert voor Albrandswaard in het kader van de samenwerking soci-
ale zaken. De budgetten waren nog niet in de begroting opgenomen. Zowel onder de lasten als 
onder de baten is hiervoor een bedrag opgevoerd van € 958.230,--. 
 
Grondexploitatie 
Als gevolg van diverse mutaties op de grondbedrijfcomplexen wijzigt de boekwaarde. De lasten en 
baten van de grondexploitatie nemen in 2008 af met € 1.965.700,--. 
 
 
Programma 1, 4 en 6 
 

Opvoedingsondersteuning/Peuterspeelzaalwerk 
De diverse lasten en baten die worden ingebracht in het te realiseren Centrum voor Jeugd en Ge-
zin (CJG) zijn nu verspreid over 3 raadsprogramma's: 1, 4 en 6. Dit is niet bevorderlijk voor het 
zicht op de resultaten, de sturing op het beleid en de organisatie van een sluitende aanpak. Wij 
stellen daarom voor alle lasten en baten terzake van de programma's 1 en 6 over te brengen naar 
het product Opvoedingsondersteuning op programma 4, alsmede het peuterspeelzaalwerk over te 
brengen van 4 naar 6. Dat geeft de volgende budgettair neutrale verschuivingen: Sociaal medische 
indicatie kinderopvang van programma 1 naar 4, sluitende aanpak CJG van programma 6 naar 4.  
Verder wordt een rijksbijdrage Brede doeluitkering WMO ontvangen waaruit de lasten voor een ge-
zinscoach kunnen worden gedekt. Deze bijdrage wordt ook ingebracht in het CJG. 
 
 

verschuivingen programma 1, 4 en 6         
Omschrijving 2008 2009 2010 2011 
          
Lasten programma 1      
Van programma 1 naar programma 4  60.100 60.100 60.100 

Totaal kinderopvang 0 60.100 60.100 60.100 
      

Lasten programma 4      
Van programma 1 naar programma 4  -60.100 -60.100 -60.100 
Van programma 6 naar programma 4 -205.000 -255.000 -280.000 -280.000 
Besteding BDU WMO gezinscoach -106.800 -194.000 -253.000 -320.900 
Van programma 4 naar programma 6 56.000 56.000 56.000 56.000 

Subtotaal lasten -255.800 -453.100 -537.100 -605.000 
Baten programma 4      
Rijksbijdrage BDU WMO gezinscoach 106.800 194.000 253.000 320.900 

Totaal opvoedingsondersteuning -149.000 -259.100 -284.100 -284.100 
      

Lasten programma 6      
Van programma 6 naar programma 4 205.000 255.000 280.000 280.000 
Van programma 4 naar programma 6 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 

Totaal jeugd- en jongerenwerk 149.000 199.000 224.000 224.000 
      

Totaal saldo 0 0 0 0 
 
P.S. 
Ook programma 7 Zorg zal nog worden doorgelicht op budgettair neutrale verschuivingen ter vor-
ming van de budgetten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij de begrotingsbehandeling 2009 
wordt dit inzichtelijk gemaakt. 
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Programma 5 
 

Investeringen stedelijke vernieuwing 
Door een wijziging van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten mogen geoormerkte 
gelden van derden vanaf 1-1-2008 niet meer in een voorziening worden gestort. De lasten (beste-
dingen ISV) en baten (bijdragen stadsregio) van de voorzieningen ISV 1 en 2 moeten daarom in 
2008 worden overgebracht van de voorziening naar de exploitatie. In 2008 moeten de lasten en 
baten worden verhoogd met € 1.238.200,--. In het meerjarenperspectief moeten de lasten en baten 
van de ISV in 2009 worden verhoogd met € 721.600,-- en in 2010 met € 679.800,--. Dit zijn financi-
eel technische aanpassingen. 
 
Volkshuisvesting 
Door een wijziging van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten mogen geoormerkte 
gelden van derden vanaf 1-1-2008 niet meer in een voorziening worden gestort. De lasten (beste-
dingen) en baten (bijdrage stadsregio) van de voorziening Woningbouw moeten daarom in 2008 
worden overgebracht van de voorziening naar de exploitatie. In 2008 moeten de lasten en baten 
worden verhoogd met € 1.204.000,-- en in 2009 met € 1.560.000,--. Dit zijn financieel technische 
aanpassingen.  
 
Grondexploitatie 
Als gevolg van diverse mutaties op de grondbedrijfcomplexen wijzigt de boekwaarde. De lasten en 
baten van de grondexploitatie nemen in 2008 daardoor toe met € 1.014.900,--, in 2009 met  
€ 9.897.800,--, in 2010 met € 9.193.400,-- en in 2011 met € 2.110.300,--. 
 
 
Diverse programma’s en hoofdstuk 8 (onderdeel Reserves) 
 

Riolering 
Op de mutaties voor de reserves rioleringen is er op de stortingen in een incidenteel voordeel van 
€ 76.700,-- vanuit de rekening 2007. 
 
Benin 
Voor het project Benin moeten de uitgaven van de voorziening worden overgebracht naar de ex-
ploitatie. Geoormerkte bijdragen van derden mogen vanaf 1-1-2008 niet langer in een voorziening 
worden opgenomen maar moeten als ‘vooruitontvangen’ worden verantwoord (Wijziging van het 
Besluit begroting en verantwoording gemeenten). Dit is een incidentele last in 2008 van - 
€ 69.800,--. De eigen middelen van de gemeente kunnen in een reserve Benin worden gestort 
waaruit dit nadeel kan worden gedekt. Zie ook de toelichting bij programma 8, onderdeel reserves. 
Dit is een financieel-technische aanpassing. 
 
Sporthal Drievliet (reserve kapitaallasten nieuwbouw sporthal Drievliet)  
De nieuwbouw van sporthal Drievliet cs. schuift één jaar op. Dat betekent dat de extra afschrijving 
van de boekwaarde van de bestaande sporthal in 2009 wordt teruggedraaid en weer wordt opge-
voerd in 2010. Dit is een voordeel in 2009 van € 642.700,-- (lasten + € 1.041.700,--, baten - 
€ 399.000.--) en een nadeel in 2010 van - € 636.000,-- (lasten - € 855.800,--, baten + € 229.000,--). 
Behoudens een klein rente-effect verloopt deze verschuiving over de jaren per saldo via de ge-
vormde reserve kapitaallasten dus budgettair neutraal weg.  
 
Openbaar basisonderwijs (bruidschat) 
Er is op de onttrekkingen aan de reserves een nadeel van - € 67.000,-- oplopend naar een voor-
deel van € 83.000,-- in 2011. Dit betreft de inzet van de vrije reserve voor de dekking van de 
bruidsschat voor de verzelfstandiging van het Openbaar basisonderwijs (correctie uitbetaling in 5 
jaar i.p.v. 3). Samen met de mutaties op programma 4 verloopt dit budgettair neutraal.  
 
Omgevingslawaai 
Diverse mutaties wegens de besteding van de reserve bestrijding omgevingslawaai. 
 
Grondverkopen 
Vanaf 2009 is er een nadeel van - € 60.000,-- wegens een hogere storting in de vrije reserve van 
de toeslag bij grondverkopen, aflopend naar - € 10.000,-- in 2011. 
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5. Openstaande raadstoezeggingen 2e monitor 2008

Volg-nr. Corr. Nr. 
afd.

afdeling Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Progr Stand van zaken 3e monitor 2007 Stand van zaken 2e monitor 2008

B 7893-
VROG

SO 17-6-2002 Den Boef Wijkontwikkelingsplan 
Drievliet / Het Zand

Als uit onderzoek blijkt dat de combinatie woonzorgzone 
/ buurtsportvoorziening niet mogelijk is, wordt dit 
voorgelegd aan de commissie.

5 Volgens huidige plannen is de 
combinatie mogelijk.

Volgens huidige plannen is de combinatie 
mogelijk

46 7905-
VROG

SO 27-1-2003 Den Boef Bestemmingsplan Centrum-
Noord

De afweging of vestiging van een bioscoop toch gewenst 
is, wordt genomen in de raad.

5 de raad heeft in het bestemmingsplan 
de vestiging van een bioscoop in 
principe mogelijk gemaakt en zal op de 
hoogte worden gebracht van de 
daadwerkelijke invulling van het gebied.

Idem

47 7906-
VROG

SO 27-1-2003 Den Boef Bestemmingsplan Centrum-
Noord

Over de invulling binnen dit bestemmingsplan zal het 
college bij de raad terugkomen.

5 Over de invulling binnen dit 
bestemmingsplan zal het college bij de 
raad terugkomen.

Afgedaan

232 18445-
B&W

SO 10-11-2004 Den Boef AB Als bij verkoop van het gebouw de organisatie in haar 
bestaan zou worden bedreigd, zal het college bij de raad 
te rade gaan.

1 Als bij verkoop van het gebouw de 
organisatie in haar bestaan zou worden 
bedreigd, zal het college bij de raad te 
rade gaan.

Er wordt gewerkt aan oplossing 

272 4792 SO 18-4-2005 V. Andel 308 Ridderkerklijn Als de tracé-aanbeveling niet de instemming heeft van 
de raad, dan is er nog een mogelijkheid om “no-go” aan 
te geven.

1 Gelet op de datum toezegging en de 
korte termijn is dit reeds lang 
achterhaald.

Op 18 december 2007 heeft de raad besluit 
genomen over de tracé-keuze en daarmee is 
deze toezegging afgedaan.

293 11607 VVH 21-6-2005 Hermans 330 Handhavingsbeleidsplan De raad ontvangt jaarlijks een jaarverslag waarin de 
resultaten zijn getoetst aan het vastgestelde plan en 
desgewenst aanbevelingen worden gedaan voor 
bijstellingen.

5 Een concept van het 
handhavingsjaarverslag over de periode 
juni 2005-juni 2007 is thans in concept 
gereed.

Het verslag is onderwerp van bespreking 
geweest in het college. Besloten is onder meer 
ook de Stuurgroep Veilig te consulteren hetgeen 
onlangs is gebeurd. Verslag zal nu worden 
doorgeleid naar college en raad.

301 18606 SPO 24-10-2005 Zwiers Motie 2005-54 De Burcht De vergaderingen van het OOGO zullen openbaar zijn. 
De verordening zal daarop worden aangepast.

4 Formele aanpassing moet nog 
plaatsvinden. Bij de aanpassing zal ook 
rekening worden gehouden met de 
ontwikkeling dat er op het 
samenhangende beleidsterrein 
onderwijs en jeugd naast de onderwijs 
partners ook andere maatschappelijke 
partners zijn. In de praktijk worden zij 
(welzijnsorganisaties) nu al met 
regelmaat uitgenodigd.

De OOGOvergaderingen zijn openbaar. Diverse 
welzijnsorganisaties worden met regelmaat op 
vergaderingen uitgenodigd. Formele aanpassing 
van de verordening zal naar verwachting na de 
zomer van 2008 plaatsvinden.

306 18611 WB 24-10-2005 V.Andel 347 Visie begraafplaats Rusthof De informatiebrochure over begraven zal n.a.v. de 
raadsvoorstellen 342 en 347 worden aangepast

5 verwacht wordt dat de nieuwe brochure 
dit najaar uitkomt

n.v.t.

315 06/777 SPO 9-11-2005 V. Andel n.v.t. Algemene Beschouwingen 
2005

Het IHP is het vertrekpunt om de overige (naast 
bewegingsonderwijs) sportbehoefte aan bestaande 
accommodaties te toetsen. De wensen m.b.t. sporthal 
Bolnes en de wensen voor uitbreiding van de Reijer 
zullen daarbij worden betrokken.

6 In overleg met alle betrokkenen wordt 
het knelpunt bewegingsonderwijs 
Slikkerveer tijdelijk opgelost door de 
sporthal de Fakkel in drie zaaldelen 
(was twee zaaldelen) te delen. Gevolg is 
dat de structurele oplossing m.i.v. het 
schooljaar 2008 -2009 gerealiseerd 
dient te zijn. Momenteel wordt overleg 
gevoerd met alle betrokkenen om tot 
een gepaste oplossing te komen.

Wordt meegenomen bij het opstellen van het 
wijkontwikkelingsplan. 
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Volg-nr. Corr. Nr. 
afd.

afdeling Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Progr Stand van zaken 3e monitor 2007 Stand van zaken 2e monitor 2008

317 06/779 SO 9-11-2005 V. Andel n.v.t. Algemene Beschouwingen 
2005

Als zich nieuwe mogelijkheden en kansen voordoen om 
een extra centrumaansluiting te realiseren, zal de raad 
een voorstel worden gedaan (niet meer in deze 
raadsperiode). Zal worden  belicht in module 
bereikbaarheid verkeersstructuur.

5 Er zijn momenteel geen ontwikkelingen 
die een realisatie van een extra 
ontsluiting mogelijk maken.

Er wordt onderzocht of er alsnog op termijn een 
mogelijkheid kan worden gecreëerd

319 06/781 SB 9-11-2005 V. Andel n.v.t. Algemene Beschouwingen 
2005

Met betrekking tot de uitvoering van motie nr. 58 
(verkeerssituatie St. Jorisstraat) wordt toegezegd dat 
vóór 28 februari 2006 er een plan beschikbaar is.

5 Onderzoek is afgerond; nadere 
informatie naar het bestuur volgt 
binnenkort.

Er is in 2007 een onderzoek afgerond naar 
verkeerstechnische verbeteringen in de St. 
Jorisstraat. Dit onderzoek leverde, ondanks 
nadere studie als vervolg op dat onderzoek, 
geen bruikbare voorstellen op. Inmiddels is 
besloten een, zowel stedebouwkundige als 
verkeerskundige, structuurvisie voor Ridderkerk 
op te gaan stellen. Daarin moet ook m.b.t. de St. 
Jorisstraat duidelijk worden in welke richting 
verbeteringen mogelijk zijn.

332 5332 SPO 27-2-2006 Hermans 399 Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs

Ten aanzien van het bewegingsonderwijs zal een 
integraal plan worden opgesteld. De wethouder zal de 
commissie laten weten of het voorstel daartoe in de tijd 
naar voren gehaald kan worden.

6 Momenteel wordt overleg gevoerd met 
alle betrokkenen om tot een gepaste 
oplossing te komen.

Afgesproken is dat een beweegvisie opgesteld 
wordt, waarbij met name aandacht zal worden 
besteed aan de uit te voeren actiepunten. 

336 5336 SO 28-2-2006 Boef 389 Verordening 
Stimuleringsregeling 
startersregeling 

Over de uitvoering zal jaarlijks, bij de Rapportage 
woonruimteverdeling, worden gerapporteerd.

5 De rapportage zal aan de raad worden 
voorgelegd in het 4e kwartaal  2007.

Afgedaan

4 14415 SO 7-6-2006 Den Boef 19 2e Programmamonitor 
2006

Het streven is de evaluatie van de Welstandsnota dit 
najaar uit te brengen.

5 wordt 4 oktober 2007 Voorstel gaat naar de raad van juni 2008.

6 14417 WB 7-6-2006 Den Boef n.v.t. Motie Kastanjeboom Onderzocht zal worden of van de te kappen 
kastanjeboom (4e fase Centrumplan) een tijdelijk 
kunstwerk kan worden gemaakt en of dat bijv. bij het 
NME kan worden neergelegd.

5 Technisch is het mogelijk om van de 
stam een kunstwerk te maken. 
Kostenindikatie € 4.000,= Lokatiekeuze 
moet nog plaatsvinden.

n.v.t.

18 RRT07/01 VVH 9-11-2006 Hermans Programmabegroting 2007-
2010

De Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond 2006 zal 
worden vertaald in activiteiten per wijk. Deze zullen in 
2007 worden opgenomen in veiligheidsplannen

2 In uitvoering In de jaarplannen per wijk is een paragraaf 
Veiligheid opgenomen.

28 RRT07/11 SB 9-11-2006 De Koning Programmabegroting 2007-
2010

Over de evaluatie van het 30-km-beleid krijgt de raad 
begin 2007 informatie en een rapportage.

5 Bestuurlijke besluitvorming te ver-
wachten in voorjaar 2008.

Bestuurlijke besluitvorming te ver-wachten 
medio 2008.

30 RRT07/13 SO 9-11-2006 Boef Programmabegroting 2007-
2010

Komend jaar zal het college de regionale woonvisie en 
woonwensen huurders Woonvisie combineren, om te 
kijken wat de woonwensen in Ridderkerk zijn.

5 wordt aan gewerkt en staat gepland voor 
het 4e kwartaal 2007

Andere priorieitstelling; onderdeel van voorstel 
opstellen structuurvisie

33 RRT07/16 SPO 14-12-2007 V.d.Berg Eigen bijdrage Wmo Begin 2007 wordt bekeken hoe het voorstel gekoppeld 
kan worden aan het totale minimabeleid. Gegarandeerd 
wordt dat als uit de groep van minima iemand er op 
achteruit gaat, alles in het werk wordt gesteld dit te 
repareren.

7 De eigen bijdrage voor HH kan, voor 
klanten die een inkomen hebben binnen 
de grenzen van het minimabeleid, 
worden vergoed uit de bijzondere 
bijstand. Gezien de financiële 
ontwikkelingen rond de WMO wordt 
geen wijziging van het eigen bijdrage 
beleid voorgesteld.

n.v.t.

37 RRT07/23 SO 1-3-2007 Den Boef 75 Voortgangsrapportage 
woningbouw 2005-2010

Intern wordt nagegaan of het college eerder dan begin 
2008 met een notitie over de stand van zaken 
woningbouw kan komen, bijvoorbeeld in 
september/oktober 2007.

5 Streven is 4e kwartaal 2007 Loopt via programmamonitor 

RAADSPERIODE 2006-2010       
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Volg-nr. Corr. Nr. 
afd.

afdeling Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Progr Stand van zaken 3e monitor 2007 Stand van zaken 2e monitor 2008

46 RRT07/40 SO 24-5-2007 Den Boef Vragenu
ur

Nota van uitgangspunten 
Donckse Velden

De afspraken met de Stichting Het Huys ten Donck 
zullen schriftelijk worden vastgelegd. Van hetgeen 
juridisch zal zijn vastgelegd over de inkomsten, die ten 
goede komen aan het onderhoud, wordt de raad 
geïnformeerd.

1 Er moet nog overlegd worden òf en hoe 
dit geregeld kan worden. Rapportage 1e 
kwartaal 2008

Onderwerp heeft de aandacht, maar wordt 
gecommuniceerd bij uitwerking 
bestemmingsplan (is vertraagd)

48 RRT07/42 VVH 14-6-2007 Hermans 101 2e Programmamonitor 
2007 

De evaluatie van het handhavingsbeleid wordt zo snel 
als mogelijk opgesteld en toegezonden

5 Zie toezegging 293 Zie toezegging 293

50 RRT07/44 SPO 14-6-2007 Zwiers 101 2e Programmamonitor 
2007 (blz. 23)

In de 3e Programmamonitor zal worden meegedeeld wat 
de (financiële) resulaten zijn van het overleg met de SRS 
over het al dan niet verschuldigd zijn van huur voor de 
gymnastieklokalen.

5 De financiele resultaten zijn mondeling 
besproken. Afgedaan. 

54 RRT07/48 SPO 12-7-2007 Zwiers Motie 
2006-17

Nota inzake verstrekking 
subsidies

Het college voert de motie uit en de raad ontvangt een 
nota verstrekking subsidies. Over het gewenste 
informatieniveau wordt tussen college en raad nog 
overleg gevoerd.

div. College wordt om heldere opdracht 
gevraagd.

Div.

55 RRT07/50 SPO 6-9-2007 Hermans LIS Brief van 
Speeltuinvereniging 
Slikkerveer, d.d. 28 juli 
2007, met verzoek 
financiële bijdrage in 
verzekeringskosten

De raad ontvangt een afschrift van het antwoord van 
benw.

5 n.v.t.

60 RRT07/56 SPO 1-11-2007 Zwiers 35 3e Programmamonitor 
2007

De raad wordt geïnformeerd over de uitvoering van het 
amendement Verordening Wet inburgering (2007-12) 
voor wat betreft het inschakelen van deskundigheid en 
het vinden van financiën voor het onderzoek naar de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
informatieverstrekking aan inburgeringsplichtingen.

6 n.v.t. Het onderzoek naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de informatieverstrekking 
aan de inburgeringsplichtigen is afgerond. Het 
onderzoeksrapport zal worden toegezonden. 
Zodra het binnen is zal de Raad hierover 
worden geinformeerd.

61 RRT07/57 Dir 8-11-2007 Berg 43 Begroting 2008 Aan het eind van 2008 staat een evaluatie op de agenda 
over de samenwerking tussen Albrandswaard en 
Ridderkerk t.a.v. sociale zaken.

7 n.v.t. n.v.t.

62 RRT07/59 SB 8-11-2007 De Koning 43 Begroting 2008 In het voorjaar van 2008 ontvangt de raad ter vaststelling 
de module "Langzaam verkeer".

5 n.v.t. Bestuurlijke besluitvorming te ver-wachten 
medio 2008.

63 RRT07/60 VVH 8-11-2007 Hermans 43 Begroting 2008 De contouren voor het wettelijk vast te stellen Integraal 
Veiligheidsplan zullen eerst worden vastgelegd in een 
door de raad vast te stellen startnotitie.

2 n.v.t. Het vaststellen van een Integraal veiligheidsplan 
zal niet op korte termijn wettelijk worden 
geregeld. Toch zal nog dit jaar een startnotitie 
worden opgesteld.

64 RRT07/62 SO 13-12-2007 V.d. Berg 70 Dr. Kuyperschool De raadscommissie Samen leven wordt geïnformeerd 
over de voortgang en resultaten van het overleg met de 
komende gebruikers van het pand P.C. Hooftstraat.

6 n.v.t. Afgedaan

66 RRT08/1 SB 31-1-2008 V.d. Berg LIS; 2.1 
Brief dhr. 
R.L. 
Lichtert

Brief van dhr. R.L. Lichtert, 
d.d. 16 november 2007, 
met klacht over wandelpad 
naast begraafplaats

De raad ontvangt een afschrift van de antwoordbrief of 
een terugkoppeling van het gesprek van de wethouder 
met dhr. Lichtert zal hebben.

5 n.v.t. Inhoudelijke afdoening heeft plaatsgevonden 
door het college. De raad krijgt een 
afdoeningsmededeling

68 RRT08/3 SPO 21-2-2008 V.d. Berg 148 WMO Beleidsplan 2008-
2011

De resultaten van de evaluatie Wijzerplaats en 
huishoudelijke hulp zullen ter kennis van de raad worden 
gebracht.

7 n.v.t. De resultaten zullen in de raad van 3 juli worden 
gepresenteerd

69 RRT08/4 SPO 21-2-2008 V.d. Berg 148 WMO Beleidsplan 2008-
2011

De resultaten van de SGBO-benchmark over 2007 naar 
huishoudelijke hulp en cliënttevredenheid zal met 
mogelijke voorstellen aan de raad worden voorgelegd

7 n.v.t. De resultaten zijn nog niet allemaal 
aangekomen.

70 RRT08/5 SPO 21-2-2008 V.d. Berg 148 WMO Beleidsplan 2008-
2011

Evaluatie aanbesteding huishoudelijke hulp ontvangt de 
raad vóór juni 2008 ter kennisname.

7 n.v.t. De evaluatie huishoudelijke hulp loopt
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Volg-nr. Corr. Nr. 
afd.

afdeling Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Progr Stand van zaken 3e monitor 2007 Stand van zaken 2e monitor 2008

71 RRT08/6 SO 27-3-2008 Den Boef Vragen-
uur

Jaarrapportages 
woonruimteverdeling 
Woonvisie

De rapportages 2005 en 2006 worden samen bewerkt 
met die van 2007 en het resultaat kan in juni naar de 
commissie.

5 n.v.t. De rapportages 2005 en 2006 worden samen 
bewerkt met die van 2007 en het resultaat kan in 
juni naar de commissie.

72 RRT08/7 SO 27-3-2008 Den Boef Vragen-
uur

Schoolmeesterswoning 
Rijsoord

Binnen 2 weken na de raadsvergadering wordt 
duidelijkheid verwacht van Fa. Roos. De raad wordt van 
de reactie op de hoogte gesteld.

5 n.v.t. Er wordt gewerkt aan een reactie.

73 RRT08/8 SB 27-3-2008 Hermans LIS Bezwaar Groshart en 
Gielbert, d.d. 1 dec 07, 
inzake herstrating 
(RO07/13452-afd.SB)

De raad ontvangt een afschrift van het besluit van benw. 5 n.v.t. De raad ontvangt een afschrift van het besluit 
van benw.

1 SB Beleidsplan/module Parkeren 5 bestuurlijke behandeling pas mogelijk in 
2008

Na discussie prioritering uitgesteld tot nader 
vast te stellen moment

2 GEOWEB Inventarisatie en registratie van publiekrechtelijke 
betrekkingen

div. Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijk 
Beperkingen is ingevoerd per 1 juli 
2007. Gemeente is klaar met invoering. 
We hebben nog problemen met 
uitlevering van beperkingen aan 
landelijke voorziening (opgelost per 
september 2007)

Gemeente is klaar met invoering

3 SB Deelplannen:  Openbare verlichting, Civiele 
Kunstwerken, Straatreiniging en gladheidsbestrijding, 
Groen (en Wijkbeheer) en Wegen

5 Definiëring beeldkwaliteit als onderdeel 
van project Duurzaam Beheer Openbare 
Ruimte/ (zie pagina 51).Momenteel 
wordt de beeldkwaliteit op onderdelen 
geïntroduceerd bij bewoners, (middels 
pilot slikkerveer) en organisatie. De 
vertaling naar de overige elementen in 
deelplannen zal in 2007 plaatsvinden. 
Deze punten zijn vertraagd i.v.m. 
overdacht van taken van afd. SO naar 
SB en ontstane vacature.

4 SB Actualisatie GRP IV en Afkoppelplan 5 Planning besluitvorming december 
2007.

Afgedaan. Besluitvorming raad heeft op 27 
maart 2008 plaatsgevonden.

6 MO Tevredenheidsonderzoek personeel 8 Het 
Medewerkertevredenheidsonderzoek is 
gehouden en heeft tot diverse acties 
geleid op directie- en afdelingsniveau

Afgedaan.

10 SB Rapportage over subsidiemogelijkheid Duurzaam Veilig 
Verkeer via Stadsregio t.b.v. 
verkeersprojecten/reconstructies

5 Geen nieuwe ontwikkelingen.         
Algemeen: bij ieder project dat de 
afdeling SB in voorbereiding neemt 
wordt nagegaan of een subsidie van de 
Stadsregio mogelijk is. Projecten 
waarbij de veiligheid van het langzaam 
verkeer wordt verbeterd scoren hoog. 
Evenetuele rapportage hierover vindt 
plaats middels toelichting op 
budgetoverzichten. 

Afgedaan.

11 SPO Plan van aanpak Wet Inburgering Nieuwkomers 7 Invoering gereed per 1 april 2007 De Wet Inburgering Nieuwkomers is op 1/1/07 
vervangen door de Wet Inburgering (WI). De WI 
is inmiddels volledig ingevoerd en wordt 
uitgevoerd. Afgedaan

Vanuit begroting, monitor, schriftelijke vragenronde en/of (kas)commissie (niet opgenomen in overzicht griffie)
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Volg-nr. Corr. Nr. 
afd.

afdeling Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Progr Stand van zaken 3e monitor 2007 Stand van zaken 2e monitor 2008

12 IBF Opstellen beveiligingsplan Gemeentehuis en omgeving 8 Aan het beveiligingsplan wordt gewerkt. 
Dit wordt niet alleen voor het 
gemeentehuis gemaakt maar ook voor 
alle gemeentelijke panden die door 
ambtenaren gebruikt worden.

Vanwege prioriteiten niet meer van toepassing

13 SPO pag. 17 begroting Start uitvoering nota Lokaal arbeidsmarktbeleid 1 Programma Ridderkerk Werk is gestart. 
Het Actieplan Gesmeerd Werk is in juni 
ter informatie aan de Raad gezonden.

Afgedaan.

14 SPO pag. 27 begroting Opstellen van nieuw gemeentelijk 
onderwijsachterstandenplan 2006-2010

4 Is vastgesteld en ter kennis gebracht 
van de raad.

Agedaan.

18 SO pag. 33  begroting In beeld brengen woonwensen van Ridderkerkers 5 4e kwartaal 2007 Krijgt aandacht bij rapportages Ridderkerks 
aanbodmodel (raad juni) en volgens voorstel  in 
op te stellen structuurvisie

19 WB pag. 33, 58/59 begroting Basisniveau voor de 'openbare ruimte' bepalen (project 
Duurzaam beheer openbare ruimte)

5 Het ligt in de planning om dit nog dit jaar 
in de gemeenteraad te brengen.

n.v.t.

22 SB pag. 52  begroting Herziening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 5 Volgens de huidige planning kan 
besluitvorming plaats vinden in 
december 2007

Afgedaan. Besluitvorming raad heeft op 27 
maart 2008 plaatsgevonden.

24 SO pag. 57  begroting Nieuwe Havenverordening 5 Deze is vrijwel gereed en zal op korte 
termijn ter vaststelling aan de raad 
worden aangeboden.

Afgedaan.

24 SO pag. 57  begroting Nieuwe Havenverordening 5 Deze is vrijwel gereed en zal op korte 
termijn ter vaststelling aan de raad 
worden aangeboden.

Afgedaan.

26 SPO pag. 60  begroting Onderzoek naar huidige staat van onderhoud 25-meter 
bad De Fakkel  

6 Onderzoek zal in het najaar 2007 
plaatsvinden.

Afgedaan.

27 FC pag. 63  begroting Garantie nieuwe lening Woonvisie (€ 10 miljoen) per 2 
januari 2007

8 Deze (her)financiering is uitgevoerd. 
Vanaf januari dit jaar geeft de gemeente 
zelf geen garanties meer af 

Afgedaan.

33 SPO 2e monitor 2007 Onderzoek door gemeenten GR Drechtwerk naar 
toekomst WSW. Advies vanuit bestuur Drechtwerk wordt 
ter info aan college en raad voorgelegd.

1 Rapport wordt samen met begroting 
2008 aan de Raad aangeboden.

n.v.t.

34 VVH 2e monitor 2007 Doornemen APV en dereguleringsvoorstellen 
inventariseren. Voorstel rond de zomer aanbieden ter 
besluitvorming

3 Het ligt in de planning om dit nog dit jaar 
in de gemeenteraad te brengen.

Afgedaan.

35 SPO 2e monitor 2007 Het onderwijsachterstanden-plan 2006-2010 zal voor de 
zomer van 2007 aan de raad worden aangeboden

4 Is vastgesteld en ter kennis gebracht 
van de raad.

Afgedaan.

36 SO 2e monitor 2007 Woonwensen Ridderkerkers in beeld brengen volgens 
planning in de juliraad

5 4e kwartaal 07 Zie hiervoor bij 18

38 SPO 2e monitor 2007 Voor de zomervakantie uitkomsten 
haalbaarheidsonderzoek aan de raad aanbieden.

6 Na de zomer zullen uitkomsten aan de 
raad worden aangeboden.

Afgedaan

39 SPO 2e monitor 2007 Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (incl. 
resultaten Gezondheidsenquete en evaluatie vorige 
nota) aan de raad presenteren.

7 De toezeggingen via de 3e 
programmamonitor afgehandeld.

Afgedaan.

40 SPO schriftelijke vragen begr. 
2007

De nota Lokaal Arbeidsbeleid wordt in 2006 opgesteld 
en in 2007 ter vaststelling (aan de raad) aangeboden. De 
betrokken partijen betreffen onder andere de 
onderwijsinstellingen, reïntegratie bedrijven en het 
bedrijfsleven

1 Zie nummer 13 Afgedaan.
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Volg-nr. Corr. Nr. 
afd.

afdeling Datum Toegezegd 
door

Raads 
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Onderwerp Toezegging Progr Stand van zaken 3e monitor 2007 Stand van zaken 2e monitor 2008

41 SO schriftelijke vragen begr. 
2007

Er zal in 2007 een voorstel worden geformuleerd 
betreffende de vorm en het tijdpad van het te houden 
woonwensenonderzoek.

5 4e kwartaal 07/ Zie nr. 36. Zie hiervoor bij 18

42 SPO schriftelijke vragen begr. 
2007

Het college is voornemens uiterlijk begin 2007 haar 
standpunt inzake stedelijk jongerencentrum/renovatie 
Kuyperschool aan de gemeenteraad kenbaar te maken. 
Hierin wordt het voorstel van Leefbaar Ridderkerk 
meegenomen.

6 In november zal aan de raad een 
voorstel worden aangeboden

Afgedaan. Raad december 2007.

43 SO schriftelijke vragen begr. 
2007

In het complex Bakker Staal is inderdaad geen rekening 
gehouden met uitgaven in verband met planschade 
(afgerond € 600.000). Dat betekent dat wanneer wel 
uitgaven moeten worden gedaan in verband met 
planschade hiervoor andere dekkingsmiddelen 
gevonden dienen te worden. Toezegging: Wanneer wij 
de raad een voorstel doen tot toekenning van 
planschade, zullen wij dat combineren met een 
dekkingsvoorstel.

1 loopt nog Er loopt een mediationtraject, dat bijna is 
afgerond tot tevredenheid van beide partijen; 
daarmee is de planschadevraag van tafel

44 SO schriftelijke vragen begr. 
2007

Voor het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam (RR 2020) zal 
een apart voorstel aan de raad worden geformuleerd.

5 eind 2007/begin 2008 De raad is geïnformeerd

45 SPO schriftelijke vragen begr. 
2007

Op dit moment wordt kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek uitgezet naar de vraag naar 
opvoedingsondersteuning bij ouders. Afhankelijk van wat 
daar uitkomt zullen bij de volgende begroting 
(aanvullende) activiteiten worden voorgesteld.

7 Het genoemde onderzoek heeft niet 
plaatsgevonden. In de lokale 
jeugdagenda is opgenomen dat ouders 
ondersteuning krijgen op een wijze die 
aansluit bij hun behoeften en die van 
hun kinderen. Hiertoe dient een 
inventarisatie uitgevoerd te worden.

Wordt meegenomen bij de opzet van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin

47 FC schriftelijke vragen begr. 
2007

Kleurenprints van 'taartdiagrammen" inzake financiële 
uitkomsten programma's worden via een aparte bijlage 
dan wel rechtstreeks in de programmabegroting 
opgenomen.

8 Bekeken wordt nog op welke wijze de 
bedoelde kleurenprints in de begroting 
opgenomen zullen worden.

Afgedaan. Kleurenprints zijn toegevoegd.

48 VVH schriftelijke vragen begr. 
2007

Gelet op de korte periode dat het 
Handhavingsbeleidsplan in 2005 in uitvoering is 
genomen was een jaarverslag over 2005 weinig zinvol. 
In maart 2007 zal een verslag gereed zijn vanaf de 
vaststelling van het beleidsplan (juni 2005) tot 1 januari 
2007. Het evaluatierapport kan worden verwacht in 
september 2007.

5 Zie toezegging 293 Zie toezegging 293

49 VVH schriftelijke vragen begr. 
2007

Bij de eerstvolgende wijziging van de Algemene 
Plaatselijke verordening (APV) zal worden ingegaan op 
het cameratoezicht. Ondanks dat er geen plannen 
bestaan om met het oog op de openbare orde in het 
openbare gebied cameratoezicht toe te passen  lijkt het 
ons goed wanneer de burgemeester via deze wijziging 
van de APV van de gemeenteraad de bevoegdheid krijgt 
hier zonodig direct toe over te gaan.  

5 In het voorliggende concept van de 
herziening van de APV, welke volgens 
planning in oktober voor de raad wordt 
geagendeerd, is deze bevoegdheid 
opgenomen.

Deze bevoegdheid is opgenomen in de 
gewijzigde APV die per 1 januari 2008 van 
kracht is geworden.
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50 SO schriftelijke vragen begr. 
2007

De jaarlijkse verslaglegging van het Welstandsbeleid is 
niet geheel volgens plan uitgevoerd. Op dit moment 
wordt zowel aan de verslaglegging als aan de evaluatie 
gewerkt. De verslaglegging is voor ons een belangrijke 
informatiebron voor de eerste evaluatie. Wij zijn 
voornemens de verslaglegging en de evaluatie 
gecombineerd aan de raad voor te leggen. Naar 
verwachting kan dit binnen enkele maanden gebeuren.

5 raad 4 oktober 2007 In verband met het inschakelen van de 
werkgroep 'ontmoeten' is de tijdplanning niet 
gehaald. Raad juni 08

51 SB Schriftelijke vragen rek. 
2006

Aan de hand van de definiëring van de beeldkwaliteit van 
de buitenruimte zal in een meerjarenperspectief vorm en 
inhoud van beleid, ontwerp, beheer en uitvoering worden 
gegeven. Dit beeldkwaliteitsplan zal de huidige 
beheerplannen gaan vervangen. 

5 Momenteel vinden de voorbereidingen 
plaats. De raad zal in de 2e helft van 
2007 de eerste voorstellen ter 
vaststelling voorgelegd krijgen, e.e.a. 
afhankelijk van de door raad vast te 
stellen kwaliteitsniveaus (1e helft 2007)

52 SPO Schriftelijke vragen rek. 
2006

Binnenkort zullen wij een startnotitie evenementenbeleid 
in het college behandelen. In deze notitie is een 
participatietraject voorzien door adviseurs 
(hulpdiensten), ondernemers en inwoners (via 
wijkoverleggen). Naar verwachting kan medio 2007 aan 
uw raad een voorstel worden aangeboden.

6 Begin 2008 zal het evenementenbeleid 
aan de raad worden aangeboden.

De startnotitie is vastgesteld door het college. 
De raad heeft kaders vastgesteld. Het 
evenementebeleid wordt eind 2008 door het 
college vastgesteld. 

53 SPO Schriftelijke vragen rek. 
2006

Gaarne uitleg over de relatie tussen het voordeel op de 
rijksvergoeding en de vakantiegelduitkering. Bij de 
informatie in de 3e programmamonitor 2007 over de 
overdracht en financiële verrekening aan 3Primair wordt 
dit meegenomen.

4 Opgenomen in de toelichting bij de 3e 
programmamonitor.

Afgedaan

54 SPO Schriftelijke vragen rek. 
2006

De (tussentijdse) evaluatie van het JPT 12- zal naar 
verwachting in augustus 2007 beschikbaar zijn.

7 De resultaten van de evaluatie JPT 12- 
worden in de rekening 2007 
meegenomen.

Afgedaan

55 FC Schriftelijke vragen rek. 
2006

Nieuwe tarievennota: een bijstelling van de tarieven zou 
weer op een nieuwe tarievennota gebaseerd moeten 
worden (in feite gaat het om het vaststellen van een 
nieuw ijkpunt). Het Rijk is voornemens om nog dit jaar de 
gemeenten een handreiking kostentoerekening aan 
leges en retributies te doen. Deze handreiking heeft de 
functie van naslagwerk/ richtlijn, maar geen harde norm 
om de individuele tariefberekeningen aan te toetsen. Het 
ligt voor de hand dat in de nieuwe tarievennota met deze 
handreiking rekening wordt gehouden.

div. Een herziene tarievennota (nota Lokale 
heffingen) wordt in november 2007 aan 
de raad aangeboden. Hierin is rekening 
gehouden met de handreikingen vanuit 
het rijk.

Afgedaan. Besluitvorming raad heeft op 27 
maart 2008 plaatsgevonden.

56 SPO Schriftelijke vragen rek. 
2006

Er is een collegevoorstel over de 
onderwijsachterstandenbestrijding in voorbereiding, deze 
zal u na vaststelling worden toegezonden. De 
argumentatie van de onderwijsinstellingen over het (niet) 
inrichten van schakelklassen is onderdeel van het 
besluit.

4 Is vastgesteld en ter kennis gebracht 
van de raad.

Afgedaan.
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57 SPO Kascommissie rekening 
2006 

Gelet op de onduidelijkheid bij de 2e Programmamonitor 
2007 omtrent de ramingen over verhuur van 
gymnastieklokalen, wordt bij de 3e monitor een overzicht 
opgesteld van de exploitatie gymnastieklokalen vóór en 
ná de overdracht aan de SRS.

6 Een exploitatieoverzicht wordt 
momenteel door F&C opgesteld.

58 SPO 3e monitor 2007 (pag. 38) De uitkomsten van het haalbaarheids-onderzoek 
Openluchtzwembad zullen in het najaar (van 2007) aan 
de raad worden aangeboden.

6 n.v.t. Afgedaan

59 SPO 3e monitor 2007 (pag. 44) Sluitende aanpak (zorg)keten 0-23 jarigen incl. 
amendement: In de lokale jeugdagenda is de sluitende 
aanpak opgenomen. Eind juni heeft een conferentie over 
de lokale jeugdagenda plaatsgevonden. De lokale 
jeugdagenda zal na de zomer aan de Raad worden 
aangeboden. 

7 n.v.t. Afgedaan

60 SPO 3e monitor 2007 (pag. 45) Onderzoek sociaal isolement: In het najaar van 2007 
wordt de nota Minimabeleid aan de Raad voorgelegd. 
Maatregelen die het vergroten van het bereik en het 
gebruik van het participatiefonds (voormalige CES-
fonds) bevorde-ren zijn een onderdeel van deze nota. 
Deze maatregelen leveren ook een bijdrage aan het 
tegen-gaan van sociaal isolement. Samen met de BAR-
gemeenten zal een aanpak worden ontwikkeld om de 
eenzaamheid onder ou-deren te bestrijden en het 
vrijwilligerswerk een impuls te geven.

7 n.v.t. n.v.t.

61 SPO 3e monitor 2007 (pag. 45) Het overschot WMO in 2007 zal, zoals met de Raad is 
afgesproken, worden aangewend voor projecten die ten 
goede komen aan de doelgroep. Het gaat dan o.a. om 
projecten die voortkomen uit de be-leidsnota WMO, 
welke in december (2007) aan de Raad zal worden 
aangeboden. 

7 n.v.t. Mee te nemen via resultaatbestemming 2007 
(raadsvoorstel bij de rekening in overleg met 
afd. FC). 

62 SPO 1e monitor 2008 Onderwijsachterstandenbeleid: In november 2007 heeft 
het rijk extra middelen ter beschikking gesteld voor 
voorschoolse educatie in de schooljaren 2007/2008 en 
2008/2009. Het wettelijk kader voor het 
onderwijsachterstanden-beleid is voluit van toepassing. 
Over de bestemming van de middelen van in totaal 
afgerond € 84.000,-- zijn wij op dit moment in overleg 
met de instellingen die betrokken zijn bij de 
voorschoolse educatie. Deze middelen zijn geoormerkte 
gelden en zullen wij uitsluitend inzetten voor 
onderwijsachterstanden. Zodra bekend is wat er uit het 
overleg naar voren komt zullen wij u een voorstel doen; 
voorlopig reserveren we deze extra middelen in de 
speciaal voor dit doel bestaande voorziening.

4 n.v.t.
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Volg-nr. Corr. Nr. 
afd.

afdeling Datum Toegezegd 
door

Raads 
voorstel

Onderwerp Toezegging Progr Stand van zaken 3e monitor 2007 Stand van zaken 2e monitor 2008

63 SPO 1e monitor 2008 Kuyperschool/jongerenwerk: In december 2007 heeft uw 
raad een besluit genomen over de toekomst van de 
Kuyperschool in relatie tot de huisvesting van het 
jongerenwerk. Zodra er overeenstemming is bereikt over 
de concrete invulling van het pand aan de P.C. 
Hooftstraat en wij de verbouwings- en bijkomende 
kosten in beeld hebben, zullen wij u in de daarop 
volgende programmamonitor informeren over de hieruit 
voortvloeiende gevolgen voor de begroting 2008-2011.

6 n.v.t.

64 SPO 1e monitor 2008 Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW):Om de 
wachtlijsten binnen het AMW weg te werken hebben wij 
besloten tot een tijdelijke uitbreiding van de formatie bij 
AMW (gedurende een periode van 6 maanden tot een 
maximum bedrag van € 27.500,--). In het eerste kwartaal 
van 2008 zal een evaluatie plaatsvinden van de 
wachtlijsten in combinatie met deze tijdelijke extra inzet. 
De effecten hiervan zullen wij meenemen in de eerst 
volgende programmamonitor.

7 n.v.t. n.v.t.

2e programmamonitor 2008 Gemeente Ridderkerk 67



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 2e programmamonitor 2008 Gemeente Ridderkerk



 
 

 
 

  
 

2e programmamonitor 2008 Gemeente Ridderkerk 69


	1. Inleiding
	DEEL I BELEIDSMONITOR
	2. Afwijkingen/ontwikkelingen per programma
	DEEL II FINANCIEEL MONITOR
	3. Totaaloverzicht financiële gevolgen 2e monitor 2008
	4. Financiële analyse begrotingswijzigingen 2e monitor 2008
	BIJLAGEN
	5. Openstaande raadstoezeggingen 2e monitor 2008



