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Deloitte. Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9830
www.deloitte.nl

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van
de gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG RIDDERKERK

Verkiaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2010 van gemeente Ridderkerk gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de
toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor
financiële versiaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk is verantwoordelijk
voor het opmaken van de jaarrekening, aismede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving
waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de
rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordel&kheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden en het B esluit accountantscontrole decentrale overheden en het meerj arige
controleprotocol accountantscontrole gemeente Ridderkerk vastgesteld bij raadsbesluit van
6 september 2007. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Op alle opdrachten verrkht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of
Nederland, november 2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van Deloitte Touche Tohmatsu Limited
toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.6 Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk



Deloitte.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
athankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’ s dat de j aarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor
het getrouwe beeld daarvan aismede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en
balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de inteme beheersing van de gemeente. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor
financiële versiaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de
redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte
schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële
rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op
24 maart 2011.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze
goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 6 september 2007
vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende dejaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Ridderkerk een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per
31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met
de relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.
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Deloitte.
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Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het j aarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Rotterdam, 20 mei 2011
Deloitte Accountants B.V.
was getekend:

drs. R.M.J. van Vugt RA
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2. Jaarverslag 
 
2.1 Algemene toelichting  
 
2.1.1 Stand van zaken actiepunten accountantscontrole t/m rekening 2010 
 

Naar aanleiding van de door de accountant uitgevoerde interim- en jaarrekeningcontroles hebben 
wij de daaruit voortvloeiende aandachts- en verbeterpunten samengevat in een overzicht. Dit over-
zicht wordt separaat aangeboden bij de jaarstukken.  
 
2.1.2 Cijfermatig jaarresultaat 2010 
Naar aanleiding van de door de accountant uitgevoerde interim- en jaarrekeningcontroles hebben 
wij de daaruit voortvloeiende aandachts- en verbeterpunten samengevat in een overzicht. Dit over-
zicht wordt separaat aangeboden bij de jaarstukken.  
 
2.1.2 Cijfermatig jaarresultaat 2010 
 

Het jaar 2010 sluit met een nadelig saldo (na bestemming) van € 583.200,-- negatief. In de Slotwij-
ziging 2010 is rekening gehouden met een hoger nadelig saldo. Ten opzichte daarvan is er een po-
sitief effect van circa € 1,5 miljoen (afgerond). 
 
2.1.3 Leeswijzer 
 

In onderdeel 1 wordt het oordeel van de accountant in een verklaring weergegeven.  
 
In het onderdeel 2. Programmaverantwoording is per programma aangegeven:  
• Welke effecten/doelen wij bereikt hebben; 
• Wat wij daarvoor gedaan hebben; 
• Wat het heeft gekost. 
Onder elk raadsprogramma worden onder het kopje Algemeen de doelen uit de begroting 2010 ge-
presenteerd en daarna onder het kopje Realisatie wat van die doelen de stand van zaken is. 
Onder het kopje Wat heeft het gekost is op hoofdlijnen weergegeven wat de baten en lasten van het 
betreffende raadsprogramma zijn geweest. Tegelijkertijd is op hoofdlijnen aangegeven waaruit het 
gerealiseerde resultaat (voor en na bestemming) per raadsprogramma bestaat ten opzichte van de 
begroting na wijziging. In onderdeel 3 (paragraaf 3.1.2.) treft u een uitgebreidere versie van deze 
analyse aan. 
 
Daarnaast worden in onderdeel 2. de Paragrafen gepresenteerd. Er wordt een toelichting gegeven 
op de stand van zaken van een aantal belangrijke beleidsonderwerpen. Deze vormen als het ware 
een dwarsdoorsnede op de programmajaarrekening.  
 
Een totaaloverzicht van de gerealiseerde lasten en baten inclusief een cijfermatige analyse van af-
wijkingen vindt u terug in het onderdeel 3. Programmarekening met toelichting.  
In dit onderdeel is ook de Balans met toelichting opgenomen. Ingegaan wordt op de vermogensposi-
tie van de gemeente. Hierin zijn onder andere ook de bestedingsoverzichten van de reserves en 
voorzieningen opgenomen. 
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2.2 Programmaverantwoording 
 
2.2.1 Programma 1 Werk en economie 
 
2.2.1.1 Algemeen (tekst uit de begroting 2010-2013)  
 

De ligging van Ridderkerk in de Mainport van de Zuidvleugel bepaalt in hoge mate de economische 
situatie en dus ook werkgelegenheid in de gemeente. Op het gebied van stimulering van economi-
sche activiteiten is Ridderkerk in hoge mate afhankelijk van het economisch beleid dat op een hoger 
schaalniveau wordt gevoerd. Bestuurlijk en ambtelijk participeert Ridderkerk in het Regionaal Eco-
nomisch Overleg, waarin de hoofdlijnen van het door de Stadsregio en Provincie Zuid-Holland te 
voeren beleid worden uitgestippeld. 
 
Omdat het Bedrijven Info Rijnmond (BIR) en het digitale bedrijvenloket van de Kamer van Koophan-
del zijn opgeheven is op de gemeentelijke website van Ridderkerk een link aangebracht naar  een 
soortgelijke website van de rijksoverheid: www.antwoordvoorbedrijven.nl 
 
In 2007 is een pilot gestart met parkmanagement. De gemeente draagt hier tot en met 2009 financi-
eel aan bij. Daarna moeten voldoende bedrijven zich hebben aangesloten om selfsupporting te zijn. 
Na Rotterdam en Schiedam telt Ridderkerk het meeste aantal bedrijven binnen de gemeentegren-
zen. De gemeente Ridderkerk is zelf een van de grote werkgevers. 
 
De nadruk bij het werkgelegenheidsbeleid van de gemeente ligt op het zo snel mogelijk aan betaald 
werk helpen van diegenen die dat niet op eigen kracht kunnen. Hiervoor worden verschillende re-
integratie-instrumenten ingezet, zoals gesubsidieerde arbeid, scholing, trainingen en werkstages. 
Uitgangspunt is en blijft: maatwerk. Ook nazorg is belangrijk, om te voorkomen dat mensen uitvallen 
en opnieuw in de uitkering terecht komen. 
 
Begin 2010 zullen nieuwe contracten afsluiten worden met diverse externe partners die een rol heb-
ben bij het re-integreren van uitkeringsgerechtigden en niet uitkeringsgerechtigden. De werkwijze 
waarbij de klantmanagers de regie hebben over de trajectbegeleiding blijft gehandhaafd.  
De Regisseur werk zal zich in 2010 opnieuw inzetten om de cliënten te plaatsen op reguliere banen, 
beschermde banen en werkervaringsplekken. 
Speciale doelgroep voor 2010 e.v. zijn jongeren. Samen met de onderwijsinstellingen zullen leer- 
werktrajecten ontwikkeld worden. Ook door uitvoering van de Wet investeren in jongeren (WIJ) zul-
len zoveel mogelijk jongeren een passend leerwerkaanbod ontvangen. Ook in regionaal verband 
gaan we de jeugdwerkloosheid aanpakken, onder andere door een convenant te sluiten met SZW 
waardoor landelijke middelen ingezet kunnen worden. 
Door de kredietcrisis zal het steeds moeilijker zijn om mensen met een grote afstand tot de ar-
beidsmarkt uit te laten stromen. Onze inspanningen zullen erop gericht zijn om deze personen actief 
te houden (bijv. via vrijwilligerswerk of cursussen), zodat zij bij het aantrekken van de economie mo-
gelijk weer succesvol te plaatsen zijn. De inspanningen zullen op korte termijn naar verwachting 
echter niet leiden tot uitstroom. 
 
In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening gewijzigd wat voor de gemeenten een grotere beleids-
matige en financiële verantwoordelijkheid betekent voor het realiseren van beschutte arbeidsplaat-
sen voor diegenen die daarop zijn aangewezen. In BAR-verband wordt uitgewerkt hoe deze taak 
gezamenlijk vanaf 2010 kan worden uitgevoerd. 
 
In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Ridderkerk Voortvarend zijn de beleidsuitgangspunten 
voor dit programma geformuleerd.  
 
2.2.1.2 Realisatie  
 

Poortwachtersfunctie 
In de loop van 2010 is de poortwachtersfunctie bij de aanvraag van uitkeringen geïntensiveerd. 
Hierbij wordt de situatie van potentiële cliënten aan de voorkant zo volledig mogelijk in kaart ge-
bracht. Zo kan een goede inschatting gemaakt worden of de aanvraag van potentiële cliënten geho-
noreerd zal worden. Dit heeft geresulteerd in een lagere instroom van cliënten. 
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Daadwerkelijk aan de slag-dag 
In november is voor de tweede keer de daadwerkelijk aan de slag-dag georganiseerd. De deelne-
mers, of het nu werkgevers of cliënten zijn, vonden het een zeer geslaagde dag. Er wordt een  
kosten-baten analyse uitgevoerd om te kijken wat de daadwerkelijk aan de slag-dag heeft opgele-
verd. De uitkomst wordt meegenomen in de beslissing om in 2011 weer een daadwerkelijk aan de 
slag-dag te organiseren. 
 
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
Binnen de Wsw zijn er in 2010 twee belangrijke ontwikkelingen geweest. Ten eerste is afgelopen 
zomer het BAR regiebureau Wsw van start gegaan. De twee klantmanagers die voor dit BAR regie-
bureau werkzaam zijn zetten zich in voor zowel de zittende cliënten als de cliënten op de wachtlijst. 
Twee belangrijke opdrachten heeft het regiebureau meegekregen, dit zijn het terugdringen van de 
wachtlijst en de ontwikkeling van de Wsw geïndiceerden.  
 
De tweede ontwikkeling is de ondertekening van een contract met Sociaal Werkvoorzieningbedrijf 
Promen. Het contract heeft twee belangrijke pijlers als het om de cliënten gaat. Als eerste staat de 
ontwikkeling van de cliënten centraal. Denk hierbij voornamelijk aan de mensontwikkeling. Hoe kun-
nen we de cliënten laten groeien, door middel van onder andere werkervaring, zodat de hoogste 
participatiegraad behaald kan worden. De tweede pijler betreft een lokale vestiging van Promen. 
Promen heeft plannen om in Ridderkerk een vestiging te openen. Dit zal zich verder ontwikkelen in 
2011. 
 
Regeerakkoord VVD-CDA 
Na de vorming van de regering Rutte-Verhagen is het regeerakkoord van het nieuwe kabinet gepre-
senteerd. Met dit regeerakkoord werd al snel duidelijk dat op het terrein van de sociale zekerheid er 
veel veranderingen op de gemeenten afkomt. Denkt u hierbij aan de nieuwe Wet Werken naar Ver-
mogen, waarbij er uniformering plaatsvindt aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Eind 2010 zijn de 
eerste stappen, binnen BAR verband, gezet om te anticiperen op de komende veranderingen. Dit 
vindt, uiteraard, vervolg in 2011.  
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2.2.1.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Werk en Economie  

 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar). 

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor 
doen in 2010 met kolom “Wat 
hebben wij gedaan”. 
 

 
Sturing en 
beleid 

 
Een evenwichtige opbouw van 
de ridderkerkse bevolking naar 
inkomen en opleiding. 

 
Het aandeel dienstverlenende be-
drijven stijgt met 2% per 2010 t.o.v. 
2005.  

 
Aandeel dienstverlenende bedrijven stijgt 
van 33% naar 35%. 

 
Het doorontwikkelen van het bedrijventerrein Cornelis-
land en Nieuw Reyerwaard conform de in 2009 vastge-
stelde Structuurvisie. 

 
In 2010 is na het negatieve besluit van de Kroon over de onteigening van gronden 
op Cornelisland, de minnelijke verwerving van de gronden weer gestart. Dit loopt 
door in 2011. Het terrein van HAK op Cornelisland is ontwikkeld. De grondexploi-
tatie voor Cornelisland is opgesteld en wordt februari 2011 in de raad behandeld. 
Ten aanzien van Nieuw Reijerwaard is het afgelopen jaar zeer veel gebeurd. Ge-
let op de vele ontwikkelingen wordt hier volstaan met de opmerking dat uiteinde-
lijk in januari 2011 is besloten om volledig mee te werken aan het uitvoeren van 
de bestuursovereenkomst.  
 

 

Sturing en 
beleid 

Het stimuleren van een aantrek-
kelijk vestigings- en onderne-
mersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvesti-
gingen en arbeidsplaatsen mini-
maal gelijk aan 2007. 

De waardering van bedrijven voor vesti-
gings- en ondernemingsklimaat moet mi-
nimaal een 7 zijn in 2010 (2007:6,2 Me-
ting van de Kamer van Koophandel). 
 

Parkmanagement Donckersloot dient vanaf 2010 zelf-
standig te opereren. Parkmanagement zal ook als in-
strument ingezet worden bij het project Duurzaam On-
dernemen in Cornelisland en Nieuw  
Reyerwaard. 
 

De evaluatie parkmanagement heeft plaatsgevonden. De financieringsrelatie met 
parkmanagement Ridderkerk/Insitegroep is beëindigd. Voor Cornelisland wordt in 
de contracten bij grondverkoop de verplichting om deel te nemen aan parkmana-
gement opgenomen.  

 

Beheer en 
uitvoering 

Het stimuleren van een aantrek-
kelijk vestigings- en onderne-
mersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvesti-
gingen en arbeidsplaatsen mini-
maal gelijk aan 2007. 

De waardering van bedrijven voor vesti-
gings- en ondernemingsklimaat moet mi-
nimaal een 7 zijn in 2010 (2007:6,2 Me-
ting van de Kamer van Koophandel). 
 

Exploiteren van de haven en weekmarkt. De exploitatie is conform planning verlopen.  

Spelregels Het stimuleren van een aantrek-
kelijk vestigings- en onderne-
mersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvesti-
gingen en arbeidsplaatsen mini-
maal gelijk aan 2007. 

De waardering van bedrijven voor vesti-
gings- en ondernemingsklimaat moet mi-
nimaal een 7 zijn in 2010 (2007:6,2 Me-
ting van de Kamer van Koophandel). 

Verdere intensivering van bedrijfsbezoeken en contac-
ten met vertegenwoordigers van bedrijven. Waarbij 
specifieke aandacht voor de logistieke sector. 
Nadrukkelijker onder de aandacht brengen van de func-
tie Regisseur Werk bij het bedrijfsleven. 
Organiseren van bedrijvencontactdagen. 
 

In 2010 is bij de begrotingsbehandeling ingestemd met het aanstellen van een 
economisch adviseur die invulling kan geven aan de contacten met het bedrijfsle-
ven. Naar verwachting start deze adviseur in het tweede kwartaal 2011. 

 

Spelregels Het stimuleren van een aantrek-
kelijk vestigings- en onderne-
mersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvesti-
gingen en arbeidsplaatsen mini-
maal gelijk aan 2007. 

De waardering van bedrijven voor vesti-
gings- en ondernemingsklimaat moet mi-
nimaal een 7 zijn in 2010 (2007:6,2). 

Verdere uitvoering van het project ‘Vermindering admi-
nistratieve regeldruk’ voor bedrijven. 

  

Spelregels Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan de 
samenleving en verantwoordelijk 
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 exclusief Rotterdam). 

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

Inzet van diverse re-integratie-instrumenten door de 
klantmanagers en inzet van de Regisseur Werk, zodat 
in 2010 ca.100 bijstandsgerechtigden uitstromen naar 
werk en 60% van het bestand een traject volgt.  
 

In 2010 is de aanbesteding re-integratie afgerond. Hierbij zijn op verschillende 
vlakken re-integratietrajecten ingekocht. Daarnaast is de regisseur Werk intensief 
bezig met het vinden van arbeidsplaatsen voor cliënten bij lokale werkgevers. In 
totaal zijn er 211 uitkeringen in 2010 beëindigd.  

 

Spelregels Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan de 
samenleving en verantwoordelijk 
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 exclusief Rotterdam). 

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

Handhaven (en invullen) van de ca. 100 werkplekken, 
waarvan 60 beschermde banen en 40 opstapbanen. 
In 2010 doorlichting van de beschermde banen: bezien 
of cliënten terecht gebruik maken van een beschermde 
baan of dat men kan doorstromen naar een reguliere 
baan. 
 

Eind 2010 zijn net zoals eind 2009 werkgevers van cliënten in beschermde banen 
benaderd om te kijken of zij de cliënten over kunnen nemen. Hierdoor zijn 7 cliën-
ten uit een beschermde baan gestroomd naar regulier werk. De vrijgekomen 
plaatsen worden in 2011 gevuld met nieuwe cliënten. 

 

Spelregels Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan de 
samenleving en verantwoordelijk 
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 exclusief Rotterdam). 

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

Voortzetting van de samenwerking met het 
UWV/Werkbedrijf waarbij mensen die binnen 2 maan-
den in de WW terecht dreigen te komen, opgeroepen 
worden om instroom in de WWB te voorkomen. 

In 2010 heeft hierover geregeld overleg plaatsgevonden. Mede door de ontwikke-
lingen rond de rol van het UWV is de overlegfrequentie gedaald. Afhangend van 
de toekomstige ontwikkelingen bij het UWV, denk hierbij aan de grote verkleining 
van de organisatie, wordt dit in 2011 weer opgepakt. 

 

Spelregels Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan de 
samenleving en verantwoordelijk 
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 exclusief Rotterdam). 

Instroom in de uitkering wordt jaarlijks 
met 10% verminderd. 

Handhaving van de in 2009 ingezette geïntensiveerde 
behandeling ‘aan de poort’ door de klantmanagers, zo-
dat alleen diegenen die daadwerkelijk recht hebben op 
een uitkering en (tijdelijk) niet aan het werk kunnen een 
bijstandsuitkering krijgen.  
 

De poortwachtersfunctie is in 2010 geïntensiveerd. Klantmanagers proberen de 
situatie van de potentiële cliënt voordat de aanvraag in behandeling wordt geno-
men, zoveel mogelijk in kaart te brengen. 

 

Spelregels 
 

Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan de 
samenleving en verantwoordelijk 
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 exclusief Rotterdam). 

Jongeren tot 27 jaar – voor zover in beeld 
- zijn binnen 3 maanden geactiveerd tot 
werk, school of een combinatie daarvan. 

Verdere uitvoering van de sluitende aanpak, waarbij in 
het bijzonder aandacht voor een goede ketensamen-
werking. 

In 2010 is een regisseur Werk aangetrokken, die zich specifiek gaat inzetten voor 
plaatsingsmogelijkheden voor jongeren met een startkwalificatie. 
Daarnaast zijn er stappen gezet voor de opzet van een Jeugdvolgsysteem. In 
2011 wordt de afronding van dit systeem verwacht. 

 

Spelregels Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan de 
samenleving en verantwoordelijk 
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 exclusief Rotterdam). 
 

In 2009 wordt binnen de wettelijke termijn 
van 12 maanden na verzoek tot indicatie-
stelling een geschikte arbeidsplaats bin-
nen de WSW aangeboden. 

Uitvoering van de Wet investeren in jongeren (WIJ). 
Jongeren tot 27 jaar die zich melden bij de gemeente 
ontvangen een passend leerwerkaanbod. Verder ook 
de uitwerking van het Convenant jeugdwerkloosheid.( 
Dit convenant is in 2009 afgesloten tussen gemeenten 
in regio Rijnmond en ministerie SZW). 
 

Alle jongeren die zich melden voor de WIJ krijgen een passend leer- werkaanbod 
aangeboden. Wel is gebleken dat het aantal aanmeldingen voor de WIJ flink is 
toegenomen in 2010. Er zijn een tweetal redenen hiervoor, ten eerste de econo-
mische situatie en daarnaast de toenemende bekendheid van de WIJ. 

 

Sturing en 
beleid 

 Stimuleren dat iedere Ridder-
kerker volwaardig deelneemt aan 
de samenleving en verantwoor-
delijk 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 exclusief Rotterdam).  

In 2009 wordt binnen de wettelijke termijn 
van 12 maanden na verzoek tot indicatie-
stelling een geschikte arbeidsplaats bin-
nen de WSW aangeboden. 

Zo veel mogelijk invloed uitoefenen op de doorstroom 
vanuit de WSW, idem op het aantal vrijgekomen ar-
beidsplaatsen voor WSW’ers. Uitvoering en wachtlijst-
beheer zal vanaf 2010 in eigen beheer plaatsvinden.  
 

In de zomer van 2010 is het BAR regiebureau Wsw van start gegaan.  De twee 
klantmanagers die voor dit BAR regiebureau werkzaam zijn zetten zich in voor 
zowel de zittende cliënten als de cliënten op de wachtlijst. Twee belangrijke op-
drachten heeft het regiebureau meegekregen, dit zijn het terugdringen van de 
wachtlijst en de ontwikkeling van de Wsw geïndiceerden. 
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2.2.1.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.1.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 1 Werk en Economie  
 

(voordeel + / nadeel -)
Omschrijving Begroting

2010
Begroting 

2010 na wijz.
Rekening

2010
Lasten -31.488.700 -16.564.000 -16.537.900
Baten 30.812.200 15.547.100 15.627.100

Saldo voor bestemming -676.500 -1.016.900 -910.800
Toevoeging reserve -61.900 -140.800 -129.500
Onttrekking reserve 47.900 172.000 375.800

Totaal reserve mutaties -14.000 31.200 246.300
Saldo na bestemming -690.500 -985.700 -664.500

 
2.2.1.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 1 Werk en Economie  
 

Het resultaat in de rekening 2010 ten opzichte van de begroting 2010 na wijziging laat zich als 
volgt samenvatten (afgeronde bedragen): 
 
Resultaat voor bestemming: 
  Kosten verhuurde gebouwen       -/-      475.000,-- 
  Lagere lasten sociale werkvoorziening      312.000,-- 
  Hogere inzet Participatiebudget     200.000,-- 
  Overig           69.000,-- 

------------------------ 
Saldo voor bestemming                        106.000,-- 
 
Mutaties reserves: 
 Minder onderhoud verhuurde gebouwen   -/-   64.000,-- 
 Onttrekking nadelige saldo WWB I-deel 2010   279.000,--  

        ------------------------ 
Saldo mutaties reserves        215.000,-- 
          ------------------------ 
Saldo na bestemming         321.000,-- 
          ============== 
 
Voor een nadere toelichting bij de bovengenoemde afwijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 
de onderdelen 3.1.2 en  3.1.2.4 (reserves).  
Hieronder volgt een verantwoording van de belangrijkste inhoudelijke (beleidsmatige) afwijkingen. 
 
Verhuurde gebouwen 
In verband met jongeren activiteiten door Stichting Sport & Welzijn werd in de zomer van 2010 be-
gonnen met een verbouwing van de Fuik. Tijdens de werkvoorbereiding was kennis genomen van 
de quick scan asbest uit 2003, die voor de gemeentelijke gebouwen was uitgevoerd. Daardoor was 
bekend dat in de vensterbanken van de Fuik in gebonden vorm asbest zat, hetgeen op zich niet 
gevaarlijk is.  
Maar tijdens het werk kwamen boven het afwerkplafond onverwacht brandwerende panelen te-
voorschijn die asbestverdacht waren. Op basis daarvan werd een asbestonderzoek naar de pane-
len ingesteld. Het asbest bleek niet voldoende gebonden te zijn omdat, na nu later blijkt, in 1993 
een verbouwing had plaatsgevonden. Tijdens die verbouwing is het asbest bewerkt en is stof vrij-
gekomen dat sindsdien op de plafondplaten was blijven liggen.  
Bij het daaropvolgende stof- en luchtonderzoek bleek dat met de aanvang van de verbouwings-
werkzaamheden een forse verspreiding van de verontreinig had plaatsgevonden. Een verspreiding 
die niet was voorzien omdat het stof in eerste instantie niet asbestverdacht was.  
Vervolgens werd alle aandacht gericht op de volksgezondheid en werd alles in het werk gesteld om 
met spoed een asbestsanering te laten uitvoeren. Daarbij is ook rekening gehouden met de naast-
gelegen scholen. Door de verspreiding van het stof was het een omvangrijke sanering.  
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Omdat ten tijde van het opstellen van de derde monitor 2010 de omvang van de kosten nog niet 
bekend was wordt de overschrijding nu pas met de jaarrekening financieel zichtbaar. Wel is de 
raad steeds op de hoogte gehouden. Door middel van een persbericht, een brief aan de gemeente-
raad en tijdens de raadsvergaderingen. 
Inmiddels is ook gebleken dat deze tegenvaller niet valt onder de dekking van de verzekering. 
Het verbouwkrediet bedroeg oorspronkelijk € 60.500,--. 
De totale extra kosten voor het asbest zijn uitgekomen op € 657.300,--. 
Hiervan is € 182.500,-- verantwoord op het krediet. Dit betrof het verwijderen van de asbestpane-
len. 
Het opruimen van de vervuiling die door het stof was ontstaan is verantwoord op de jaarlijkse ex-
ploitatie. Die kosten bedroegen € 474.800,--. 
 
Sociale werkvoorziening 
In 2010 is een bonusconvenant ontvangen ad € 110.000,--. De bonus is toegekend omdat de kos-
ten voor Drechtwerk over 2009 lager zijn uitgevallen. Dit wordt doorgegeven als bonus aan de le-
den van het convenant.  
  
Voor de bekostiging van de Wsw krijgt de gemeente een rijksbijdrage van het Ministerie van Socia-
le Zaken en Werkgelegenheid. Jaarlijks, in oktober, stelt het Ministerie de hoogte van de rijksbij-
drage vast. De rijksbijdragen nemen voor de gemeente Ridderkerk de laatste jaren af, waarmee bij 
de bekendmaking van de hoogte van de rijksbijdrage in de praktijk dus een taakstelling wordt ge-
presenteerd. De hoogte van de rijksbijdrage voor 2011 valt negatief uit, de gemeente ontvangt on-
geveer € 410.000,-- minder aan rijksbijdrage. Vanuit de gemeente is hierover bezwaar ingediend 
bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vooralsnog heeft de gemeente Ridder-
kerk, net zoals veel andere gemeenten, nog geen reactie van het ministerie ontvangen 
 
In 2010 heeft de gemeente de uitgaven aan Wsw cliënten gereduceerd met ongeveer € 160.000,--. 
Hierdoor valt het tekort voor 2011 terug tot ongeveer € 250.000,--. Het regiebureau Wsw, dat afge-
lopen zomer is opgezet, heeft als doel om de taakstelling 2011 in 2011 te realiseren. Geplaatste 
cliënten hoeven daarbij niet bang te zijn dat hun contract wordt beëindigd. De raad wordt hierover 
regelmatig geïnformeerd. 
  
Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen 
Bij het complex Cornelisland is alsnog de grond verworven. De ontsluiting van dit gebied zal plaats 
vinden via een alternatieve route. 
Bij het Grondbedrijf worden de voor- en nadelige saldi aan het eind van het jaar overgeboekt naar 
de balans, waardoor het in de begroting en de rekening budgettair neutraal uitwerkt. Alleen als een 
complex wordt afgesloten komt het voordeel/nadeel ten gunste/laste van de rekening. 
 
2.2.1.4.2 Stand van zaken / realisatie 2010 nieuw beleid programma 1 Werk en Economie 
 

N.v.t. 
 
2.2.1.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 1 Werk en Economie  
 

N.v.t. 
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2.2.2 Programma 2 Veiligheid 
 
2.2.2.1 Algemeen (tekst uit de begroting 2010-2013)  
 

Ridderkerk wil haar inwoners een veilige woon-, leef en werkomgeving bieden. Wanneer de Rid-
derkerkers zich veilig voelen zal er in toenemende mate een gevoel van geborgenheid ontstaan 
Het bieden van veiligheid is een kerntaak van de overheid. Blijvende aandacht voor objectieve vei-
ligheidsmaatregelen is hiervoor noodzakelijk. Verbeteren van de veiligheidsgevoelens kan niet 
zonder het zo beperkt mogelijk houden of verminderen van bijvoorbeeld inbraken, geweld en over-
last. Voor het meten van de subjectieve veiligheid wordt gebruik gemaakt van de 2- jaarlijkse regi-
onale veiligheidsrapportage.  
 
Integraal veiligheidsbeleid is meer dan openbare orde en veiligheid. Preventie, handhaving, hore-
cabeleid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, ruimtelijke inrichting e.d. zijn ook belangrijke onderdelen 
hiervan. En hoewel de gemeente hierin initiatieven dient te nemen, moet stimuleren en haar regie-
rol vervullen om binnen haar mogelijkheden de veiligheid te vergroten, dient zij anderzijds haar be-
perkingen op dit terrein duidelijk te maken. Andere overheden, overheidsorganen en partners zijn 
schakel in de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg).  
Het bieden van veiligheid kan de gemeente niet alleen. Burgers, bedrijven, organisaties en instel-
lingen zijn mede verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van anderen. De gemeente kan 
haar rol niet vervullen zonder de steun van diverse partners, zoals politie en openbaar ministerie, 
maar ook van plaatselijke organisaties zoals het jongerenwerk, de woningcorporaties en de onder-
nemers.  
 
Veiligheid wordt niet alleen gemeten naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen (objectieve vei-
ligheid). Veiligheid heeft ook te maken met de beleving daarvan door mensen zelf (subjectieve vei-
ligheid). De regionale veiligheidrapportage fungeert zo nodig als basis voor afspraken en maatre-
gelen op wijkniveau. Doelstelling daarbij is het bevorderen van de sociale samenhang en daardoor 
het gevoel van geborgenheid.  
 
Ieder draagt een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het naleven van de regels en voor-
schriften die onze veiligheid beogen te beschermen. Toezicht op en handhaving van deze regels 
en voorschriften moeten goed zijn geregeld.  
 
Het bestuursakkoord van Rijk en gemeenten van 4 juni 2007 gaat ondermeer uit van een vermin-
dering van criminaliteit en overlast met 25% in 2010 ten opzichte van 2002. Daartoe zijn nieuwe 
handhavinginstrumenten ontwikkeld voor de bestrijding van veel voorkomende overlast in de 
openbare ruimte. Het wetsvoorstel maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast 
(MBVE) geeft ook nieuwe mogelijkheden. Regionaal is gestart met een pilot voor een regionaal in-
formatie- en expertisecentrum (RIEC). Doel is informatie te verzamelen, te analyseren en te advi-
seren over de bestuurlijke handhaving. Alle veiligheidsregio zullen op den duur over een RIEC be-
schikken. Initiatieven zijn genomen tot een regionale aanpak van eergerelateerd geweld/huiselijk 
geweld en mensenhandel. 
   
Het Rijk zet ook in op het verbeteren van de brandweerzorg en de ontwikkeling van veiligheidsre-
gio’s om landelijk de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde te krijgen. Zoals bekend loopt 
deze regio voorop in de ontwikkeling van een veiligheidsregio. Onderdeel hiervan is dat de Ridder-
kerkse brandweer per 1 januari 2008 is overgedragen. Belangrijk hierbij was het behoud van de 
identiteit van het korps en het voldoen aan het basiszorgniveau. De Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond heeft een Beleidsplan 2008-2012 opgesteld. Dit beleidsplan is een verplicht onderdeel 
van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s.  
 
Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich actief bezig houden met de bestuurlijke aanpak van 
criminaliteit. In dat licht heeft het college het zogeheten BIBOB-beleid vastgesteld. De Wet Bevor-
dering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) moet voorkomen dat de ge-
meente ongewild criminele activiteiten mogelijk maakt door het verlenen van een vergunning, het 
verstrekken van subsidie of het verlenen van een overheidsopdracht (aanbesteding). Onderzoek 
kan worden gedaan naar de achtergronden van personen of ondernemingen die een aanvraag 
doen. 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 randgemeen-
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ten ontstaat. Met het oog hierop zijn in 2009 maatregelen getroffen voor een bestuurlijke aanpak 
van hennepteelt in Ridderkerk. In 2010 zal dit pakket aan maatregelen worden voortgezet. 
  
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 (Bestuur-
lijk Justitieel Overleg, de zgn. Driehoek) blijft in dit kader het hoogste overlegplatform. Te bespre-
ken thema’s en onderwerpen zullen meer tussen stuurgroepen Veilig en BJO worden afgestemd. 
De taak van de stuurgroep is vooral afstemming van en sturing geven aan (actuele) ontwikkelingen 
op het brede terrein van integrale veiligheid. De leden van de stuurgroep zijn de burgemeester, de 
districtschef van de politie, een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, de lokale com-
mandant van de brandweer, de gemeentesecretaris, het hoofd van de afdeling VVH en de coördi-
nator OOV. 
 
De Stuurgroep Veilig heeft er voor gekozen de komende tijd met name aandacht te besteden aan: 
1. vermindering van diefstallen van, uit of vanaf motorvoertuigen; 
2. vermindering van aangiften van burengerucht en andere overlast, waaronder begrepen hinder-

lijke en overlastgevende groepen jongeren; 
3. vermindering van het aantal aangiften van inbraak in woningen, winkels en bedrijven; 
4. te blijven inzetten op het bereiken dat in 95% van alle gevallen de normtijd van de aanrijtijd van 

de ambulance wordt bereikt; 
5. de crisisbeheersingsorganisatie aan de wettelijke eisen blijft voldoen; 
6. maatregelen voor de bestuurlijke aanpak van hennepteelt; 
7. veilige school en schoolomgeving met name voor het voortgezet onderwijs; 
8. start van een project waarden en normen; 
9. integrale handhaving. 
  
De eerste 5 genoemde onderwerpen komen overeen met de hieronder genoemde prestatie-
indicatoren. De overige onderwerpen vindt de stuurgroep van belang om te realiseren of verdere 
invulling aan te geven. Het formuleren van waarden en normen zal worden betrokken in een pro-
ject voor het opstellen van een burgerhandvest voor onze gemeente. Voor informatie over het pro-
ject Jeugd en Alcohol wordt verwezen naar programma 7. Zorg. 
 
2.2.2.2 Realisatie  
 

Het politiekorps Rotterdam-Rijnmond ziet zich geplaatst voor grote bezuinigingen. Rekening wordt 
gehouden met een vermindering van de formatie met tenminste 600 fte. 
Intussen is één van de voornemens van het kabinet om te komen tot een nationale politie onder 
verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Eén korps met tien regionale een-
heden. Schaalvergroting is volgens de minister noodzakelijk om aan de toenemende kwaliteitsei-
sen te voldoen. Het gezag over de politie blijft berusten bij de burgemeester en het Openbaar Mi-
nisterie. De burgemeester blijft ook tegenover de gemeenteraad ten volle verantwoordelijk voor de 
inzet van de politie. De positie van de burgemeester zal worden versterkt. 
Er zal een herijking plaats vinden van het Budgetverdeelsysteem (BVS), waarbij het voornemen 
van de minister is om de korpsen in de Randstad iets minder te laten dalen in sterkte en de overige 
korpsen iets minder te laten groeien. Of dit consequenties heeft voor de korpsbegroting 2011 moet 
nog blijken. 
Na indiening van de begroting 2011 staat het korps niet meer onder preventief toezicht van de mi-
nister. 
 
Sinds 2009 dient er een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen te zijn, waarin gemeen-
ten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samenwerken bij de aanpak van criminaliteit en 
overlast. In onze regio is eerst in Rotterdam en later in Schiedam een veiligheidshuis geopend. Het 
Regionaal College heeft opdracht verstrekt verdere uitwerking te geven aan het regionale stelsel. 
Voor Ridderkerk kan dit betekenen aansluiting bij het Veiligheidshuis Rotterdam of Capelle aan 
den IJssel. Een Veiligheidshuis in BAR-verband is mogelijk nog een optie.  
 
Op 3 maart 2010 is door alle partners een convenant met betrekking tot het Regionaal Informatie- 
en Expertisecentrum Rotterdam-Rijnmond (RIEC) getekend. Het RIEC heeft in 2010 uitvoerings-
mappen voor mensenhandel en softdrugs opgesteld voor de deelnemende gemeenten. Het RIEC 
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adviseert en informeert ook over huiselijk geweld, de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen 
door het Openbaar bestuur (BIBOB), risico’s bedrijventerreinen enz. 
In 2010 zijn tien hennepkwekerijen ontmanteld overeenkomstig de eerder afgesproken aanpak. 
 
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft in het document “VRR in breder perspectief” de be-
zuinigingsopdracht van € 4,5 miljoen uitgewerkt. Voor de brandweerzorg zijn hierbij vooral van be-
lang het materieelspreidingsplan en het doen van investeringen en ombuigingen in de operationele 
brandweerorganisatie. In Ridderkerk is de vermindering van het materieel begin 2011 ingezet.  
 
In de raadsvergadering van 25 november 2010 is de Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid vastge-
steld. Langzamerhand bestond een toenemende behoefte om het gehele terrein van openbare or-
de en veiligheid tegen het licht te houden. Intussen is een wetsvoorstel ingediend om de regierol 
van gemeenten op het terrein van lokale veiligheid te verstevigen door middel van een tweetal 
maatregelen. Enerzijds wordt de gemeenteraad verplicht tot het vaststellen van een integraal vei-
ligheidsplan. Anderzijds wordt een zorgplicht voor de burgemeester ingevoerd. Beide maatregelen 
zullen, juist ook in onderlinge samenhang, een bijdrage leveren aan mogelijkheden op gemeentelijk 
niveau om de regierol waar te maken, waardoor er lokaal een integraal veiligheidsbeleid kan wor-
den gerealiseerd. 
Medio 2011 wordt de gemeenteraad een nota Integraal veiligheidsbeleid aangeboden. Hierin zullen 
de resultaten van de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond 2010 worden verwerkt. Deze rap-
portage is op 15 november 2010 aan de raad aangeboden.  
 
Begin 2010 werd Ridderkerk geconfronteerd met een aantal overvallen. De politie heeft hier extra 
op geïnvesteerd. Na een aanhouding hebben in 2010 geen overvallen meer plaats gevonden. 
Eind 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2011 de werkzaamheden rondom ge-
vonden en verloren voorwerpen over te dragen van de politie naar de gemeente.  
 
In 2010 is het nieuwe Regionaal Crisisplan in de organisatie van Ridderkerk geïmplementeerd door 
vooral te werken met functiegerichte workshops. Een nieuw traject van Opleiden, Trainen en Oefe-
nen (OTO) wordt in BAR-verband voorbereid. 
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2.2.2.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Veiligheid  

Hoofd- 
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar).  

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor doen in 
2010 met kolom “Wat hebben wij gedaan”. 
 

 
Spelregels 

 
Sociale veiligheid van Ridder-
kerk verbeteren 

 
In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 
 

 
Voor 2010 is het aantal diefstallen van, uit of 
vanaf motorvoertuigen en andere voertuigen  
met 20 % verminderd t.o.v. cijfers regionale 
veiligheidsrapportage 2006. 
  

 
In overleg met de politie zullen voorlichtings-
acties van verschillende aard uitgevoerd 
worden m.n. op momenten van pieken in het 
aantal meldingen.  
Stimuleren invoering SMS-Alert en deelname 
Burgernet na landelijke uitrol in 2010. 
 

 
In de regionale Veiligheidsrapportage 2010 staat Ridderkerk nu 
op plaats 13 met 1 aangifte/melding per 1.000 inwoners. In 2006 
was nog sprake van 1,2 aangifte/melding per 1.000 inwoners. 
 
In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt nog geen gebruik ge-
maakt van Burgernet. Burgernet moet een landelijk dekkend sys-
teem worden.Het Regionaal College moet hier nog een besluit 
over nemen.  
 

 
Het aantal aangiften/meldingen is in de gehele re-
gio gedaald, waardoor de rangorde van Ridderkerk 
in de regio niet aanzienlijk is verbeterd. 

Spelregels Sociale veiligheid van Ridder-
kerk verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal diefstallen van, uit of 
vanaf motorvoertuigen en andere voertuigen  
met 20% verminderd t.o.v. cijfers regionale 
veiligheidsrapportage 2006. 

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

In de regionale Veiligheidsrapportage 2010 staat Ridderkerk nu 
op plaats 13 met 7 aangiften/meldingen per 1.000 inwoners. In 
2006 was nog sprake van 5 aangiften/meldingen per 1.000 in-
woners.  
In 2010 is een derde buurtpreventieproject van start gegaan voor 
de wijken Centrum/Oost. Bewoners worden waar mogelijk be-
wust gemaakt om geen waardevolle zaken in een auto achter te 
laten. 
 

De mogelijkheden tot het verminderen van deze 
vorm van diefstal zijn beperkt. De professionaliteit 
van de dieven neemt helaas toe.  

Spelregels Sociale veiligheid van Ridder-
kerk verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van buren-
gerucht en andere overlast met 20% vermin-
derd t.o.v. cijfers regionale veiligheidsrappor-
tage 2006. 
 

Door bekendheid te blijven geven aan het 
buurtbemiddelingsproject en de jongeren-
buurtbemiddeling. 

In de regionale Veiligheidsrapportage 2010 is de rangorde van 
Ridderkerk (plaats 11) min of meer gelijk gebleven. Het aantal 
meldingen is wel toegenomen, er is een stijging van 8 naar 10.  
Buurtbemiddeling en adequate aandacht van de woningcorpora-
tie zijn belangrijke instrumenten. Onderzocht wordt welke aan-
vullende maatregelen kunnen bijdragen om overlastsituaties te 
voorkomen en op te lossen.  
 

 

Spelregels Sociale veiligheid van Ridder-
kerk verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van buren-
gerucht en andere overlast met 20% vermin-
derd t.o.v. cijfers regionale veiligheidsrappor-
tage 2006. 
   

Viade Beke-methode worden hinderlijke en 
overlast gevende groepen jongeren gepriori-
teerd en geanalyseerd. Persoonsgerichte 
aanpak wordt toegepast. Bij nieuwe signalen 
worden direct maatregelen getroffen. 
 

De zgn. Beke-methode wordt permanent toegepast. In 2010 zijn 
o.a. afspraken gemaakt om de overlast op het bedrijventerrein 
De Boelewerf op te lossen.  
Met de komst van de  Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvan-
dalisme en Ernstige Overlast (WMBVEO) heeft de burgemeester 
nieuwe bevoegdheden gekregen om herhaaldelijke overlast te-
gen te gaan. Hiervoor is een beleidsregel vastgesteld. 
 

 

Beheer en 
uitvoering 

Sociale veiligheid van Ridder-
kerk verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 
  

Voor 2010 is het aantal aangiften van buren-
gerucht en andere overlast met 20% vermin-
derd t.o.v. cijfers regionale veiligheidsrappor-
tage 2006.  

Binnen de gemeentelijke organisatie worden 
duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. aangifte 
en verhaal van schade van vernielingen en 
vandalisme. 

Voorbereidingen worden getroffen om meldingen, aangifte en 
verhaal van schade aan gemeentelijke eigendommen met name 
ook door vandalisme vollediger in kaart te brengen en te borgen.  

 

Beheer en 
uitvoering 

Sociale veiligheid van Ridder-
kerk verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van buren-
gerucht en andere overlast met 20% vermin-
derd t.o.v. cijfers regionale veiligheidsrappor-
tage 2006. 

De regionale veiligheidsrapportage wordt 
waar mogelijk vertaald naar acties op wijkni-
veau. 

Op 25 november 2010 heeft de gemeenteraad de Startnotitie 
Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 vastgesteld. Opstelling 
van de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 vindt plaats 
met gebruikmaking van de methode Kernbeleid Veiligheid van 
de VNG. De cijfers van de regionale Veiligheidsrapportage 2010 
zullen in de nota worden verwerkt.  
 

 

Spelregels Sociale veiligheid van Ridder-
kerk verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van buren-
gerucht en andere overlast met 20% vermin-
derd t.o.v. cijfers regionale veiligheidsrappor-
tage 2006. 
  

Het overleg met horecaondernemers wordt 
voortgezet waarbij vormen van overlast en 
mogelijk te nemen maatregelen aan de orde 
komen en worden gemonitord. 

Wordt besproken in het horecaoverleg.  

Spelregels Sociale veiligheid van Ridder-
kerk verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 
 

Voor 2010 is het aantal aangiften van inbraak 
met 10% verminderd t.o.v. cijfers regionale 
veiligheidsrapportage 2006. 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
wordt op verschillende plekken verder ont-
wikkeld en waar mogelijk gestimuleerd.  

In de regionale Veiligheidsrapportage 2010 staat Ridderkerk nu 
ten aanzien van woninginbraken op een goede 7e plaats. Voor 
bedrijfsinbraken wordt plaats 11 ingenomen.  
In 2010 hebben zowel het bedrijventerrein Donkersloot c.a. als 
het bedrijventerrein De Boelwerf het KVO-certificaat Continu 
Samenwerken verkregen. 
 

 

Spelregels Sociale veiligheid van Ridder-
kerk verbeteren  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van inbraak 
met 10% verminderd t.o.v. cijfers regionale 
veiligheidsrapportage 2006. 
  

Uitbreiding en verbetering van collectieve 
beveiliging van bedrijventerreinen e.d. wordt 
gestimuleerd. Samenwerking wordt hierbij 
gezocht met de gemeente Barendrecht. 

Er hebben gesprekken plaats gevonden om te komen tot collec-
tieve beveiliging op het bedrijventerrein Verenambacht. Mede als 
gevolg van het kostenaspect heeft dit nog geen resultaat gehad.  

 

Besturen Fysieke veiligheid in Ridderkerk 
verbeteren. 
  
  

Volgens landelijke norm dient ambulance 
binnen 15 minuten na melding ter plaatse 
van het ongeval e.d. te zijn. Deze norm 
wordt overschreden. 

In 2010 wordt in 95% van alle gevallen de 
normtijd van de aanrijtijden van de ambulan-
ces gerealiseerd. 
  

Via bestuurlijke inspanningen blijft op ver-
schillende niveau’s de aandacht op het 
wegwerken van de overschrijding van de 
normtijd. 

Ondanks een toename van het aantal ambulances geeft het per-
centage A1-ritten binnen de normtijd  na een aanvankelijke ver-
betering weer een terugval te zien, en wel van 2%. In het 4e 
kwartaal 2010 is dit vooral een gevolg van tijdelijke extra dienst-
verlening door de meldkamer aan de regio Zuid-Holland Zuid en 
de weersomstandigheden. Overigens neemt het aantal ritten 
jaarlijks met ca 4% toe.   
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 2.2.2.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Veiligheid 

 
 

 
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 2010. 

 

Hoofd- 
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over ge-
heel jaar). 

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor doen in 2010 
met kolom “Wat hebben wij gedaan”. 
 

Spelregels Fysieke veiligheid in 
Ridderkerk verbeteren 

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

De crisisbeheersingsorganisatie voldoet aan 
de wettelijke eisen. 

In cycli van 4 jaar worden alle eenheden 
van de crisisbeheersingsorganisatie zo-
wel afzonderlijk als in samenhang met de 
overige eenheden voor hun taak opge-
leid, geoefend en op hun taak getoetst. 
 

Het nieuwe Regionaal Crisisplan is in 2010 in de ei-
genorganisatie geïmplementeerd. Dit heeft voorname-
lijk plaats gevonden door middel van functiegerichte 
workshops. In BAR-verband vindt overleg plaats over 
een vervolg traject voor het Opleiden, Trainen en Oe-
fenen (OTO). 
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2.2.2.4 Wat heeft het gekost  
 

2.2.2.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 2 Veiligheid  
 

(voordeel + / nadeel -)
Omschrijving Begroting

2010
Begroting 

2010 na wijz.
Rekening

2010
Lasten -2.956.200 -2.987.500 -2.957.600
Baten 0 0 0

Saldo voor bestemming -2.956.200 -2.987.500 -2.957.600
Toevoeging reserve 0 0 0
Onttrekking reserve 0 0 0

Totaal reserve mutaties 0 0 0
Saldo na bestemming -2.956.200 -2.987.500 -2.957.600

 

2.2.2.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 2 Veiligheid  
 

Het resultaat in de rekening 2010 ten opzichte van de begroting 2010 na wijziging laat zich als 
volgt samenvatten (afgeronde bedragen): 
 
Resultaat voor bestemming: 
 Overig              30.000,-- 

          ---------------------- 
Saldo voor bestemming                   30.000,-- 
 
Mutaties reserves: 
 Overig               --- 

          ---------------------- 
Saldo mutaties reserves               --- 
          ------------------------ 
Saldo na bestemming           30.000,-- 
          ============= 
 
Voor een nadere toelichting bij de bovengenoemde afwijking wordt verwezen naar hoofdstuk 3 het 
onderdeel  3.1.2 .  
 
2.2.2.4.2 Stand van zaken / realisatie 2010 nieuw beleid programma 2 Veiligheid  
 

(Nummering nieuw beleid volgens programmabegroting 2010 blz. 129) 
 

1. Bestrijden overlast Oost-Europeanen 
De overlast die wordt gesignaleerd van zgn. MOE-landers (Migranten uit Oost-Europese landen) 
is in Ridderkerk nog binnen redelijke proporties. In voorkomende gevallen wordt geprobeerd zo-
veel mogelijk met de verhuurders van panden waar MOE-landers verblijven tot een vergelijk te 
komen. De afgelopen tijd is dit een aantal keren succesvol geweest. 
 

2. Veiligheidshuis – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Sinds 2009 dient er een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen te zijn, waarin gemeen-
ten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samenwerken bij de aanpak van criminaliteit en 
overlast. In onze regio is eerst in Rotterdam en later in Schiedam een veiligheidshuis geopend. 
Het Regionaal College heeft opdracht verstrekt verdere uitwerking te geven aan het regionale 
stelsel. Voor Ridderkerk kan dit betekenen aansluiting bij het Veiligheidshuis Rotterdam of Capelle 
aan den IJssel. Een Veiligheidshuis in BAR-verband is mogelijk nog een optie.  
 

3. Strakker sturen met stuurgroep veilig 
In de in 2011 aan te bieden nota Integraal Veiligheidsbeleid zal worden ingegaan op de verschil-
lende lokale en regionale overlegvormen en hun rollen. 
 

5 Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Rotterdam-Rijnmond (RIEC) 
Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) heeft als taak de informatiepositie van het 
lokaal bestuur ten behoeve van de bestrijding van georganiseerde misdaad te versterken. Vanaf 1 
januari 2010 is gestart met de regionale implementatie van de informatievoorziening, het uitrollen 
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van expertise en de rol van het RIEC hierin. Samenwerking vindt plaats met de andere RIEC’s in 
Zuid-Holland en een landelijk overleg.  
 
2.2.2.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 2 Veiligheid  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2009

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2010

Investeringskredieten nieuw beleid 55.000 49.500 4.700
Vervangingsinvesteringen  

 

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste investeringskredieten. 
 

Toelichting investeringskredieten nieuw beleid  
N.v.t. 
 
Toelichting vervangingsinvesteringen 
N.v.t. 
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2.2.3 Programma 3 Bestuur en participatie 
 
2.2.3.1 Algemeen (tekst uit de begroting 2010-2013)  
 

Goed besturen betekent bovenal goed verbinden. Het verbinden van ideeën, belangen en moge-
lijkheden van individuele Ridderkerkers, maar ook van organisaties en bedrijven. Dit alles vanuit 
het besef dat we de potentie van de samenleving dan pas goed kunnen benutten. Daarbij past als 
overheid een dienende, ondersteunende en inspirerende rol.  
Dit vraagt om het zoeken van nabijheid en om een goede wisselwerking. Enerzijds moet het ge-
meentebestuur weten wat de wensen en problemen zijn, anderzijds moeten de besluiten en voor-
nemens van het gemeentebestuur bekend zijn bij de relevante partijen. En ook het waaròm van 
beleid en besluiten moet bekend zijn. 
Om het beleid en de uitvoering van het beleid aan te laten sluiten bij de wensen en problemen die 
er leven, nodigen we deze partijen uit om te participeren. Dat kan zowel bij het formuleren van het 
beleid als bij de uitvoering ervan (bijvoorbeeld via het wijkgericht werken). De vorm waarin en het 
moment waarop partijen uitgenodigd worden om mee te denken en mee te doen vraagt om maat-
werk. Dat maatwerk leveren we vanuit onze basis van vertrouwen in de samenleving. Vertrouwen 
geven we onder andere door mensen meer zelf te laten beslissen wat zij belangrijk vinden (wijk-
budgetten, participatiebudgetten), door initiatieven en ideeën uit de samenleving zo goed en een-
voudig mogelijk te ondersteunen maar ook door bijvoorbeeld met onze uitvoeringsorganisaties 
meerjarenafspraken te maken.  
 
Het verbeteren van de dienstverlening is een ambitie waar we al langer aan werken en met suc-
ces. Om de 7,4 die we in 2006 kregen van onze inwoners minimaal te behouden investeren we 
onder andere in het uitbouwen en optimaliseren van de digitale dienstverlening, in het verkorten 
van de doorlooptijden en het (intensiveren) van gezamenlijke uitvoering van diverse producten 
met samenwerkingspartners waaronder bijvoorbeeld De Wijzerplaats.  
 
De geloofwaardigheid van het gemeentebestuur is niet alleen gediend door openheid en betrouw-
baarheid maar ook door duidelijkheid. Duidelijkheid bij het formuleren van beleid èn duidelijkheid 
bij de uitvoering van dat beleid.  
Bij het formuleren van beleid wordt duidelijkheid gegeven over het doel van de participatie, de rol-
len en de beslissingsruimte. Bij de uitvoering van beleid gaat het met name om de mate waarin 
het beleid wordt gerealiseerd en de kwaliteit daarvan (monitoren van beleidseffecten) en hoe de 
naleving van regelgeving wordt gecontroleerd en gehandhaafd (zie voor handhaving: program-
ma’s Wonen en Leefomgeving en Veiligheid). Vanuit het standpunt dat het gemeentebestuur ver-
trouwen geeft aan de gemeentelijke samenleving en andersom ook wil krijgen, wordt de regelge-
ving in overleg met de gemeentelijke samenleving geregeld tegen het licht gehouden en ge-
screend op overbodige of strijdige regelgeving. 
 
Naast de volksvertegenwoordigende rol heeft de raad de kaderstellend, budgetterende en contro-
lerende rol. De rekenkamercommissie vormt het sluitstuk van de controlemiddelen. De rekenka-
mercommissie kan onderzoek doen naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatig-
heid van gemeentelijk beleid en beheer (uitgezonderd de controle op de jaarrekening).  
 

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn bezig om, gebruik makend van ie-
ders eigenheid en kracht, de samenwerking uit te bouwen en te verstevigen. Het proces van zoe-
ken is neergelegd in Het Koersdocument dat door de raden is vastgesteld.  
Uitgangspunt van de samenwerking is neergelegd in onderstaande illustratie. 
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2.2.3.2.1 Realisatie  
 

Samenwerking Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) 
In 2010 is de raad, volgens afspraak, in het voorjaar en najaar op de hoogte gesteld van de voort-
gang van projecten die in de BAR-samenwerking worden uitgevoerd. Daarbij zijn de projecten be-
oordeeld aan de hand van de doelstellingen uit het BAR-Koersdocument (2007). Op deze wijze 
leggen de colleges van de drie gemeenten verantwoording af aan de eigen raad over de stand van 
zaken van de onderscheiden projecten. 
 
De coördinatie van de BAR-projecten vindt plaats door de Stuurgroep BAR, bestaande uit burge-
meesters en secretarissen van de BAR-gemeenten. 
 
Na de verkiezingen van maart 2010 is de BAR-samenwerking door de nieuwe colleges van de drie 
gemeenten voortgezet. In twee bijeenkomsten hebben de colleges met elkaar kennisgemaakt en 
gesproken over de bestaande samenwerking en toekomstmogelijkheden. 
 
Vervolgens is in september 2010 een BAR-markt gehouden in het gemeentehuis van Barendrecht. 
Tijdens deze BAR-markt zijn de lopende projecten door de deelnemende ambtenaren toegelicht en 
is er aan de belangstellende raadsleden uitleg gegeven over de uitvoering van het betreffende pro-
ject. De pilot-beeldverbinding tussen de drie gemeentehuizen is op die avond gedemonstreerd. De 
burgemeester van Barendrecht heeft met een presentatie een doorkijkje op toekomstige samen-
werking laten zien. Deze presentatie had als basis het netwerkconcept, dat door de drie directies 
wordt onderzocht op mogelijkheden voor uitbouw van de samenwerking. In de gezamenlijke com-
missievergadering is de notitie Op weg naar een gezamenlijke netwerkorganisatie in de BAR-
gemeenten met de raadsleden besproken. Hoe de samenwerking verder vorm kan worden gege-
ven, wordt op dit moment onderzocht.  
 
Draagvlak voor de samenwerking is en blijft onmisbaar voor het welslagen daarvan. De communi-
catie over de samenwerking vindt daarom op meerdere niveaus plaats. De raad wordt via de ge-
noemde stand-van-zaken-brieven geïnformeerd en de organisatie wordt ambtelijk via nieuwsbrie-
ven en verslagen op de hoogte gehouden.  
 
De ondernemingsraden van de drie gemeenten werken samen in een BAR-kernteam-OR. De on-
derwerpen die daar passeren, zijn onderwerpen die de drie gemeenten aangaan. De drie ORren 
behouden hun eigen wettelijke advies- en instemmingstaken (WOR), maar stemmen onderling hun 
standpunten af.  
 
Andere samenwerkingsverbanden 
Naast de samenwerking in BAR-verband zijn er diverse andere samenwerkingsverbanden in de 
regio, zoals de Stadsregio Rotterdam, GGD, CJG Rijnmond, Veiligheidsregio (VRR) enz. Ook in 
deze verbanden proberen de BAR-gemeenten een gezamenlijk geluid te laten horen. Op die ma-
nier begint de BAR-samenwerking een begrip te worden, dat buiten de drie gemeenten bekend 
raakt.  
Nieuw is de samenwerking in het programma/project Deltapoort. Het gebied Deltapoort beslaat het 
oostelijk deel van het eiland IJsselmonde en wordt daarmee gevormd door Ridderkerk, Hendrik-
Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Barendrecht, met een nauwe aansluiting op Albrandswaard. In de-
cember 2010 is opnieuw een presentatie verzorgd door het projectbureau Deltapoort. Op deze wij-
ze hebben ook de nieuw aangetreden raadsleden kennis kunnen nemen van het doel van Del-
tapoort. 
 
Invoering van het concept “Gemeente heeft Antwoord” 
In 2009 is een start gemaakt met de invoering van het concept “Gemeente heeft Antwoord”. In het 
Antwoord©-concept staan de burgers en ondernemers centraal. Vanaf 2015 zijn gemeenten het 
eerste aanspreekpunt voor burgers, bedrijven en instellingen voor de meest gestelde vragen aan 
de overheid. Het concept Antwoord© gaat uit van een klantcontactcentrum bij de gemeente als een 
betrouwbare en herkenbare ingang voor de hele overheid. De gemeente zal hier vragen beant-
woorden, aanvragen in gang zetten en ook doorverwijzen naar andere overheidsorganisaties. 
Hebben burgers al een directe relatie met een overheidsorganisatie, dan nemen ze uiteraard 
rechtstreeks contact op met die instantie. Welk kanaal burgers en ondernemers ook kiezen, het 
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ene telefoonnummer, de gemeentelijke website of de balie, zij krijgen steeds hetzelfde betrouwba-
re antwoord. 
 
In 2010 hebben we de samenwerking gezocht met Barendracht en Albrandswaard om Antwoord© 
gemeenschappelijk in te voeren. Begin 2011 hebben we in BAR verband bepaald waar we indivi-
dueel en gezamenlijk staan ten aanzien van de invoering van het concept Antwoord. We trekken 
zoveel als mogelijk is gezamenlijk op. Tevens willen we komen tot een gezamenlijk dienstverle-
ningsconcept. 
Er wordt samen met Barendrecht verkend hoe en wanneer we het 140180 nummer (eis vanuit het 
Rijk; eind 2011) kunnen invoeren. Albrandswaard doet hieraan niet mee aangezien hun netnum-
mer 010 is. 
We hebben een systeem ingevoerd dat medewerkers helpt om hun brieven en mails op tijd af te 
handelen. Op managementniveau sturen we strak op het beantwoorden van brieven en e-mails 
omdat we het van belang vinden dat burgers op tijd een kwalitatief goed antwoord ontvangen. In 
een aparte raadsinformatiebrief bent u hierover in 2010 geïnformeerd. 
Ook stuurt het management maandelijks op de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. 
We hebben de digitale dienstverlening sterk verbeterd. Van de 430 gemeenten staat onze website 
op plaats 75, dit is bij de beste 25%. 
De gemiddelde wachttijd aan de balie scoort ver binnen de norm. Wij proberen onze medewerkers 
op die tijden in te zetten dat het nodig is. Logischerwijs laten klanten zich niet sturen zodat er toch 
regelmatig pieken voorkomen. Deze cijfers gebruiken wij weer in onze planning om de wachttijden 
in 2011 omlaag te krijgen. 
 
Bestuurskrachtmeting 
In 2009 is in Ridderkerk, Albrandswaard, Capelle en Krimpen aan den IJssel gelijktijdig een be-
stuurskrachtmeting gehouden. Concrete uitwerkingsvoorstellen voor het geheel aan aanbevelingen 
en conclusies zijn niet gemaakt, want de raad had het volgende amendement aangenomen: “eerst 
kerntakendiscussie, dan pas bezuinigen”. In 2010 zijn de aanbevelingen en conclusies uit het 
eindoordeel van de visitatiecommissie wel meegenomen bij de opstelling of aanpassing van beleid. 
Twee voorbeelden daarvan zijn de omvorming van de begroting en de doorontwikkeling van parti-
cipatie.  
 
Participatie 
Nieuw beleid 
Na de verkiezingen gaf het nieuwe college aan het belangrijk te vinden om participatie verder door 
te ontwikkelen. Deze wens kwam voor een deel voort uit de ervaringen met participatie tot dan toe, 
voor een ander deel wenste het college de aanbevelingen uit de bestuurskrachtmeting van 2009 uit 
te werken.  
Vóór de zomer is daartoe een discussienotitie opgesteld, met daarin een voorstel voor een visie en 
nieuwe uitgangspunten. Deze notitie is met alle participatiepartners besproken en ook – inclusief 
de reacties van de participatiepartners - voorgelegd aan raadsleden, zodat deze het college hun 
wensen kenbaar konden maken. Vanuit deze participatieronde is een nieuwe notitie ontstaan: Rid-
derkerk, participatie, burgers en bestuur 2010. De notitie is op 16 december is vastgesteld. 
 
Platforms 
Begin 2010 waren er in Ridderkerk 9 participatieplatforms actief. Het gaat om het Beleidsplatform 
Natuur, Milieu en Duurzaamheid, de Jongerenraad, de WMO-adviesraad, het Beleidsplatform Ge-
handicapten, het Klantenplatform, het beleidsplatform Ouderen, het Sociaal Platform, het Beleids-
platform Vrijwilligers en het Burgerforum. 
Vooral naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de WMO en de participatie rond die wet, heb-
ben drie platforms aangegeven niet meer in de huidige vorm verder te willen. In de wetenschap dat 
de gemeente ook via andere kanalen de expertise van de leden van die platforms weet te vinden 
hebben zij in de loop van 2010 hun status als beleidsplatform van Ridderkerk beëindigd. Het gaat 
om het Beleidsplatform Vrijwilligers (dat inmiddels verder gaat als ‘Platform Vrijwilligers),  het Soci-
aal Platform (waarvan de leden elkaar en de gemeente op andere momenten zullen ontmoeten) en 
het Beleidsplatform Ouderen    (waarvan de leden nog zoeken naar een goede wijze om óók vanuit 
de WMO-adviesraad de gemeente te blijven adviseren). Naast de Wijkoverleggen waren er eind 
2010 hiermee nog zes andere participatieplatforms actief.  
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2.2.3.2.2 Onderzoeksresultaten Waarstaatjegemeente  
 

2.2.3.2.2.1 Waarstaatjegemeente.nl - najaar 2010 
 

Beknopt overzicht resultaten – reactie college per burgerrol 

 
* De rol ‘burger als partner’ is bij de najaarsmeting 2008 voor het eerst, mede op aandringen vanuit Ridder-
kerk, gebaseerd op indicatoren die werkelijk iets zeggen over de partnerrol zoals wij deze in Ridderkerk zien. 
Namelijk over de waardering van in hoeverre de gemeente haar inwoners betrekt bij de totstandkoming en de 
uitvoering van beleid. In eerdere jaren was dit cijfer gebaseerd op een oordeel over het onderwijs en de actua-
liteit van bestemmingsplannen voor het grondgebied. Omdat de indicatoren compleet verschillen van de me-
tingen van 2006 en 2007 is een vergelijking met eerdere cijfers niet mogelijk. De 5,1 van 2008 moet dus ge-
zien worden als nieuwe nulmeting. 
**Er wordt geen totaalcijfer gegeven voor de ‘burger als belastingbetaler’ omdat deze indicator nog in ontwik-
keling is. Het cijfer dat vermeld is, is het oordeel van de burger over een goede verhouding tussen de hoogte 
van de gemeentelijke belastingen en het voorzieningenniveau in de gemeente. 
 
De (detail)resultaten uit het onderzoek worden verwerkt in de prestatietabel van de 1e monitor 2011. Discussie 
in de raad over de resultaten zal worden gevoerd bij de behandeling van de jaarrekening 2010 en de 1e moni-
tor 2011 op 16 juni aanstaande. 
 
2.2.3.2.2.2 Reactie van het college per burgerrol 
 

Burger als kiezer 
Het gemeentebestuur (raad, burgemeester en college) wil met minimaal een 6 gewaardeerd wor-
den door de burger als kiezer, dit streefcijfer is opgenomen in de begroting 2011-2014. 
Verleden jaar was dit cijfer tot 5,0 afgenomen naar het niveau van 2007. Nu is het cijfer gestegen 
naar 5,8. Dit is geen 6,0 en ligt net onder het landelijk gemiddelde, dat op 5,9 staat. Gemeentebe-
stuur als totaal is in de onderliggende vragen uitgesplitst in vragen over de gemeenteraad en vra-
gen over het college van burgemeester en wethouders. Het onderliggende rapport laat dan zien 
dat de kiezer over zijn invloed als kiezer oordeelt met 5,8 en vertegenwoordiging door de gemeen-
teraad met 5,5. Het vertrouwen in het college waardeert de kiezer met 6,0. De kiezer geeft het col-
lege een 5,4 voor het waarmaken van beloften. Daar staat tegenover dat de burger een 6,1 geeft 
voor de wijze waarop de gemeente bestuurd wordt. Op grond van de cijfers kan gesteld worden dat 
het gemeentebestuur op de goede weg is. De verschillen tussen de laagste score op de diverse 
vragen en de hoogste score zijn ongeveer een punt. Het is goed om te zien dat de waardering van 
de kiezer in het bovenste segment is terecht gekomen. De uitslag van 2009 liet duidelijk zien dat er 
onvrede bestond over het gemeentebestuur in de vorige bestuursperiode. De samenstelling van 
raad en college is drastisch veranderd. Voorzichtig kan gesteld worden dat dit zich in een hogere 
waardering voor het gemeentebestuur heeft vertaald. In 2011 zal opnieuw een meting worden uit-
gevoerd door waarstaatjegemeente.nl. Het is interessant om te zien of de opgaande lijn wordt 
doorgezet. 
 
Burger als klant 
Voor de burger als klant zijn zeven indicatoren benoemd: de openingstijden zijn voldoende en dui-
delijk, bij het loket van de gemeente hoef je niet lang te wachten, de ambtenaren aan het loket zijn 
correct en vriendelijk, de ambtenaren aan het loket van de gemeente helpen je snel en vakkundig, 
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het gemeentehuis is goed verzorgd, de prijs van de producten is redelijk en de informatie die de 
gemeente geeft is voldoende en begrijpelijk. Met uitzondering van de indicator ‘Oordeel van de 
burger over de informatie via de website’ zijn binnen dit proces alle scores hoger of gelijk aan vorig 
jaar. In totaliteit is de waardering voor het hoofdproces Dienstverlening gestegen van een 7,3 naar 
een 7,5.  Wel blijkt de waardering nog steeds 0,2 lager te zijn dan het gemiddelde van gemeenten 
van vergelijkbare grootte. 
 
Burger als onderdaan 
Voor de burger als onderdaan zijn de volgende vijf indicatoren benoemd: de gemeente reageert 
adequaat op meldingen, klachten of bezwaren, het is in de gemeente voldoende veilig op straat, de 
gemeente pakt de sociale veiligheid goed aan, de in de gemeente geldende verordeningen en an-
dere regels zijn nodig, helder en niet in strijd met elkaar en de gemeente controleert en handhaaft 
de regels voldoende. Binnen dit proces zijn gemiddeld genomen alle scores gelijk gebleven. Aan-
gezien het een gemiddelde betreft betekent dit dat er op een aantal onderdelen positiever is ge-
scoord (het oordeel van de burger over de aanpak van de sociale veiligheid) en op een aantal on-
derdelen wat minder positief. Zo was bijvoorbeeld het oordeel van de burger over de veiligheid in 
de buurt in 2009 een 7.0 en is dit in 2010 een 6,8 en scoort de burger daarmee lager dan het ge-
middelde binnen dezelfde klasse. In zijn geheel scoort de tevredenheid van de burger als onder-
daan een 6,3 en dat is ook gelijk aan het gemiddelde binnen de klasse. 
 
Burger als partner 
De waardering van de burger als partner is het laatste jaar gestegen. Waar we in 2009 een score 
van 5,1 behaalden scoren we in 2010 een 5,5. Het is mooi dat we ten opzichte van 2009 zijn ge-
stegen maar het is nog niet voldoende. We willen een nog betere waardering van de burger. Daar-
om hebben we in 2010 gewerkt aan het opstellen van nieuwe uitgangspunten voor participatie. 
Daarbij is een uitgebreid participatieproces doorlopen met de samenleving. Dit heeft eind 2010 ge-
resulteerd in nieuwe, door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten voor participatie. In 2011 
worden deze nieuwe uitgangspunten geïmplementeerd en gaan we werken volgens de nieuwe 
werkwijze. Daarbij passen we twee instrumenten toe die ervoor zorgen dat we bij nieuw beleid en 
bij de uitvoering daarvan steeds aan de voorkant goed nadenken over de vraag of en hoe we de 
burgers betrekken. Het betreft het maken van een omgevingsanalyse zodat we alle relevante par-
tijen kunnen identificeren en we doorlopen het afwegingskader participatie waarbij we systematisch 
kunnen bepalen op welke wijze de participatie wordt vorm gegeven. Met deze werkwijze hopen we 
de burger nog beter te betrekken bij het opstellen en het uitvoeren van het gemeentelijke beleid en 
dus op een betere waardering in 2011. Naast de verbetering van de relatie met inwoners, blijven 
we ook werken aan de samenwerking met onze partners. Dit zijn zowel andere gemeenten binnen 
en buiten de regio, alsook onze maatschappelijke partners. Als gemeente willen wij met onze 
maatschappelijke partners afspraken maken over de gewenste maatschappelijke effecten binnen 
de beschikbare middelen. Van onze maatschappelijke partners vragen wij om op basis van hun 
professionaliteit, kennis en ervaring aan te geven hoe zij deze maatschappelijke effecten denken te 
kunnen realiseren. Aangezien zij de uitvoering veelal voor hun rekening nemen horen zij direct van 
onze inwoners of bepaalde activiteiten wel of niet in de smaak vallen en kan indien nodig (en mo-
gelijk) ingespeeld worden op de wensen van onze inwoners. Ook hebben wij voor 2011 afspraken 
met onze maatschappelijke partners gemaakt over het uitvoeren van een klantentevredenheidson-
derzoek, zodat de resultaten betrokken kunnen worden bij het verbeteren van het beleid en de uit-
voering (door onze partners). 
 
Burger als wijkbewoner 
De burger waardeert de gemeente 0.1 punt minder dan in 2009. In de afgelopen jaren gaven bur-
gers het werk van de gemeente steeds hogere punten. In 2006 werd een 6.6 gegeven en in 2009 
een 7.1. We kunnen niet goed vertellen waarom de waardering nu 0.1 punt lager is. Wanneer we 
met burgers schouwen op beeldkwaliteit blijkt dat burgers een hoge score geven over het onder-
houd van de woonomgeving. Aan de andere kant is de waardering voor het basisonderwijs in de 
buurt afgenomen van een 8.1 naar een 7.8. Dit, terwijl er geen wijzigingen waren in bijvoorbeeld 
het onderhoud van de basisscholen. In 2010 hebben we wel last gehad van twee lange winterperi-
oden en te weinig personeel (een aantal niet ingevulde vacatures). Ridderkerk doet het ten opzich-
te van vergelijkbare gemeente nog steeds goed. Wel zijn de lagere waarderingscijfers voor ons 
aanleiding om te blijven werken aan de afgesproken beeldkwaliteit van de woonomgeving. We wil-
len beter communiceren over (grootschalige) veranderingen in de woonomgeving. Wanneer er flink 
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gesnoeid wordt, ziet dat er in het begin niet mooi uit. We kunnen dan uitleggen dat dit nodig is om 
de bomen en struiken er later weer mooier uit te laten zien. Dit doen we nog niet goed genoeg. Dit 
gaan we verbeteren. We vinden de burger als wijkbewoner heel belangrijk. De wijkbewoner staat 
bij ons centraal. Samen met de wijkbewoners en andere instanties willen we graag bereiken dat 
men tevreden is over de woonomgeving. Dit doen we binnen de mogelijkheden die we hebben. 
 
Burger als belastingbetaler 
Al enige tijd bestond er over de invulling van de burger als belastingbetaler enige onduidelijkheid. 
KING geeft deze rol niet langer een eigen rapportcijfer omdat de gegevens voor een deel feitelijk 
zijn en hierdoor niet door iedereen berekend kunnen worden. Verder geven ze onvoldoende zicht 
op het burgeroordeel. De oude invulling zoals PON en Deloitte die hanteerden is, in overleg met de 
deelnemers van waarstaatjegemeente 2009 (incl. Ridderkerk) in zijn geheel afgeschaft. Na de slot-
bijeenkomst van datzelfde traject is besloten te zoeken naar een nieuwe invulling van de rol, met 
als voorwaarde dat er, net als bij de andere rollen, gekeken wordt naar de mening van de burger. 
Het nieuwe voorstel is getest en uiteindelijk aan het onderzoek toegevoegd. Dit betekent dat de 
uitkomsten van de rol ‘burger als belastingbetaler’ niet vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren, 
maar een geheel nieuwe weergave zijn. In deze nieuwe weergave geeft de burger zijn mening over 
de gemeentelijke bestedingen en zij doen dit aan de hand van de vraag welke gemeentelijke the-
ma’s zij belangrijk vinden. Hierbij kunnen zij kiezen uit twaalf thema’s, te weten: veiligheid, maat-
schappelijke zorg, reiniging, milieu, openbare ruimte, educatie, werk en inkomen, economie, bevol-
kingszaken, kunst en ontspanning, bouwen en monumenten en musea. De respondenten hebben 
de onderwerpen veiligheid, maatschappelijke zorg, reiniging, milieu en openbare ruimte in de top 5 
geplaatst en vinden dat er aan veiligheid en reiniging meer geld besteedt zou moeten worden.
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2.2.3.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie 

 

 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar). 

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor doen in 
2010 met kolom “Wat hebben wij gedaan”. 
 

 
Sturing en 
Beleid 

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

 
De algemene waardering van bur-
gers en andere actoren over het 
presteren van de gemeente (kwali-
teit) is eind 2010 minimaal een 7. 

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

 
Continue monitoren en evalueren van het beleid middels de be-
leidscyclus. 
In 2009 heeft opnieuw – maar in vernieuwde vorm – een be-
stuurskrachtmeting plaatsgevonden. Over de uitkomsten van dit 
onderzoek en eventuele vervolgacties dient nog besluitvorming 
plaats te vinden. 
 

 
In 2010 zijn de aanbevelingen en conclusies uit het eindoordeel van de 
visitatiecommissie meegenomen bij de opstelling of aanpassing van 
beleid. Twee voorbeelden daarvan zijn de omvorming van de begroting 
en de doorontwikkeling van participatie, met als resultaat de notitie par-
ticipatie in Ridderkerk en het afwegingskader voor participatie.  
 

 

Onder-
steuning 

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

De algemene waardering van bur-
gers en andere actoren over het 
presteren van de gemeente (kwali-
teit) is eind 2010 minimaal een 7. 

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

In 2009 zijn diverse plannen vastgesteld ter verbetering van de 
juridische kwaliteitszorg om daarmee o.a. het aantal bezwaar-
schriften te laten dalen. Activiteiten betreffen o.a.: bijscholing be-
stuursrecht, begrijpelijk schrijven, mediation vaardigheden  Uit-
voering van deze plannen zal voor een deel in 2010 plaatsvinden. 
In 2010 moeten ook de eerste effecten van deze maatregelen 
zichtbaar worden. 
In 2009 is ook een Quick-scan Juridische Kwaliteit uitgevoerd. 
Aanbevelingen uit dit onderzoek zullen – indien noodzakelijk – 
ook in 2010 worden uitgevoerd. 
 

AWB cursus is uitgevoerd in 2010 
Mediationvaardigheden is opgestart in 2010 
Begrijpelijk schrijven: trainers zijn opgeleid, training begin 2011. 
Het percentage gegronde bezwaarschriften bedraagt 11%. 
Het percentage gegrondverklaringen houdt voor een deel verband met 
de kwaliteit in de primaire besluitvorming en voor een ander deel speelt 
toeval een rol.   
 

 

Onder-
steuning 

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

De algemene waardering van bur-
gers en andere actoren over het 
presteren van de gemeente (kwali-
teit) is eind 2010 minimaal een 7. 

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

In 2009 zijn diverse plannen vastgesteld ter verbetering van de 
juridische kwaliteitszorg om daarmee o.a. de tevredenheid van 
cliënten over de dienstverlening te verbeteren en daarmee ook 
klachten te voorkomen. Activiteiten betreffen o.a het aanleren van 
mediation vaardigheden. Uitvoering van deze plannen zal voor 
een deel in 2010 plaatsvinden. In 2010 moeten ook de eerste 
effecten van deze maatregelen zichtbaar worden.  
 

Mediationvaardigheden is opgestart in 2010 
In 2010 is een tweede mediator opgeleid en geregistreerd bij het insti-
tuut NMI 
Het percentage klachten dat naar tevredenheid is afgehandeld zonder 
formeel oordeel is 89%. 

 

Spelregels Vergroten van het weder-
zijds vertrouwen, door 
vermindering van regel-
druk en daarmee admini-
stratieve lasten. 

Het waarderingscijfer voor de in de 
gemeente geldende verordeningen 
en andere regels is minimaal een 6 
per eind 2010 (Staat van de gemeen-
te). 

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

In samenwerking met burgers en andere partners word een ver-
volg gegeven aan het project ‘Ontmoeten’, waarbij een deel van 
de verordeningen en andere regels tegen het licht worden ge-
houden, geschrapt of (sterk) vereenvoudigd worden.  
Eind 2010 dienen zijn alle verordeningen geactualiseerd. Hier-
voor is een planning opgesteld. Alle (geactualiseerde) verorde-
ningen zijn dan ook toegankelijk via de website en via overige 
communicatiemiddelen. 
  

Najaar 2010 is met burgers opnieuw gekeken naar de APV. Dat is nog 
niet afgerond. 

 

Besturen Hogere waardering van 
burgers voor hun invloed. 

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

Burgers vinden dat de gemeen-
te goed naar haar inwoners 
luistert en goed samenwerkt 
met burgers, verenigingen, be-
drijven en andere overheidsor-
ganisaties (indicatoren tabel 6 
en 7 uit 'de staat van de ge-
meente'). 
 

In 2010 zullen de Spelregels met betrekking tot participatie op-
nieuw worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie zal specifiek aan-
dacht worden besteedt aan ‘niet-betrokken’ of ‘afzijdige’ burgers 
(vlgs. definiëring van het Motivaction onderzoek). Bij deze eva-
luatie worden ook de uitkomsten van de bestuurskrachtmeting 
ten aanzien van participatie meegenomen. 
Onderdeel van het project ‘Verbeteren juridische kwaliteitszorg’ is 
het aanleren van mediation vaardigheden bij medewerkers met 
directe cliëntcontacten. Doel van deze training is o.a. het verbete-
ren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven door conflic-
ten te voorkomen en/of te kunnen hanteren.  
 

Een visie, afspraken en een afwegingskader voor participatie is in 2010 
ontwikkeld en vastgesteld.  
Mediationvaardigheden is opgestart in 2010 
In de uitkomsten van Waarstaatjegemeente peiling 2010 is het waarde-
ringscijfer van de burger als kiezer gestegen tot 5,8. Dit is 0,1 onder het 
landelijk gemiddelde, dat op 5,9 staat. Waardering door partners wordt 
door waarstaatjegemeente niet extra onderzocht. 
 
 

 

Sturing en 
Beleid 

Hogere waardering van 
burgers voor hun invloed. 

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

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

In 2010 zullen de samenwerkingsconvenanten van het College 
met de wijkoverleggen geëvalueerd worden. Tevens zal ingezet 
worden op het bevorderen van de samenwerking tussen de di-
verse beleidsplatforms, met als doel de kwaliteit van de adviezen 
te verbeteren.  
 
 

De convenanten kunnen na de vaststelling van de nieuwe uitgangspun-
ten voor participatie worden geëvalueerd. Dat kan dus pas in 2011. 
De nieuwe uitgangspunten zullen de samenwerking verbeteren. 
In de uitkomsten van Waarstaatjegemeente peiling 2010 is het waarde-
ringscijfer van de burger als kiezer gestegen tot 5,8. Dit is 0,1 onder het 
landelijk gemiddelde, dat op 5,9 staat. Waardering door partners wordt 
door waarstaatjegemeente niet extra onderzocht. 
 

 

Sturing en 
Beleid 

Hogere waardering van 
burgers voor hun invloed. 

Waardering door burgers en andere 
partners voor hun invloed (het effect 
van participatie) 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 n.a.v. het Wijk-
OntwikkelingsProggramma (WOP) een (meerjaren) plan opge-
steld of geactualiseerd. 
In 2009 is gewerkt aan een gemeentebrede dekking van het 
wijkaccountmanagement. In 2010 zal deze aanpak worden voort-
gezet.  
 

In 2010 is het WOP Bolnes gereed gekomen. De behandeling in de 
gemeenteraad is februari 2011. Tevens is in de zomer van 2010 het 
proces om te komen tot een herzien WOP Drievliet t Zand gestart. Het 
wijkaccountmanagement is doorontwikkeld en de uitgangspunten wor-
den aangepast in het kader van de nieuwe nota participatie. 
In de uitkomsten van Waarstaatjegemeente peiling 2010 is het waarde-
ringscijfer van de burger als kiezer gestegen tot 5,8. Dit is 0,1 onder het 
landelijk gemiddelde, dat op 5,9 staat. Waardering door partners wordt 
door waarstaatjegemeente niet extra onderzocht. 
 

 

Besturen Burgers waarderen het 
gemeentebestuur. 

Burgers waarderen het gemeentebe-
stuur met minimaal een 6. 

Oordeel van burgers over de 
vertegenwoordiging door de 
gemeenteraad is verbeterd per 
eind 2010. 
 

In het Raadsteam Koudekerke is besproken welke antwoorden 
op vragen over waardering van het gemeentebestuur nader on-
derzocht worden. De resultaten zullen mogelijk nog  tot acties 
leiden in 2009 en 2010.  

Het raadsteam Koudekerke is opgeheven. In raadsvergadering van 
4-11-2010 is de motie Bevordering waardering burgers voor gemeente-
bestuur aangenomen. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor 
het project “gast van de raad” en voor publicaties van raadsfracties in 
het Gemeentejournaal. Het rapport waarstaatjegemeentelaat zien dat 
de burger een 6,1 geeft voor de wijze waarop de gemeente bestuurd 
wordt. 
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2.2.3.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie  

 
 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar).  

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor doen in 2010 met 
kolom “Wat hebben wij gedaan”. 
 

Besturen Burgers waarderen het 
gemeentebestuur. 

Burgers waarderen het gemeentebe-
stuur 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). 
 

Na de verkiezingen van 3 maart 2010 zal het nieuwe 
college afspraken maken over dit onderwerp.  

Het college heeft afspraken gemaakt over de wijze waarop het wil 
laten zien op welke wijze besluitvorming tot stand is gekomen en 
wil daarbij laten zien wat de invloed van particpanten op die be-
sluitvorming is geweest. 
Het rapport waarstaatjegemeente laat zien dat de burger een 6,1 
geeft voor de wijze waarop de gemeente bestuurd wordt. 
 

 

Besturen Meer samenwerking met 
partners in de regio. 

 De samenwerkingspartners in de 
regio, waarderen de gemeente Rid-
derkerk als goede en deskundige 
partner met een duidelijke visie met 
minimaal een 7. 
 

Het koersdocument “BAR-goed” wordt uit-
gevoerd 
 

In 2009 zijn in BAR-verband een aantal Quick-win 
projecten benoemd (incl. bemensing, sturing etc) naar 
aanleiding van het BAR-koersdocument. Deze projec-
ten lopen over de jaren 2009, 2010 en 2011. In 2010 
zullen projecten toegevoegd worden aan deze lijst.  
 

In 2010 is een aantal quick win projecten uit het Koersdocument 
verder uitgewerkt. In 2011 wordt hiermee doorgegaan. De raden 
van de drie gemeenten worden halfjaarlijks op de hoogte gehou-
den van de stand van zaken. De burgemeester van Barendrecht 
heeft in het DB van de Stadsregio zitting namens de BAR-
gemeenten. De wethouders Sociale Zaken van Albrandswaard en 
Ridderkerk overleggen tweewekelijks over de bestaande samen-
werking. De voltallige colleges van de drie gemeenten hebben in 
2010 tweemaal overlegd over de BAR-samenwerking. Ridderkerk 
heeft deelgenomen aan de BAR-markt die in 2010 in Barendrecht 
is gehouden. De notitie Op weg naar een Netwerkorganisatie is 
opgesteld en in commissieverband besproken. De collegeleden 
nemen deel aan de regionale overleggen. 
 

 

Dienstver-
lening 

Goede dienstverlening 
aan onze inwoners. 

Goede dienstverlening aan onze  
Inwoners. 

In 2009 kunnen de 34 meest gebruikte pro-
ducten zoals door EGEM gedefinieerd via 
het digitaal loket worden aangevraagd. 
 

Uit plan van aanpak motie digitale dienstverlening 
(nog niet door college vastgesteld) volgen de acties 
voor 2010. 

Volgens de monitor van het ministerie (www.monitor.overheid.nl) 
scoort de Gemeente Ridderkerk over het niveau van digitale 
dienstverlening 72.7%. Dit is boven de 65% norm; te vergelijken 
met de 34 meest gebruikte producten. 
 

 

Dienstver-
lening 

Goede dienstverlening 
aan onze inwoners. 

Goede dienstverlening aan onze  
Inwoners. 

In 2010 kan 90% van de producten, waar-
voor dit juridisch mogelijk is, via het digitaal 
loket worden aangevraagd. 
 

Uit plan van aanpak motie digitale dienstverlening 
(nog niet door college vastgesteld) volgen de acties 
voor 2010  

Over de gehele monitor scoort de Gemeente Ridderkerk nog be-
duidend lager: 56.9% ( t.o.v. 36.2%) in 2009. 

 

Dienstver-
lening 

Goede dienstverlening 
aan onze inwoners. 

Goede dienstverlening aan onze 
Inwoners. 

Administratieve lastenverlichting t.b.v. inwo-
ners en bedrijven in 2010; men hoeft slechts 
eenmalig hun gegevens aan de gemeente 
te verstrekken. 
 

Basisregistraties zijn ingevoerd. Intern gebruik van 
deze basisregistraties wordt verder uitgebouwd. 

Basisregistraties BAG en GBA zijn ingevoerd. Intern gebruik van 
deze basisregistraties wordt verder uitgebouwd. 

 

Dienstver-
lening 

Goede dienstverlening 
aan onze inwoners. 

De waardering van inwoners voor de 
dienstverlening is eind 2009 mini-
maal een 8. 

De kwaliteit van de dienstverlening van Rid-
derkerk scoort in de Staat van de Gemeente 
binnen de top 25 van gemeenten in Neder-
land. 
 

PI moet vervallen, kan door onderstaande gemeten 
worden. 

Deze PI is vervallen  

Dienstver-
lening 

Goede dienstverlening 
aan onze inwoners. 

De waardering van inwoners voor de 
dienstverlening is eind 2009 mini-
maal een 8. 

Onze burgers waarderen de dienstverlening 
van de gemeente met minimaal een 8. 

Wij houden onszelf aan het kwaliteitshandvest Rid-
derkerk. 
Wij beantwoorden brieven op tijd. 
 

Wij houden onszelf aan het kwaliteitshandvest Ridderkerk. 
Wij hebben een systeem ingericht dat de medewerkers onder-
steunt om brieven op tijd te behandelen. Later in het jaar hebben 
we deze aangepast op onze procesgerichte organisatie. 81.9 % 
van al onze post is op tijd afgehandeld. 
 

Management zal strakker op de uitvoering sturen. 

Dienstver-
lening 

Goede dienstverlening 
aan onze inwoners. 

De waardering van inwoners voor de 
dienstverlening is eind 2009 mini-
maal een 8. 

Score op de ranglijst van gemeentelijke 
websites behoort tot de beste 25%. 
 

Voorzieningen van de continue monitor overheid.nl - 
voor zover nog niet gerealiseerd - invoeren. Uit plan 
van aanpak motie digitale dienstverlening (nog niet 
door college vastgesteld) volgen de acties voor 2010. 
 

Onze website is in korte termijn gestegen van plaats 224 naar 75. 
Daarmee behoort de website bij de beste 25%. Tevens is Ridder-
kerk in december vermeld als één van de 5 grootste stijgers. 
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2.2.3.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.3.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 3 Bestuur en participatie  
 

(voordeel + / nadeel -)
Omschrijving Begroting

2010
Begroting 

2010 na wijz.
Rekening

2010
Lasten -4.480.200 -5.755.100 -5.537.800
Baten 819.600 835.100 862.400

Saldo voor bestemming -3.660.600 -4.920.000 -4.675.400
Toevoeging reserve 0 0 0
Onttrekking reserve 0 0 0

Totaal reserve mutaties 0 0 0
Saldo na bestemming -3.660.600 -4.920.000 -4.675.400

 

2.2.3.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 3 Bestuur en Participatie  
 

Het resultaat in de rekening 2010 ten opzichte van de begroting 2010 na wijziging laat zich als 
volgt samenvatten (afgeronde bedragen): 
 
Resultaat voor bestemming: 
 Aanvullende storting pensioenvoorziening  -/-        71.000,-- 
 Lagere toerekening uren Bestuur      315.000,-- 
 Overig              --- 

       ------------------------ 
Saldo voor bestemming                 244.000,-- 
 
Mutaties reserves: 
 Overig           --- 

       ------------------------ 
Saldo mutaties reserves              --- 
              -------------------- 
Saldo na bestemming         244.000,-- 
             ============ 
 
Voor een nadere toelichting bij de bovengenoemde afwijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 
het onderdeel 3.1.2 .  
Hieronder volgt een verantwoording van de belangrijkste inhoudelijke (beleidsmatige) afwijkingen. 
 
Bestuursorganen 
Om het doelvermogen per 31 december 2010 te bereiken moest een aanvullend bedrag van  
€ 70.800,-- in de voorziening wethouderspensioenen gestort worden. Deze aanvullende storting 
zorgt er voor dat een structurele verhoging van de jaarlijkse last achterwege kan blijven. 
 
2.2.3.4.2 Stand van zaken / realisatie 2010 nieuw beleid programma 3 Bestuur en participatie  
 

N.v.t. 
 
2.2.3.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 3 Bestuur en participatie  
 

N.v.t. 

Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk 35



 
 

 

2.2.4 Programma 4 Educatie 
 
2.2.4.1 Algemeen (tekst uit de begroting 2010-2013)  
 

Elke burger heeft recht op optimale vorming en ontwikkeling. Ridderkerk heeft als gemeenschap 
vanuit verschillende perspectieven belang bij de vorming en ontwikkeling van haar inwoners. Ge-
dacht wordt daarbij bijvoorbeeld aan gezondheid, inkomen, veiligheid en welzijn. De gemeente le-
vert aan de vorming en ontwikkeling van haar inwoners een bijdrage door het zorgen voor basis-
voorzieningen, het creëren van kansen en het wegnemen van mogelijke belemmeringen. 
Naast opvoeding – waarvoor de gemeente enkele ondersteunende voorzieningen mede in stand 
houdt -  levert onderwijs een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van mensen.  
Educatie is gericht op het optimaliseren van mogelijkheden van mensen in het maatschappelijk 
verkeer door de ontwikkeling van vaardigheden, kennis en capaciteiten voor dat maatschappelijk 
functioneren. Het bieden van ontplooiingsmogelijkheden, het scheppen van gelijke kansen en het 
bestrijden van uitval in elke leeftijdscategorie staan daarbij centraal.  
 
Het gemeentelijke beleid inzake educatie richt zich op verschillende fasen,  waaronder de fase 
vóór aanvang van de basisschool: de zogenaamde voor- en vroegschoolse periode. Kinderen 
moeten met zo min mogelijk achterstand aan het basisonderwijs kunnen beginnen. In de fase van 
basis- voortgezet en beroepsonderwijs staan de (start)kwalificatie (leerplicht!) en de bestrijding of 
voorkoming van (onderwijs)achterstanden centraal. Door professioneel bewegingsonderwijs te faci-
literen worden lichamelijke ontwikkeling en sportieve vorming bevorderd. Jeugdigen moeten goed 
en breed voorbereid aan hun zelfstandig leven kunnen beginnen. In de fase van volwassenheid 
draagt de gemeente - soms remediërend (inburgeringsprogramma’s van oudkomers) soms optima-
liserend - bij aan het maatschappelijk functioneren. Ook ouderen moeten in deze ingewikkelde we-
reld de mogelijkheid hebben om zich te blijven ontwikkelen. 
Het programma Educatie levert daarnaast in de vorm van bijvoorbeeld jeugdtheater- en muziekon-
derwijs, cultuureducatie, natuur- en milieueducatie en de bibliotheekvoorziening zowel een bijdrage 
aan onze vorming als aan het vinden en beoefenen van een zinvolle vrije tijdsbesteding. 
 
2.2.4.2 Realisatie  
 

Lokale Educatieve Agenda  
De Lokale Educatieve Agenda (LEA) heeft ten doel te zorgen voor samenhang en samenwerking 
van organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Ridderkerkse jeugd. Het overleg is 
het brandpunt waar alle ontwikkelingen samen komen en waar vormgegeven wordt aan samen-
werking. Samenwerking tussen partijen uit verschillende beleidsvelden met ieder een eigen exper-
tise.   
Er zijn in 2010 drie kamers gestart met externe voorzitters die werken aan een opdracht op het ge-
bied van Zorg, Doorgaande ontwikkelingslijnen en School, Jeugd en Wijk. In deze kamers wordt 
gewerkt aan de doelen die zijn geformuleerd in de door de kamers opgestelde projectplannen. 
Ook zijn in 2010 de voorbereidingen getroffen van een eigen web -site die begin 2011 wordt gelan-
ceerd. 
 
Brede School 
Met de opening van Brede School Oost in maart 2010 heeft Ridderkerk inmiddels 3 brede scholen, 
namelijk in Bolnes, Slikkerveer en Oost. Het aantal activiteiten binnen de brede scholen en de 
deelname daaraan zijn in 2010 fors gestegen (in schooljaar 2009/2010 1.005 bezoekers en in de 
eerste helft van het schooljaar 2010/2011 al 1.473 bezoekers). De samenwerking tussen de partij-
en in de brede scholen is in 2010 sterk geïntensiveerd. Door het werk van de combinatiefunctiona-
rissen zijn ook (met name sport)verenigingen actief binnen de brede scholen.  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het CJG wordt gefaseerd uitgebouwd, waarbij ook de regionale ontwikkelingen een rol spelen, zo-
als implementatie SISA en EKD. De werkprocessen zij nader bekeken en op elkaar afgestemd. Dit 
is een doorlopend proces. Begin 2011 bent u geïnformeerd over de acties en ontwikkelingen bin-
nen het CJG. Het CJG werkt vraaggericht, wat betekent dat de partners in het CJG aan de hand 
van de geconstateerde problematiek het aanbod organiseren. Lokale zorgorganisaties die kunnen  
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signaleren zijn benaderd om aan te sluiten bij het SISA systeem. De eerste meldingen hebben 
plaatsgevonden. In het CJG is een lokaal zorgcoördinatie systeem in gebruik genomen, in afwach-
ting van de implementatie van het stadsregionale systeem 
Hierover zijn afspraken gemaakt met onze maatschappelijke partners. De teruglopende rijksmidde-
len zijn voor de stadsregio aanleiding geweest om het aanbod van een aantal zwaardere vormen 
van jeugdzorg te reduceren. Dit om het aanbod van lichtere en ambulante vormen te kunnen be-
houden, die passen in de preventieve werkwijze. Er is ingezet op het verbeteren van casuïstiek-
overleg met ondersteuning van ICT toepassingen. Ook door SISA te gaan gebruiken komen jonge-
ren eerder in beeld. Toegankelijke opvoedingsondersteuning is een van de belangrijkste pijlers in 
het CJG en is m.i.v. 2009 uitgebreid. 
 
Onderwijshuisvesting 
In 2010 is het Programma onderwijshuisvesting 2011 opgesteld. Daarbij zijn 4 nieuwbouwaanvra-
gen afgewezen. In vervolg hierop wordt met de betreffende schoolbesturen gesproken over de vi-
sie van beide partijen op de toekomstige huisvestingssituatie van de betreffende scholen. De ge-
meente Ridderkerk en een zevental schoolbesturen doen mee aan de subsidieregeling Binnenkli-
maat. De subsidieregeling is een kans voor de gemeente om te investeren in het binnenmilieu van 
de Ridderkerkse schoolgebouwen. Een verbetering van het binnenklimaat heeft een positief effect 
op de leerprestaties van leerlingen. Naast verbetering van het binnenmilieu zouden de investerin-
gen een energiebesparing op moeten leveren, waar de scholen van profiteren in de exploitatie van 
het schoolgebouw. De maatregelen moeten uiterlijk 1 juli 2011 gerealiseerd zijn.    
 
In 2010 heeft Stichting 3Primair aan de gemeente gevraagd om extra krediet om een sportzaal te 
realiseren bij de nieuwbouw openbare basisschool De Reijer in Slikkerveer. Nadat diverse alterna-
tieven uitgebreid met elkaar zijn vergeleken, heeft de gemeente uiteindelijk in het najaar 2010 be-
sloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de sportzaal. Vervolgens is het 
schoolbestuur van start gegaan met het ontwerp van het gebouw en de voorbereidingen voor de 
aanvraag bouwvergunning. De planning is er op gericht dat in de tweede helft van 2011 gestart kan 
worden met de bouw.  
 
Onderwijsachterstandenbeleid 
Het onderwijsachterstandenbeleid bestaat uit zowel voor- en vroegschoolse educatie (VVE) als 
schakelklassen. Binnen Ridderkerk zijn er geen schakelklassen, omdat de scholen hier geen ge-
bruik van willen maken. Op het terrein van VVE zijn in 2010 de activiteiten uit 2009 voortgezet. Zo 
werkten alle peuterspeelzalen en 1 kinderopvanginstelling met een erkend VVE programma. In 
2010 is ook subsidie aangevraagd door een andere kinderopvanginstelling om een erkend VVE 
programma te gaan invoeren in 2011. Deze subsidie is toegekend.  
 
In het laatste kwartaal van 2010 is eveneens een subsidie aangevraagd voor het project VVE be-
weegt zich digitaal. Dit project richt zich in eerste instantie op de inzet van digitale middelen ten 
behoeve van taalstimulering en leesbevordering op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ten 
tweede heeft dit project aandacht voor de motoriek en het bewegen van jonge kinderen. Het derde 
doel van VVE beweegt zich digitaal is het vergroten van kennis en vaardigheden van pedagogisch 
medewerkers en leidsters ten aanzien van interactie en taalstimulering. 
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2.2.4.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Educatie   

 

 
Hoofd- 
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar). 

Toelichting op afwijkingen
Verschil kolom “Wat daar-
voor doen in 2010 met kolom 
“Wat hebben wij gedaan”. 
 

 
Sturing en 
Beleid 

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

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

 
70 % van het aantal 2,5-4 jarigen zit op een peuter-
speelzaal. (voor kinderopvang: zie werk en econo-
mie). 

 
De huidige aanbieder van peuterspeelzaalwerk krijgt 
te maken met een nieuwe aanbieder. Samen gaan ze 
70% van de peuters opvangen. 
 

 
Beide aanbieders hebben samen 70% van de peuters een aanbod gedaan. 
De daadwerkelijke bezetting kwam uit op zo’n 66%. 

 

Sturing en 
Beleid 

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

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

Er wordt gestimuleerd dat er op alle peuterspeelzalen 
en kinderopvangcentra wordt gewerkt met een vast-
gesteld VVE programma. 

In 2010 werkten alle peuterspeelzalen en 1 kinderopvanginstelling  met een 
vastgesteld VVE programma. Verder is een subsidie toegekend voor een 
tweede kinderopvanginstelling om in 2011 een erkend VVE programma te 
gaan invoeren. 
 

 

Sturing en 
Beleid 

     Met ingang van 1 augustus 2010 moet een sluitend 
systeem worden gerealiseerd voor kinderopvang voor 
0-4 jarigen, waarbij taalachterstanden bij kinderen 
vroegtijdig kunnen worden onderkend en aangepakt. 
Eén kwaliteitskader peuterspeelzaalwerk en harmoni-
satie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 
 

Op dit moment wordt, volgens de definitie van het Rijk, 100% van de doel-
groepkinderen bereikt. Het streven is om op alle kinderopvangcentra  een 
VVE programma te gaan aanbieden. Hiermee worden dan alle deelnemen-
de kinderen bereikt. 

 

Sturing en 
Beleid 

  
  

Tegengaan segregatie en 
bevorderen integratie 

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

Uitvoeren acties die in de meting van 2009 zijn gesig-
naleerd. 

Er is geen meting uitgevoerd in 2010. Omdat dit onderzoek tweejaarlijks 
plaatsvindt. De volgende meting zal volgens planning in 2011 plaatsvinden. 

Omdat navraag bij verschillende 
schoolbesturen en directeuren heeft 
opgeleverd dat er geen noemens-
waardige verschillen zijn t.o.v. vori-
ge metingen wordt voorgesteld 
geen metingen meer te doen. 

Sturing en 
Beleid 

  Basisscholen hebben een 
bredere functie voor de 
wijk gekregen door kop-
peling met andere func-
ties. 

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

In 2009 zijn brede schoolinitiatieven ondersteund die 
in 2010 moeten uitgroeien tot twee nieuwe brede 
scholen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de wijk.  

Met de start van Brede School Oost in maart 2010 is de derde brede school 
van start gegaan. Er zijn nu drie brede scholen in Bolnes, Slikkerveer en 
Oost. 

 

Sturing en 
Beleid 

    Gevoel van competentie van ouders na bezoek aan 
opvoedingsondersteuning is toegenomen (klantte-
vredenheid minimaal 7). 
 

Uitvoeren opvoedingsondersteuning en gericht aan-
bod op basis van vraag ouders/verzorgers. 

Op het gebied van opvoedingsondersteuning zijn er diverse activiteiten ont-
plooid, zoals opvoedingsondersteuning via het CJG, via schoolmaatschap-
pelijk werk en diverse cursussen en trainingen en hulp via gezinscoaching 
(licht en zwaar). 
 

 

Sturing en 
Beleid 

    Logopedie: 100% van de leerlingen van groep 2 
wordt gescreend. 

Alle kinderen in groep 2 van de basisschool worden 
gescreend. 

 Alle kinderen in groep 2 van de basisschool zijn gescreend.  

Sturing en 
Beleid 

    Geen leerling gaat van de basisschool zonder 
zwemdiploma. 
 

Alle kinderen in groep 8 verlaten de basisschool met 
een zwemdiploma. 

Regulier werkproces: in groep 6 van de basisschool krijgen in principe alle 
kinderen zwemles tijdens schooltijd. 

 

Dienstverle-
ning 

    Leerlingenvervoer: 100% van de aanvragen van 
ouders die onder de voorwaarden van de verorde-
ning vallen, worden gehonoreerd te meten door aan-
tal gegronde bezwaren van ouders.  
 

Uitvoering van het leerlingenvervoer conform afspra-
ken 

Alle aanvragen leerlingenvervoer zijn, voor zover deze onder de voorwaar-
den van de verordening vielen, toegekend. Er zijn geen bezwaren van ou-
ders op de beschikkingen binnengekomen. 

 

Sturing en 
Beleid 

    Vanaf 2008 zijn alle basisscholen in Ridderkerk 
adequaat gehuisvest (kwantitatief conform verorde-
ning, bezettingsgraad gymnastieklokalen onder 
schooltijd minimaal 80%, kwalitatief conform onder-
houdsniveau 3). 
 

Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2010-
2014, waarbij het accent ligt op multifunctioneel ge-
bruik, samenwerking met partners en terugdringing 
leegstand. 

In 2010 is gestart met de notitie ‘overcapaciteit onderwijshuisvesting'. 
Naar verwachting wordt deze in het eerste kwartaal van 2011 afgerond en 
met de schoolbesturen besproken. 
 

 

Sturing en 
Beleid 

  Educatie levert zowel een 
bijdrage aan de vorming 
als het vinden van een 
zinvolle vrije tijdsbeste-
ding van jeugdigen. 
  

Scholen zijn ondersteund bij het realiseren van een 
prettig schoolklimaat voor leraren en leerlingen. 

Realiseren van ondersteuningsaanbod.  Er is geen ondersteuningsaanbod gerealiseerd omdat dit geen prioriteit 
heeft gekregen. 

 

Spelregels Jeugdigen groeien op tot zelfstan-
dige, zelfredzame burgers, die 
zich gesteund voelen om de ver-
antwoordelijkheden te nemen die 
zij op dat moment aankunnen. 

Jeugdigen voelen zich 
betrokken bij de samenle-
ving door actief mee te 
doen in die samenleving 
en door direct of indirect 
invloed te hebben op be-
slissingen die hen aan-
gaan. 

Voorgesteld wordt om – gegeven de opdracht van 
uw raad – de prestatie-indicator te wijzigen in: Iede-
re jongere(vanaf de leerplichtige leeftijd) tot 27 jaar 
in Ridderkerk heeft een baan of volgt een opleiding 
in combinatie met een baan, tenzij er gegronde re-
denen zijn om aan deze voorwaarde niet te vol-
doen.   
 

Er wordt uitvoering gegeven aan de sluitende aanpak. 
In regioverband wordt aansluiting gezocht via het 
convenant jeugdwerkloosheid. Binnen de subregio 
RMC wordt ingezet op een strakke registratie en sa-
menwerking in het kader van de sluitende aanpak. 

Ten behoeve van de registratie van jongeren is gewerkt aan koppelingen 
tussen diverse geautomatiseerde informatiesystemen.  De Jonge Krijger 
voert binnen de subregio de werkzaamheden uit. In 2010 richtte De Jonge 
Krijger zich voornamelijk op de leeftijdsgroep tot 23. In overleg met de ge-
meente wordt ook de groep 23 tot 27 in kaart gebracht 

 

Sturing en 
Beleid 

    Voorgesteld wordt de prestatie indicator te wijzigen 
in: 
 
Voor alle leerlingen van Ridderkerkse scholen die in 
2010 een maatschappelijke stage willen lopen zijn 
er stageplekken beschikbaar. 

In 2009 is subsidie toegekend aan Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk Dynamiek om de rol van maatschappelijk 
makelaar te vervullen in 2009 en 2010. In 2010 zal, 
na de kerntakendiscussie en afhankelijk van de resul-
taten (voldoende stageplekken), bekend worden wie 
vanaf 2011 de rol van maatschappelijk makelaar zal 
vervullen. 
 

De rol van maatschappelijk makelaar is voor de komende 2 jaar  (2011 en 
2012) weer toegekend aan Stichting Sport en Welzijn. In het schooljaar 
2009-2010 hebben er 89 organisaties een stageplek aangeboden aan leer-
lingen. Er waren voor heel 2010 voldoende stageplekken beschikbaar voor 
de Ridderkerkse leerlingen die een Maatschappelijke stage wilden doen in 
Ridderkerk.  
De gemeente Ridderkerk bood in 2010 12 stageplekken aan voor maat-
schappelijke stagiaires. 9 stageplekken worden continue aangeboden (ge-
durende het gehele schooljaar) 3 stages kunnen pas in 2011 starten. 
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      2.2.4.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Educatie  
 

 

Hoofd- 
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar).  

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor 
doen in 2010 met kolom “Wat 
hebben wij gedaan”. 
 

Sturing en 
Beleid 

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

Voorgesteld wordt de prestatie indicator te  wijzigen 
in: 
 
100% van de ouders/verzorgers/jongeren/ kinderen 
die met een vraag bij het CJG komen worden ge-
holpen d.m.v. een lokaal aanbod en/of een door-
verwijzing naar (geïndiceerde) hulp 
 

De samenwerking binnen en met het CJG wordt ver-
der uitgewerkt, bijvoorbeeld door samenwerking met 
“2e schil” partners. Het aanbod wordt op basis van de 
vraag verder uitgebouwd, zodat het aansluit bij de 
behoeften. Na de start van het CJG begin 2009 zal er 
in 2010 een evaluatie plaatsvinden. 
  

Het CJG wordt gefaseerd uitgebouwd, waarbij ook de regionale ontwikke-
lingen een rol spelen, zoals implementatie SISA en EKD. De werkproces-
sen zij nader bekeken en op elkaar afgestemd. Dit is een doorlopend pro-
ces. Begin 2011 bent u geïnformeerd over de acties en ontwikkelingen 
binnen het CJG. Het CJG werkt vraaggericht, wat betekent dat de partners 
in het CJG aan de hand van de geconstateerde problematiek het aanbod 
organiseren. 

 

40 Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 
 
 

 

2.2.4.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.4.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 4 Educatie  
 

(voordeel + / nadeel -)
Omschrijving Begroting

2010
Begroting 

2010 na wijz.
Rekening

2010
Lasten -13.090.200 -13.055.500 -12.593.800
Baten 1.451.200 1.698.200 1.768.100

Saldo voor bestemming -11.639.000 -11.357.300 -10.825.700
Toevoeging reserve -134.600 -442.600 -437.400
Onttrekking reserve 101.800 101.000 93.700

Totaal reserve mutaties -32.800 -341.600 -343.700
Saldo na bestemming -11.671.800 -11.698.900 -11.169.400

 
 

2.2.4.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 4 Educatie  
 

Het resultaat in de rekening 2010 ten opzichte van de begroting 2010 na wijziging laat zich als 
volgt samenvatten (afgeronde bedragen): 
 
Resultaat voor bestemming: 
 Lagere kosten tijdelijke huisvesting         323.000,-- 
 Lagere kosten groot onderhoud        79.000,-- 
 Hogere kosten leerlingenvervoer   -/- 124.000,-- 
 Lagere uitgaven/hogere baten zorgtrajecten  277.000,-- 
 Overig      -/-   24.000,-- 

       ------------------------- 
Saldo voor bestemming                 531.000,-- 
 
Mutaties reserves: 
 Overig      -/-     2.000,-- 

       ------------------------- 
Saldo mutaties reserves       -/-     2.000,-- 
          ------------------------ 
Saldo na bestemming         529.000,-- 
          ============== 
 
Voor een nadere toelichting bij de bovengenoemde afwijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 
de onderdelen 3.1.2 en  3.1.2.4 (reserves).  
Hieronder volgt een verantwoording van de belangrijkste inhoudelijke (beleidsmatige) afwijkingen. 
 
Openbaar basisonderwijs uitsluitend huisvesting  
Het voordeel betreft voor € 302.500,-- de tijdelijke huisvesting van De Reijer. Dit is in 2010 niet ge-
beurd in verband met de vertraging van de nieuwbouw voor De Reijer.  
Voor het overige is er met name sprake van lager uitgaven voor het herstel van schades. Deze zijn 
moeilijk te ramen en zijn in 2010 aanzienlijk lager uitgevallen dan voorgaande jaren. 
 
Leerlingenvervoer 
In het schooljaar 2010/2011 is het aantal leerlingen dat van het leerlingenvervoer gebruik maakt 
licht gestegen. Het aantal ritten buiten de regio is aanzienlijk toegenomen. Het is een wettelijke 
taak. Dit betekent dat als er in de regio geen geschikte scholen zijn, de gemeente verplicht is ver-
voer buiten de regio toe te kennen. Als gevolg hiervan is het budget overschreden met een bedrag 
van € 124.000,--. Deze ontwikkeling zal de komende jaren een structureel nadelig effect op de be-
groting hebben. 
 
Opvoedingsondersteuning 
In 2010 zijn de uitgaven van diverse zorgtrajecten en andere kosten opvoedinsondersteuning lager 
dan geraamd. Dit komt door verschillende factoren: 
1. Minder gestarte trajecten gezinscoaching en ook lichtere (dus goedkopere) trajecten; 
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2. De Stadsregio heeft het grootste deel van de gezinscoach trajecten van Flexus Jeugdplein (in-
cidenteel) gefinancierd, zodat er geen aanspraak gemaakt hoefde te worden op de verstrekte 
subsidie; 

3. Minder gestarte vraaggerichte trajecten; 
4. Het nieuwe zorgcoördinatiesysteem wat in stadsregionaal verband ontwikkeld werd is in 2010 

niet geïmplementeerd, omdat het systeem nog niet gereed was voor gebruik.  
5. De discussie met de GGD over kosten huisvesting was nog niet afgerond, zodat we deze nog 

niet hoefde te betalen; 
6. Het aantal benodigde plaatsen op sociaal medische indicatie was lager dan geraamd. 
 
Het voordeel onder de baten kan als volgt worden verklaard: 
1. Pas eind 2010 werd de indexering bekend (OVA) en is de rijksvergoeding verhoogd; 
2. Eind 2010 werd nog een aanvullende RAS-subsidie ontvangen van de stadsregio; 
3. Bij het in het najaar vaststellen van de definitieve subsidies over 2009 bleken diverse instellin-

gen niet alle prestaties geleverd te hebben die conform de subsidieafspraken geleverd moes-
ten worden. Op grond hiervan is een deel van de subsidie teruggevorderd; 

4. Er zijn niet voorziene ouderbijdragen van kinderopvangplaatsen op sociaal medische indicatie. 
 
2.2.4.4.2 Stand van zaken / realisatie 2010 nieuw beleid programma 4 Educatie  
 

N.v.t. 
 
2.2.4.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 4 Educatie  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2009

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2010

Investeringskredieten nieuw beleid 15.679.700 5.816.000 4.059.700
Vervangingsinvesteringen 543.500 0 161.900  
 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste investeringskredieten. 
 

Toelichting investeringskredieten nieuw beleid  
Nieuwbouw OBS De Reijer, inclusief integratie/nieuwbouw Gymlokaal De Reijer 
Voor dit krediet zijn in 2007 voorbereidingskosten gemaakt. In de begroting 2011 is er al vanuit ge-
gaan dat de realisering in 2011/ 2012 zal plaats vinden. De verantwoordelijkheid voor die realise-
ring ligt bij schoolbestuur. 
 
Unilocatie Ds Kerstenschool/Ursinusschool/Lokaal maatwerk Kerstenschool 
Voor beide projecten tezamen staat een krediet van € 648.600,-- (respectievelijk € 520.000,-- en  
€ 128.600,--), waarvan in 2010 € 50.300,-- besteed is. Aangezien het feitelijk één project betreft 
wordt voorgesteld om beide kredieten samen te voegen. De verantwoordelijkheid voor de realise-
ring van deze investeringen ligt bij het schoolbestuur. In de begroting 2011 was al uitgegaan van 
een besteding van € 50.000,-- in 2010 voor de voorbereidingskosten. De daadwerkelijke investe-
ring zal in 2011 plaats hebben, in welk jaar ook de afrekening zal zijn. 
 
Lokaal maatwerk basisonderwijs 
Voor het overige lokaal maatwerk basisonderwijs is in totaal nog € 143.400,-- aan kredieten be-
schikbaar (€ 75.300,-- voor het openbaar onderwijs en € 68.100,-- voor het bijzonder onderwijs). 
Inhoudelijk moet dit nog concreet ingevuld gaan worden, hetgeen staat gepland voor 2011. 
 
Speellokalen De Bosweide en De Fontein 
Voor beide speellokalen is een krediet van € 216.500,-- beschikbaar. Deze kredieten zijn inmiddels 
meer dan 3 jaar oud en er is nog niets op uitgegeven. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 
school de besluitvorming rondom de nieuwbouw voor de Brede School Bolnes wilde afwachten. 
Inmiddels is de aanvraag daarvoor afgewezen en werken de scholen aan een nieuwe aanvraag 
waarbij delen van beide scholen zouden worden vervangen door nieuwbouw. Het is wenselijk dat 
het krediet hiervoor beschikbaar blijft.  
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Verbouw tot peuterspeelzaal Klimop 
In 2006 is in het bestuurlijk overleg en door de raad besloten tot een verbouw van € 78.000,--. De-
ze investering was echter niet in de basis investeringslijst van de begroting opgenomen maar is in 
2010 wel volledig uitgevoerd en financieel afgewikkeld. 
 
Toelichting vervangingsinvesteringen 
Dakrenovatie de Bosweide/Fontein/Speellokalen de Bosweide en de Fontein 
Tot nu toe werd de dakrenovatie uitgesteld omdat de scholen een nieuwbouwwens hadden in de 
vorm van een brede school Bolnes. Deze aanvraag voor nieuwbouw bij het Programma onderwijs-
huisvesting 2011 is in het najaar van 2010 echter afgewezen.  
Deze kredieten zijn inmiddels meer dan 3 jaar oud en er is nog niets op uitgegeven. Gelet op de 
criteria die gelden bij restantkredieten (niet ouder dan 3 jaar) worden deze afgevoerd. Indien nodig 
zal opnieuw krediet worden aangevraagd. 
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2.2.5 Programma 5 Wonen en leefomgeving 
 
2.2.5.1 Algemeen (tekst uit de begroting 2010-2013)  
 

De tevredenheid van de inwoners wordt in hoge mate bepaald door de beleving van de eigen 
woonomgeving. Zij moeten zich thuis voelen in die eigen woonomgeving. Het karakter van Ridder-
kerk en de eigen sfeer van de wijken worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Tussen de wijken lig-
gen ruime groenbuffers die dat gevoel versterken.  
Het woningaanbod stemmen wij zoveel als mogelijk af op de behoefte van uiteenlopende doel-
groepen. Veel aandacht besteden wij aan de woon- en leefomgeving, in het bijzonder bij herstruc-
turering.  
 

Het woongenot wordt ook bepaald door de kwaliteit van het onderhoud van de directe leefomge-
ving. Het aanzien van de openbare ruimte neemt in kwaliteit toe wanneer burgers zich mede ver-
antwoordelijk voelen voor een goed gebruik van de woonomgeving en bereid zijn daarin zelf te in-
vesteren. Daarom is een goed samenspel tussen burgers en gemeente belangrijk. Inspraak voor 
de burger over de wijze waarop de openbare ruimte wordt ingericht en beheerd en adequaat rea-
geren op meldingen en verzoeken m.b.t. het onderhoud zijn hiervoor de instrumenten. Een (verde-
re versterking van een) goed functionerend wijkoverleg draagt daaraan in belangrijke mate bij. 
 

Mede bepalend voor de kwaliteit van de leefomgeving zijn de milieuomstandigheden, de groen- en 
watervoorzieningen en de recreatieve mogelijkheden, zowel binnen de bebouwing als daarbuiten.  
De kwaliteit van de leefomgeving moet wel bewaakt worden. Het is daarom van belang dat de ge-
stelde beleidsdoelen regelmatig geëvalueerd worden en dat regelgeving die aan deze kwaliteit bij-
draagt nageleefd c.q. gehandhaafd wordt. 
 

Samenhang in stedenbouw, architectuur en inrichting van openbare ruimte is essentieel.  
Het ervaren van de leefomgeving wordt steeds sterker beïnvloed door de verstedelijking om ons 
heen die gepaard gaat met een zekere aantasting van het milieu. Eisen van duurzaamheid zullen 
inrichting en structuur van de openbare ruimte in het belang van toekomstige generaties, voortdu-
rend meebepalen. 

Van belang is ook een adequate infrastructuur om zich te kunnen verplaatsen tussen woning, werk 
en voorzieningen, zoals winkels, scholen en ruimtes voor cultuur en ontspanning.  
Naast een ruim aanbod aan hoogwaardige voorzieningen in het centrum is een goed voorzienin-
genniveau op wijkniveau daarbij essentieel. 
 

De in juni 2009 vastgestelde Structuurvisie Ridderkerk bepaalt het beleid voor de lange termijn 
voor Ridderkerk. De keuzes die de raad in de Structuurvisie heeft gemaakt dienen verder uitge-
werkt te worden en op haalbaarheid en consequenties te worden onderzocht.  
 
2.2.5.2 Realisatie  
 

In 2010 is als uitwerking van de in 2009 vastgestelde structuurvisie gewerkt aan de woningbouw-
strategie. Deze is halverwege 2010 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders 
en is in januari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze strategie vormt samen met de herij-
king van het strategisch voorraadbeleid door Woonvisie, de basis voor het nog vast te stellen wo-
ningbouwprogramma en planning van de voorraadontwikkeling. Dit moet vervolgens in 2011 leiden 
tot nieuwe verstedelijkingsafspraken met de stadsregio Rotterdam. Naast het ontwikkelen van het 
kader voor de toekomst is in 2010 verder gewerkt aan de concrete woningbouwprojecten. In de 
prestatietabel zijn de verschillende projecten benoemd.  
 

In het kader van de actualiseringplicht bestemmingsplannen uit de nieuwe Wet op de ruimtelijke 
ordening is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de uitvoering van het actualiseringschema. Daarbij 
is ook het eerste digitale bestemmingsplan gereed gekomen. Ook is gewerkt aan het actualiseren 
van de wijkontwikkelingsprogramma’s waarbij Bolnes de eerste wijk is waarbij het programma is 
herzien. Dit programma is uiteindelijk in februari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens 
is het proces voor Drievliet het Zand in de zomer van 2010 gestart.  
 

Begin 2010 heeft de drukbezochte Klimaattop plaatsgevonden. Tijdens de Klimaattop is aandacht 
gevraagd voor de manier waarop Ridderkerk en de Ridderkerkers om moet(en) gaan met de kli-
maatveranderingen. De aanbevelingen worden meegenomen in het Milieuprogramma 2011-2014. 
Het plaatsen van de schermen langs de snelwegen A15 en A16 is door Rijkswaterstaat uitgesteld 
tot 2014, omdat Ridderkerk geen overschrijdingen meer kent van de norm voor fijnstof. Op verzoek 
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van de raad is tevens onderzoek gedaan naar de realisatie van een overkapping en aarden wal. 
De resultaten van de onderzoeken zijn in februari 2011 in de raad gepresenteerd. Naast de kli-
maattop zijn Ridderkerkse burgers en bedrijven ook uitgenodigd voor informatieavonden gericht op 
vermindering van het energieverbruik. Deze bijeenkomsten zijn gehouden in het kader van het 
SLOK-project ‘Energieloket’ en bij beiden was de belangstelling groot. 
 

Het dagelijks beheer werd consistent uitgevoerd. Het resultaat van deze inspanning is te lezen in 
de resultaten van de buurtschouwen. De opgaande lijn die sinds een paar jaar zichtbaar is, heeft 
zich in 2010 gecontinueerd met een gemiddelde score van 7.74 voor het onderdeel schoon en net-
jes en 7,37 voor het onderdeel heel en veilig in de laatste schouw. Overigens ligt de score boven 
het streefniveau van 7. Met de beperkte middelen (t.g.v. de bezuinigingen) in de begroting 2011 zal 
de score in de komende jaren onder druk komen te staan.  
Rondom de afgelopen jaarwisseling is in het beheer daadwerkelijk met bewoners samengewerkt. 
Ter voorkoming van vandalisme aan prullenbakken zijn deze, voorafgaand aan de jaarwisseling 
tijdelijk verwijderd. In een aantal wijken zijn we daarbij door bewoners geholpen bij de uitvoering 
van deze klus. Verder weten bewoners de gemeente via verschillende kanalen te vinden om mel-
ding te doen van zaken die stuk of niet goed zijn in de openbare ruimte. Naast het daadwerkelijk 
herstel zijn we nog zoekende hoe wij melders op de beste wijze kunnen informeren over het resul-
taat en het mogelijk vervolg daarop.  
 

Na de wateroverlast in de Kerkweg is een plan uitgewerkt om de wateroverlast in de Kerkweg in de 
toekomst te voorkomen. Onderdeel van het plan is o.a. een keerwand nabij de Ridderstraat die met 
enkele andere kleinere ingrepen in 2010 is uitgevoerd. Verder krijgt de uitvoering van het plan in 
2011 zijn vervolg. Eind 2010 kon eindelijk het (riool) gemaal aan de Bilderdijklaan in werking wor-
den gezet. Het realiseren van dit gemaal heeft helaas veel tijd gekost, maar is nu een belangrijke 
schakel in het de verbetering van het rioolsysteem; dit resultaat verbetert direct de kwaliteit van het 
water in waterpartijen en sloten . Zo is er ook een grote stap gezet in het nog verder verbeteren 
van de waterkwaliteit van de Waal in Rijsoord. Daar zijn bij twee van de (riool)bemalinggebieden 
de dakvlakken en verhardingen afgekoppeld van de vuilwaterriolen, zodat nu bij regen minder vaak 
vuil water geloosd wordt op de Waal. Verdere verbetering is mogelijk door ook de overige (riool) 
bemalinggebieden in Rijsoord aan te pakken.  
 

Ten aanzien van de afvalinzameling is te melden dat de ondergrondse inzameling van restafval bij 
gestapelde bouw nagenoeg voor 100% is afgerond. Daar waar bij de aanvang nog twijfels waren 
kan nu geconcludeerd worden dat het systeem bijdraagt tot een schonere leefomgeving en een 
gedrag van burgers bij het kwijtraken van huisvuil. Dat kan ook gezegd worden van de afronding 
van de ondergrondse inzameling van papier en glas. Tot slot mag gemeld worden dat de geschei-
den inzameling van plastics de verwachtingen overtreft.  
 

De natuur is in 2010 weer een stapje verder geholpen. Zo is het beheer van de Grienden per  
1 januari 2011 overgedragen aan het Zuid-Hollandse Landschap. Hierdoor is duurzaam en verant-
woord natuurbeheer voor de komende planperiode gegarandeerd.  
 
De overlast door winterse gladheid is niemand ontgaan, maar binnen de mogelijkheden is er toch 
adequaat gestrooid, geschoven en geborsteld. Door een dreigend zouttekort is tijdelijk gestrooid 
met een zout/zandmengsel. 
Na intensief overleg is het gelukt het bestaan van het Driehoeksveer voor de komende jaren veilig 
te stellen; de exploitatie is per 1 januari 2011 overgedragen aan een andere vervoerder.  
Na het besluit om niet langer in te zetten op de tram als schakel in het openbaar vervoer werd dui-
delijk dat het bestaande openbare buslijnennet in Ridderkerk weliswaar kwalitatief goed, maar niet 
voor iedereen overzichtelijk is. Eind 2010 is gestart met de voorbereidingen van een informatie-
campagne; begin 2011 is iedere bewoner via een huis-aan-huisbrochure, de gemeentelijke website 
en het Gemeentejournaal in De Combinatie geïnformeerd over het openbaar vervoeraanbod in 
Ridderkerk.  
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      2.2.5.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon en Leefomgeving    

 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar).  

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor doen in 2010 
met kolom “Wat hebben wij gedaan”. 
 

 
Beheer en 
Uitvoering 

 
Aantrekkelijke leefomge-
ving en voldoende en ge-
varieerd woningbestand. 

 
Een gevarieerd aanbod 
van woningen voor alle 
doelgroepen. 

 
Vooralsnog wordt verder gewerkt aan het rea-
liseren van de al uitgewerkte plannen op ba-
sis van de Nota Ridderkerk, voortvarend, zo-
als de transformatie (van bedrijfsterrein naar 
woningbouw, wandelpromenade) van de Ri-
vieroever Bolnes en Slikkerveer.  
Alvorens deze prestatie-indicator bij te stellen 
wordt eind 2009 eerst een onderzoek gestart 
en nadere analyse gedaan naar de gewenste 
transformatie in de wijken (welke woningen 
slopen; welke woningen terugbouwen). Daar-
toe wordt in ieder geval onderzocht welke 
woonwensen er zijn bij de Ridderkerkers. 
Zowel het nadere onderzoek als de analyse 
worden in samenwerking met Woonvisie ge-
daan. 

 
De 2e fase sloop- / nieuwbouw in Slikkerveer zuid-oost zal 
worden afgerond. De Stadsregio heeft een jaar extra gege-
ven voor het voldoen aan de taakstelling nieuw te realiseren 
bereikbare huurwoningen. Ridderkerk kan daardoor deze 
taakstelling waar maken met de oplevering van de bereik-
bare huurwoningen in Slikkerveer zuid-oost. 
Ook zullen de koopwoningen in het project Prima Bolnes 
opgeleverd worden en de woningen aan het water in Bol-
nes, bekend onder de naam Het Bordes. 
Bij elkaar is de verwachting, dat er in 2010 een aantal van 
in totaal ongeveer 250 nieuwe woningen zal worden opge-
leverd.  
Naar verwachting zullen de eerste particuliere kavels aan 
de Lagendijk worden bebouwd en zal een start zijn gemaakt 
met de nieuwbouw van de woningen op de locatie Van  
Riebeekstraat en met het appartementencomplex bij de  
Riederborgh. 
 

 
- Prima Bolnes is in het geheel opgeleverd 
- In totaal zijn er in 2010 145 woningen opgeleverd, waarvan 67 be-

reikbare huurwoningen in Slikkerveer zuid-oost. 
Een deel van de woningen in Slikkerveer-zuidoost, namelijk 23 appar-
tementen aan de Margrietstraat en 10  woningen Oranjestraat  zullen 
begin 2011 worden opgeleverd.  Het project Het Bordes is volop in 
aanbouw, maar wordt vanaf medio 2011 opgeleverd. 
- De eerste kavels op het Van Peltterrein zijn bebouwd.  
- De bouw van de Riedertoren is voor 1 juli 2010 gestart. 
- De eerste paal voor de woningen aan de van Riebeekstraat is 

eind 2010 geslagen.  

 
 
 
Voor wat Slikerveer zuid-oost betreft: 
Eind 2010 is het gezondheidscentrum met de erboven 
gelegen appartementen in aanbouw genomen. De on-
derhandelingen hebben langer geduurd dan voorzien. 
Oplevering zal eind 2011, begin 2012 plaatsvinden.  
Ook de woningen aan de zuidzijde van de Margriet-
straat en nog enkele woningen aan de Oranjestraat 
worden later opgeleverd. De bouw daarvan zal medio 
2011 dan wel daarna starten. 

Sturing en 
Beleid 

Aantrekkelijke leefomge-
ving en voldoende en ge-
varieerd woningbestand. 

Voldoende aanbod van 
woningen voor de doel-
groep, die is aangewe-
zen op een bereikbare 
huurwoning. 

Conform het Convenant met de Stadsregio 
en Woonvisie voor minimaal 6600 bereikbare 
huurwoningen in de voorraad zorg dragen op 
1 januari 2010. 

De Stadsregio heeft een jaar extra gegeven voor het vol-
doen aan de taakstelling nieuw te realiseren bereikbare 
huurwoningen. Ridderkerk kan daardoor deze taakstelling 
waar maken met de oplevering van de bereikbare huurwo-
ningen in Slikkerveer zuid-oost in 2010. 
 

Er zijn in 2010 nog 67 bereikbare huurwoningen opgeleverd. Daarmee 
is aan de taakstelling nieuwbouw bereikbare huurwoningen voldaan. 
(415+67). 

 

Sturing en 
Beleid 

Aantrekkelijke leefomge-
ving en voldoende en ge-
varieerd woningbestand. 

Samenhang in de wijk / 
buurt behouden dan 
wel verbeteren. 

Actualisering / herijking Wijkontwikkelings-
programma’s (Wop’s) 1 x per 5 jaar. 
 

Herijking WOP Drievliet het Zand. 
De ambitie is het uitvoeren van de uitvoeringsprogramma’s 
van de reeds vastgestelde WOP’s. 
 

Het WOP Bolnes is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden 
(behandeling februari 2011). Het WOP Drievliet Het Zand is gestart en 
de eerste gesprekken en bijeenkomsten met de wijk hebben plaatsge-
vonden.  Bij de 3e monitor bent u uitgebreid geïnformeerd over de stand 
van zaken van de uitvoering van de lopende wijkontwikkelingspro-
gramma’s.  
 

 

Beheer en 
Uitvoering 

Aantrekkelijke leefomge-
ving en voldoende en ge-
varieerd woningbestand. 

De kwaliteit van de bui-
tenruimte in stand hou-
den en waar mogelijk 
verbeteren. 

Tevredenheidsscore over beheer openbare 
ruimte wordt door burgers minimaal gewaar-
deerd met een 7 (staat van de gemeente). 
 

Onderzocht wordt of het werken met een ‘vast ‘ programma 
van eisen voor inrichting van de buitenruimte duidelijkheid 
en daarmee ook efficiency op kan leveren. 
 

In het kader van proces gericht werken en daarbinnen de ruimtelijk 
ontwikkelingsprojecten is er bij andere gemeente gekeken hoe zij in-
houd hebben gegeven aan de standaardisatie bij het ontwerp en inrich-
ting van de openbare ruimte. Hoewel veel gemeentes op de een of an-
dere manier daar invulling aan hebben gegeven is er toch nog geen te 
kopiëren format voor Ridderkerk gevonden.  Krijgt in 2011 zijn vervolg, 
omdat deze standaardisatie bijdraagt aan efficiënte projectleiding en 
beheersbare kosten in de toekomst.  
 

Informatie bij andere gemeente opgevraagd en gestart 
met het schrijven van het eerste concept.  

Beheer en 
Uitvoering 

Aantrekkelijke leefomge-
ving en voldoende en ge-
varieerd woningbestand. 

De waterkwantiteit en -
kwaliteit verbeteren. 

Tevredenheidsscore over beheer openbare 
ruimte wordt door burgers minimaal gewaar-
deerd met een 7 (staat van de gemeente). 

Het waterplan wordt volgens planning uitgevoerd.  Eind 2010 is gestart met de aanleg van oppervlakte water in Slikkerveer 
in het project van woonvisie. Het project zal in 2011 worden afgerond. 
Ook is in 2010 het afkoppelen van twee rioolgebieden in Rijsoord met 
succes afgerond. Na ernstig wateroverlast is er voor de Kerkweg een 
plan gemaakt om overlast in de toekomst zoveel mogelijk te voorko-
men. De uitvoering is eind 2010 gestart en wordt in 2011 afgerond. Ook 
is het gemaal Bilderdijklaan in 2010 in gebruik genomen.  
 

Het hoofdgemaal  P01 is nog niet vervangen. Ontwerp 
en ruimtelijke inpassing kost meer tijd dan voorzien. 
Ook zijn een aantal projecten vertraagd zoals droge 
waterberging Mauritskade en het baggerwerk door het 
waterschap aan de Pruimendijk.  

Beheer en 
Uitvoering 

Aantrekkelijke leefomge-
ving en voldoende en ge-
varieerd woningbestand. 

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

Stijging van het aantal openbaar vervoer rei-
zigers van 6% tot 17% in 2020 (afhankelijk 
van de tracékeuze, bron Stadsregio). 

 In 2010 is besloten niet langer in te zetten op de Ridderkerklijn. In 
plaats daarvan is een communicatie traject opgestart om de huidige 
mogelijkheden van het openbaar vervoer onder de aandacht te bren-
gen. Folder wordt begin 2011 huis aan huis verspreid. Verder is een 
aantal bushaltes toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.  
Een aanvang is gemaakt met de plaatsing van dynamische reisinforma-
tiepanelen bij bushaltes. In 2011 komen de panelen in gebruik  
 

 

Sturing en 
Beleid 

Aantrekkelijke leefomge-
ving en voldoende en ge-
varieerd woningbestand. 

Opstellen visie op Rid-
derkerk 2010 - 2015 

2008 - 2009 opstellen en vaststellen meerja-
ren ontwikkelingsprogramma 2010 – 2015. 
 

Met het vaststellen van de Structuurvisie in juni 2009 is de-
ze prestatie volbracht. Als uitvloeisel hiervan zal in 2010 
een studie worden verricht naar de verkeerscirculatie in en 
rond het centrum. 
 

Het verkeerscirculatieplan is in concept gereed gekomen en begin 2011 
ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

 

Spelregels Aantrekkelijke leefomge-
ving en voldoende en ge-
varieerd woningbestand. 

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

Ieder bestemmingsplan binnen 10 jaar her-
zien conform het actualiseringschema, dat 
door de raad is vastgesteld in 2009. 
 

Vaststellen: 
 bestemmingsplan Bolnes Maasoever oost  
  Donckse Velden en tramtracé. 

Voorbereiden en vooroverleg: 
 bestemmingsplan Bolnes 
 bestemmingsplan Het Zand  
 bestemmingsplan Oostendam. 

 

De vaststelling van het bestemmingsplan Donckse Velden wordt gea-
gendeerd voor de raad van maart 2011. De overige plannen zijn in 
voorbereiding.  

Er wordt een nieuwe planning gemaakt voor de herzie-
ning van de bestemmingsplannen, waarbij op de opge-
lopen achterstanden wordt ingegaan. Deze nieuwe 
planning zal in maart worden toegezonden. 
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     2.2.5.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon en Leefomgeving  

 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar).  

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor doen in 2010 
met kolom “Wat hebben wij gedaan”. 
 

Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomge-
ving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Bereikbaarheid parken en 
recreatiegebieden vergro-
ten. 

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

Bij de uitvoering en herijking van de WOP’s worden de be-
treffende ontsluitingen voor fietsers en wandelaars integraal 
afgewogen en meegenomen. 

  

Sturing en 
Beleid 

Aantrekkelijke leefomge-
ving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Zorgen voor in standhou-
ding en aanleg van bui-
tenruimte voor de jeugd. 

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

Bij doorrekening van de speelruimten blijkt dat de gemeente 
niet op de 3%  norm uitkomt. Het “halen” van de norm moet 
geen doel op zich zijn. Daarom richt het advies zich op kwa-
liteit in plaats van kwantiteit.  
Prioriteit ligt bij wijk Oost, plus de openstelling van speel-
plekken van Woonvisie en scholen. 
Bij de monitor zal verder gerapporteerd worden over het 
uitvoeringsprogramma. 
 

In 2010 zijn de speelvoorzieningen in Oost aangelegd en gerenoveerd.  Niet alle geplande speelvoorzieningen zijn in 2010 aan-
gelegd en gerenoveerd. Door capaciteitsgebrek en in-
tensief overleg met de woonomgeving is de uitvoering 
later dan gepland gestart. De vroeg invallende winter 
leverde vervolgens verdere vertraging op. 
Mogelijkheden en noodzaak om speelplaatsen op 
schoolpleinen en op de gronden van Woonvisie open-
baar te maken zijn verschoven naar 2011.  
 

Beheer en 
Uitvoering 

Aantrekkelijke leefomge-
ving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Duurzame en veilige in-
richting van wegen en 
verblijfsgebieden. 

7,5% minder verkeersslachtoffers en 15% 
minder verkeersdoden in 2010 ten opzichte 
van het peiljaar 2002 (rijk en provincie). 

 De rotonde Rijksstraatweg Noldijk is afgerond. Dillenplein is gerecon-
strueerd.  In de St. Jorisstraat is een wegversmalling aangebracht,. Er 
zijn snelheidsbeperkende maatregelen getroffen in het Dijkje en in het 
centrum is de dynamische afsluiting aangebracht.  
Hoewel ieder slachtoffer te veel is, is al jaren het aantal verkeersslacht-
offers binnen Ridderkerk laag. Er zijn in Ridderkerk geen zogenaamde 
black spots. Vanwege het lage aantal slachtoffers is dit geen stuurin-
formatie om maatregelen op te nemen. Wel worden bij reconstructies 
de veiligheidsaspecten meegenomen.  
 

Oversteek Noordstraat wordt in 2011 aangelegd. De 
oversteekplaatsen verkeersmaatregelen in de Pruimen-
dijk worden in 2011 aangelegd.  

Beheer en 
Uitvoering 

Amendement begroting 
2009 inzake veilige 
schoolroutes: 

 School, kinderen en ouders ervaren school-
omgeving en routes als veiliger. 
 

Versneld worden per wijk, o.a in samenspraak met het wijk-
overleg, de als onveilig ervaren situaties op schoolroutes 
aangepakt. Project verkeersleerkracht wordt voortgezet. 
 

Maatregelen zijn uitgevoerd bij Dr. Schaepmanschool, O.B.S. De Win-
gerd, O.B.S. De Bongerd. Beheer afspraken zijn gemaakt met de direc-
teuren van C.B.S. Rehobothschool, O.B.S. De Bosweide en O.B.S. De 
Fontein. De O.S.B. De Klimop, O.S.B. Piramide en O.S.B. De Reijer 
hebben t/m 2011 een verkeersleerkracht.  

Na de riool werkzaamheden in 2011 zullen bij de  
O.B.S. De Bosweide en O.B.S. De Fontein de over-
steekplaatsen op de Noordstraat verbeterd worden.  

 Verbeteren veiligheid op 
schoolroutes. 

Veiligheidsgevoelens van 
schoolgaande kinderen 
en hun ouders is toege-
nomen. 
 

    

Sturing en 
Beleid 
Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomge-
ving. 

Verbeteren luchtkwaliteit Verbeteren luchtkwaliteit  Uitvoeren actieplan luchtkwaliteit 2009-2014. Dit actieplan 
wordt opgesteld in 2009. De actiepunten worden gedurende 
het proces vastgesteld. 

Middels raadsinformatiebrief, met kenmerk RU09/09095, is het opstel-
len van een nieuw actieplan luchtkwaliteit uitgesteld naar 2010. Hier-
door is input vanuit de klimaattop meegenomen. 
Inmiddels is het actieplan in concept gereed. Vermoedelijke behande-
ling van het actieplan in B&W en Raad volgt in het 1e kwartaal van 
2011. Naamgeving wordt actieplan 2011-2015. DCMR, Wijk West en 
het Beleidsplatform Natuur, Milileu en Duurzaamheid zijn in de gele-
genheid gesteld om feedback te geven op het concept. 
 

 

Sturing en 
Beleid 
Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomge-
ving. 

Verminderen van het 
aantal geluidgehinderden 
door het terugdringen van 
geluidsoverlast veroor-
zaakt door wegverkeer- 
en industrielawaai 

Verminderen van het aantal geluidgehinder-
den door het terugdringen van geluidsoverlast 
veroorzaakt door wegverkeer- en industriela-
waai 

Uitvoeren huidig actieplan geluid. 
Opstellen integraal geluidbeleid. 
 
 

Uitvoering van het actieplan loopt. Recente en soms doorlopende acties 
zijn onder andere het geluidbeleid bij ruimtelijke ordening procedures 
(Van Pelt, Fresiastraat en Donckse Velden), de actie fietsen scoort en 
advisering bij de aankoop van gemeentelijke voertuigen. 
 

Het integraal geluidbeleid wordt begin 2011 opgepakt. 
De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2011 
door extra werkzaamheden als gevolg van de klimaat-
top en het onderzoek naar de overkapping en aarden 
wal. 

Sturing en 
Beleid 
Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomge-
ving. 

Terugdringen van de CO2 
uitstoot en een overgang 
naar een duurzame ener-
giehuishouding 

40 % CO2  reductie in 2025 t.o.v. 1990 Uitvoeren van de projecten als vastgelegd in de subsidie-
aanvraag SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) 

Voor het project Regionaal Energieconvenant Huursector is Ridderkerk 
bestuurlijk en ambtelijk trekker. Het projectplan is gereed en is 1 april 
vastgesteld in het bestuurlijk overleg van de Stadsregio. Oktober 2010 
zijn workshops georganiseerd voor woningcorporaties en gemeenten in 
de regio om te komen tot duurzaamheidsafspraken. 
In het kader van het project Energieloket (website) zijn informatieavon-
den georganiseerd. Okt 2010 zijn bedrijven uit de regio uitgenodigd bij 
Holland Ridderkerk. 27 januari 2011 zijn particulieren uitgenodigd in het 
NME-centrum. Hier waren ruim 160 belangstellenden. Beide bijeen-
komsten waren gericht op vermindering van het energieverbruik en 
promotie van de website. 
 

 

Sturing en 
Beleid 
Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomge-
ving. 

Het beheersen van de 
gemeentelijke bodempro-
blematiek in 2030 

Spoedeisende gevallen van bodemverontrei-
niging zijn in 2015 gesaneerd/beheerst 
Niet spoedeisende gevallen zijn uiterlijk in 
2030 gesaneerd/beheerst 

Uitvoering spoedeisende gevallen van bodemverontreini-
ging (saneringbeheersing)  
 

Om alle spoedeisende gevallen van bodemverontreinigingen in Ridder-
kerk in kaart te brengen heeft DCMR Milieudienst Rijnmond de poten-
tiële locaties inmiddels onderzocht. Dit jaar heeft oriënterend onderzoek 
plaatsgevonden op de overgebleven locaties om te bepalen of de ver-
ontreinigingen daadwerkelijk humane, ecologische of verspreidingsrisi-
co’s opleveren. Eén humaan spoed locatie is inmiddels bekend,  
Amaliastraat 32. 
 
De startnotitie bodembeleid is vastgesteld in de raad van september. 
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 2.2.5.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon en Leefomgeving  

 

 
 
 
 
 
 

 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar).  

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor doen in 2010 
met kolom “Wat hebben wij gedaan”. 
 

Sturing en 
Beleid 
Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomge-
ving. 

Minimaliseren van de risi-
co’s van risicodragende 
activiteiten 

Handhaving van bedrijven met risico’s 
Actueel houden van risicokaart 

Handhaving van bedrijven met risico’s 
Actueel houden van risicokaart 

In 2010 is gestart met het opstellen van een integrale visie Externe Vei-
ligheid Ridderkerk. Het document wordt opgesteld in samenwerking met 
de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio Rotterdam 
(VRR). De DCMR heeft inmiddels een concept risico-inventarisatie 
aangeleverd. De VRR draagt zorg voor de scenario-analyses. Samen 
met een toelichting door Ridderkerk vormen de drie stukken de uitein-
delijke visie. 
De risicokaart wordt actueel gehouden door de Gemeente Ridderkerk 
en de DCMR. DCMR neemt wijzigingen op in de kaart, Ridderkerk auto-
riseert de gegevens. 
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2.2.5.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.5.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 5 Wonen en leefomgeving  
 

(voordeel + / nadeel -)
Omschrijving Begroting

2010
Begroting 

2010 na wijz.
Rekening

2010
Lasten -50.315.700 -39.570.000 -38.863.400
Baten 35.106.200 24.950.900 25.487.000

Saldo voor bestemming -15.209.500 -14.619.100 -13.376.400
Toevoeging reserve -2.441.800 -3.949.900 -4.367.600
Onttrekking reserve 1.043.900 1.737.600 1.644.400

Totaal reserve mutaties -1.397.900 -2.212.300 -2.723.200
Saldo na bestemming -16.607.400 -16.831.400 -16.099.600

 

 
2.2.5.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5 Wonen en leefomgeving  
 

Het resultaat in de rekening 2010 ten opzichte van de begroting 2010 na wijziging laat zich als 
volgt samenvatten (afgeronde bedragen): 
 
Resultaat voor bestemming: 
 Lagere kosten wegen, straten en pleinen   346.000,-- 
 Lagere kosten openbare verlichting              164.000,-- 
 Hogere kosten gladheidbestrijding    -/-        159.000,-- 
 Lagere kosten civiele kunstwerken      67.000,-- 
 Lagere kosten projecten verkeersplanologie en 

-veiligheid         93.000,-- 
 Lagere lasten en baten waterhuishouding   190.000,-- 
 Hogere lasten en baten afval   -/-   20.000,-- 
 Hogere lasten rioolstelsel    -/-   90.000,-- 
 Lagere kosten gemalen     112.000,-- 
 Lagere kosten milieuprojecten    174.000,-- 
 Lagere lasten en baten stedelijke ontwikkeling  169.000,-- 
 Hogere lasten en baten bouwgrondexploitatie -/- 343.000,-- 
 Lagere lasten wijkonderhoud en wijkverbeteringen  133.000,-- 
 Voordeel uren wijkgericht onderhoud    289.000,-- 
 Overig       118.000,-- 

       ------------------------- 
Saldo voor bestemming                        1.243.000,-- 
 
Mutaties reserves: 
 Onderhoud verharding    -/- 336.000,-- 
 Vervanging openbare verlichting   -/- 105.000,-- 
 Blok- en buurtspeelruimten     185.000,-- 
 Watergangen     -/- 100.000,-- 
 Fietsveiligheid Dillenburgplein   -/-   53.000,-- 
 Fietsroute Molensteeg c.a.    -/-   63.000,-- 
 Bodemonderzoeken en -sanering   -/-   72.000,-- 
 Overig         33.000,-- 

       ------------------------ 
Saldo mutaties reserves       -/- 511.000,-- 
          ------------------------- 
Saldo na bestemming         732.000,-- 
          ============== 
 
Voor een nadere toelichting bij de bovengenoemde afwijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 
de onderdelen 3.1.2 en  3.1.2.4 (reserves).  
Hieronder volgt een verantwoording van de belangrijkste inhoudelijke (beleidsmatige) afwijkingen. 
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Wegen, straten en pleinen 
Van het project voor de aanleg van bushaltes voor mensen met een beperking (budget 2010:  
€ 180.000,--) schuift € 121.600,-- door naar 2011. Dit project is vertraagd omdat gewacht moest 
worden op besluitvorming over de Ridderkerklijn. Per saldo werkt dit voor de rekening budgettair 
neutraal uit omdat er een verrekening met de vrije reserve plaats vindt. 
 
Vanwege het faillissement van een aannemer in oktober 2010 zijn projecten stilgelegd en konden 
nieuwe projecten niet worden opgestart. De werkzaamheden aan de Bloemenstraat, Beatrixstraat, 
Noordenweg, Kloosplantsoen, Vlietplein en enkele kleine herstraatprojecten schuiven door naar 
2011. Dit gaat om een bedrag van € 270.000,--. Voor de rekening als geheel werkt dit budgettair 
neutraal uit omdat er een verrekening plaats vindt met de reserve onderhoud verharding. 
 
Openbare verlichting 
Een meevaller van € 107.000,-- omdat het budget voor vervanging van masten en armaturen niet 
is uitgegeven. Voor de vervangingen wordt het nieuwe beleidsplan afgewacht dat naar verwachting 
in juni 2011 gereed komt. Het budget schuift door naar 2011. Voor de rekening als geheel werkt dit 
budgettair neutraal uit omdat er een verrekening plaats vindt met de reserve onderhoud openbare 
verlichting. 
 
Gladheidsbestrijding 
Hier is sprake van een tegenvaller van € 159.000,--. Door de strenge winters 2009-2010 en 2010-
2011 zijn er meer uitrukken geweest dan gebruikelijk. In 2010 waren dat er 78. Normaal ligt dat 
rond de 25. 
 
Waterhuishouding 
De in het Waterplan geprognosticeerde werkzaamheden zijn voor een bedrag van € 92.700,-- niet 
of nog niet uitgevoerd. Deels kwam dit doordat de planvorming voor het voorkomen van waterover-
last Kerkweg extra ambtelijke inspanning heeft gekost. Op basis van een evaluatie van het Water-
plan in 2011 zal een heroverweging plaatsvinden over omvang, nut en noodzaak van de verschil-
lende voorziene projecten en beheermaatregelen. Dit gaat gezamenlijk gebeuren met het water-
schap en de natuurvereniging. De werkzaamheden voor baggeren en beschoeiing zijn volgens 
planning uitgevoerd waarbij de werkzaamheden door een gunstige aanbesteding € 100.000,-- 
goedkoper zijn geworden. 
 
Milieu 
Hier is een voordeel ontstaan door het (gedeeltelijk) doorschuiven van incidentele projecten naar 
2011. 
1. Van het budget van € 22.000,-- voor de optimalisatie van het bodeminformatiesysteem schuift        

€ 17.300,-- door naar 2011. 
2. De € 10.000,-- voor de implementatie van het besluit bodemkwaliteit schuift volledig door naar 

2011. 
3. De raad heeft € 40.000,-- beschikbaar gesteld voor het Actieplan Luchtkwaliteit. Het opstellen 

van het plan heeft € 13.000,-- gekost. Het restant budget ad € 27.000,-- schuift door naar 
2011 en wordt ingezet om het plan af te ronden en uitvoering te geven aan de acties. 

4. Om de inwoners in de gelegenheid te stellen ook in 2011 subsidie aan te vragen schuift het 
restantbudget ad € 27.000,-- voor verschillende vormen van duurzame energie (zoals zonne-
collectoren, zonnepanelen, warmte kracht koppeling) door naar 2011. 

5. De voorgenomen asbestsanering aan de Ringdijk (€ 15.000,--) en een sanering aan de Rijks-
straatweg (€ 45.000,--) konden eind 2010 niet doorgaan vanwege sneeuwval en het dijkensei-
zoen.€ 60.000,-- schuift door naar 2011. 

2 en 4 worden verrekend met de vrije reserve. 5 met de reserve bodemonderzoeken en bodemsa-
neringen. In die gevallen werkt het dus budgettair neutraal uit voor de rekening. 
 
Wijkgericht onderhoud 
Bij de wijkbudgetten is een overschot van € 71.300,--. De onzekerheid die er gedurende een deel 
van 2010 was omtrent de wijkbudgetten maakte dat de wijkideeteams voorzichtig met de besteding 
zijn omgegaan. Er is met de wijkideeteams afgesproken dat zij het overschot 2010 mogen beste-
den in 2011. 
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Uren Wijkgericht onderhoud 
In de derde monitor 2010 is het budget voor wijkgericht onderhoud verhoogd met € 315.000,--. 
Uit de jaarrekening blijkt nu dat dit bedrag niet volledig nodig was en dat er een overschot is. Een 
deel van het voordeel is toegelicht in de alinea hierboven. 
Maar daarnaast is er nog een voordeel van € 288.000,--. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een vaca-
ture en door een niet besteed budget voor gesubsidieerde banen. Dit geeft aanleiding om voor het 
begrotingsjaar 2011 en de begroting 2012 opnieuw naar dit onderdeel van de begroting te kijken.  
Verder is er door de strenge winter meer tijd door de buitendienst besteed aan gladheidbestrijding 
dan aan het reguliere onderhoud. Dit heeft een positief effect op dit onderdeel wijkgericht onder-
houd en een negatief resultaat voor de post gladheidbestrijding. 
 
Bouwgrondexploitatie woningbouw 
De verwachting was dat het complex Dura’s Slikkerveer in 2010 met een winst van € 50.000,-- af-
gesloten kon worden. Maar dit is niet gebeurd omdat door de vorstperiode in november/december 
de aanleg van groen vertraging heeft opgelopen.  
Bij het complex Van Riebeekstraat heeft de voorgenomen verkoop van grond in 2010 niet plaats-
gevonden omdat de ontwikkelaar de benodigde 70% van het bouwproject nog niet had verkocht. 
Hierdoor zijn de baten € 400.000,-- lager. Inmiddels is de grond in februari 2011 aan de ontwikke-
laar verkocht. 
De opbrengst grondverkopen bij het complex Lagendijk valt € 250.000,-- lager uit omdat er in 2010 
één kavel minder is verkocht dan verwacht.  
Bij het complex Het Zand vallen de lasten € 59.000,-- lager uit. Een deel van de werkzaamheden 
schuift door naar 2011. De aanleg van de nieuwe vijver op het Vlietplein heeft vertraging opgelo-
pen (mede door de vorstperiode), waardoor het project pas in 2011 kan worden voltooid. 
Het complex Zorgwoningen Generaal Smutsstraat  is nog niet gereed voor uitvoering, omdat het 
bestemmingsplan nog moet worden vastgesteld. De kosten zullen worden gemaakt in 2011 in 
plaats van 2010. 
Bij het Grondbedrijf worden de voor- en nadelige saldi aan het eind van het jaar overgeboekt naar 
de balans, waardoor het in de begroting en de rekening budgettair neutraal uitwerkt. Alleen als een 
complex wordt afgesloten komt het voordeel/nadeel ten gunste/laste van de rekening. 
 
Bouwgrondexploitatie overig 
In 2010 is het complex Ridderkerklijn afgesloten met een verlies van € 673.100,--. Dit verlies kon 
voor een bedrag van € 381.600,-- worden opgevangen door een voor dit complex gevormde ver-
liesvoorziening. Het resterende tekort van € 291.500,-- komt ten laste van de vrije reserve. 
 
2.2.5.4.2 Stand van zaken / realisatie 2010 nieuw beleid programma 5 Wonen en leefomge-
ving  
 

(Nummering nieuw beleid volgens programmabegroting 2010 blz. 129) 
 

6. Een structurele aanpak van Hennepteelt 
Het begrote bedrag wordt gebruikt voor het bestuurlijk ontmantelen van hennepkwekerijen door 
middel van het toepassen van spoedeisende bestuursdwang. Waarbij uitgegaan is van het jaarlijks 
ontmantelen van 15 hennepkwekerijen. De ontmantelingen worden uitgevoerd door het Hennep-
team van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. Zij hebben de 
kennis en ervaring sinds 2005. Het ontmantelen van hennepkwekerijen gebeurt op dit moment op 
basis van meldingen. Er wordt (nog) niet gericht opgespoord. In 2010 zijn er 10 hennepkwekerijen 
bestuursrechtelijk ontmanteld. Het is de bedoeling dat we middels de toepassing van spoedeisen-
de bestuursdwang de kosten voor het ontmantelen terugvorderen. Dit lukt echter niet in alle geval-
len, de ervaringen uit Rotterdam leren ons dat in 40% van de gevallen de kosten daadwerkelijk 
verhaald (en betaald) kunnen worden. 
 
7. Nieuw fietspad PC Hooftstraat-Vondellaan 
De voorbereidingen zijn gestart. Omdat in het fietspadtracé eerst rioleringswerkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd i.v.m. de problematiek met de waterhuishouding in de Kerkweg, is de uitvoering 
verplaatst naar 2011. 
 

8. Verbeteren schoolroutes en vergroten veiligheid schoolomgeving 
(Beheer)afspraken zijn gemaakt met c.b.s. “Rehobothschool”, o.b.s. “de Bosweide” en o.b.s. “de  
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Fontein”. Maatregelen zijn in voorbereiding op de Noordstraat (verbeteren oversteekplaatsen), uit-
voering vindt plaats in 2011. Van 2009 tot 2011 is een verkeersleerkracht aangesteld bij o.b.s. “de 
Reijer”. 
 

9. Dynamische afsluiting voetgangersgebied centrum 
Afsluiting is aangebracht.  
 

10. Aanpassen bushalten voor mensen met een beperking 
In 2009 is dit project gestart; is in 2010 voortgezet en wordt in 2011 afgerond. 
 

11. Pruimendijk; verkeersmaatregelen tussen Tarwestraat en Damweg 
Project is in voorbereiding, Overleg met omwonenden is gepland begin 2011, waarna de uitvoering 
kan plaatsvinden 
 

12. Pruimendijk; verkeersmaatregelen tussen Tarwestraat en Boekweitstraat 
Project is in voorbereiding, Overleg met omwonenden is gepland begin 2011, waarna de uitvoering 
kan plaatsvinden 
 

13. Preventie vandalismebestrijding 
In 2010 zijn de volgende preventie acties uitgevoerd: 
- Verwijderen van alle verwijderbare afvalbakken voor oud en nieuw; 
- Verzamelen van kerstbomen; 
- Schouwen door de wijkploegen voor oud -en nieuw met als doel risico locaties signaleren en 

het; 
- Risico wegnemen/ verminderen. 
 

Bij de aanschaf en vervanging van materialen is doelbewust gekozen voor duurzame materialen. 
Voorbeelden: 
- Speeltoestellen: De aanschaf van speeltoestellen is aanbesteed. Bij de afname wordt bewust 

gekozen voor kwalitatief sterker materiaal. Zo min mogelijk hout. 
- Hekwerken: er worden geen gaashekwerken meer toegepast. Uitsluitend dubbele staafmat of 

spijlenhekwerken worden toegepast. 
- Afvalbakken: Bij de herinrichting van het Centrum zijn grotere en kwalitatief sterkere afvalbak-

ken toegepast. 
- Zitbanken: de aanwezige te vervangen houten banken worden vervangen door zogenaamde 

roosterbanken/ spijlenbanken van verzinkt en gecoat staal.  
- Aanplant bomen: er zijn in 2010 geen bomen aangeschaft met een stamdiameter kleiner dan 

12- 14 cm. 
 

15. Tijdelijke Voetgangersoversteekplaatsen VOP's of zebra's 
Dit project is in 2010 voorbereid en worden in 2011 aangelegd 
 
2.2.5.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 5 Wonen en leefomgeving  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2009

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2010

Investeringskredieten nieuw beleid 7.060.600 2.312.700 1.542.600
Vervangingsinvesteringen 9.636.500 839.300 2.849.000  
 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste investeringskredieten. 
 

Toelichting investeringskredieten nieuw beleid  
Verhogen bushaltes voor mindervaliden 
Bij het aanvragen van het krediet voor de begroting 2009 is uitgegaan van een uitgavenniveau van 
€ 200.000,--. Hiervan is nu € 45.100,-- besteed.  
Van het restant ad € 154.900,-- zal in 2011 € 87.400,-- nodig zijn voor de bushaltes aan de Bach-
straat en Rijnsingel. Het overig budget zal ook in 2011 gebruikt worden om op andere locaties bus-
haltes te verhogen.  
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Kwaliteitsverbetering oud-winkelgebied 
De voor 2010 geplande werkzaamheden zijn deels naar 2011 doorgeschoven vanwege de feest-
maand december en de vroege vorstperiode. In totaal gaat het om € 386.700,--, waarvan  
€ 294.100,-- al bij de 3e monitor 2010 gemeld is.  
 
Fietshighway Kievitsweg 
Al in de rekening 2009 werd gemeld dat dit krediet van € 250.000,-- doorschuift naar 2011.  
 
Rehabilitatie wegen 
Door faillissement van een aannemer, de vroege vorstperiode en afstemmingsprocedures met  an-
dere beheerders wordt er voor € 734.100,-- doorgeschoven. Bij de 3e monitor 2010 was daarvan al 
€ 250.000,-- gemeld. Voor Slikkerveer zuidoost en Prima Bolnes zal nog een bijdrage aan Woonvi-
sie worden betaald voor het vervangen van bestratingsmaterialen. 
 
Geluidwerende voorzieningen Rotterdamseweg 
Dit krediet ad € 144.500,-- zal worden ingezet als een investeringsbijdrage aan het waterschap 
Hollandse Delta. Het waterschap zal als wegbeheerder een stille deklaag op de Rotterdamseweg 
aanbrengen, tegelijkertijd met het onderhoud aan de weg. Dit onderhoud is tot op heden nog niet 
uitgevoerd. 
 
M122 Slikkerveer-zuid-oost nieuw open water 
Dit project (krediet € 360.000,--, uitgaven tot en met 2010 € 60.500,--) is in uitvoering genomen. 
Door overleggen met waterschap, bewoners, Woonvisie en andere belanghebbenden hebben de 
voorbereidingen langer geduurd van verwacht. 
 
Wateroverlast Kerkweg 
Voor dit project is in 2010 een totaalkrediet van € 1.081.000,-- beschikbaar gesteld waarbij een 
deel van de uitvoering (€ 581.000,--) reeds in 2011 gepland was.  De opening van het jongeren-
centrum aan de PC Hooftstraat en de vorstperiode hebben echter vertragend gewerkt op de uitvoe-
ring. Hierdoor is van de in 2010 geplande uitvoering ad € 500.000,-- maar € 136.100,-- gereali-
seerd.  De planning blijft dat het project in 2011 wordt afgerond. 
 
Groenbufferzone Donkersloot Noord - Ringdijk 
De uitvoering van dit project (€ 120.000,--) werd al in de begroting 2010 doorgeschoven naar 2011. 
 
Drie buurtspeelruimten en zeven blokspeelruimten 
In totaal gaat het hier om een krediet van € 225.000,-- waarvan in 2010 € 40.200,-- is uitgegeven. 
Capaciteitsgebrek en de vroege inval van de winter zijn de veroorzakers van de vertraging. De 
planning is nu dat de speelterreinen Klooslaan, Genestetstraat en Bellamystraat in februari 2011 
opgeleverd zijn. De overige speelruimten moeten in het derde kwartaal van 2011 zijn gerealiseerd. 
 
Toelichting vervangingsinvesteringen 
Vervanging zoutstrooiers 
Voor 2010 was de vervanging van drie zoutstrooiers gepland (voor € 105.000,--). 
Deze zijn inmiddels besteld en zullen in februari 2011 geleverd worden.  
 

Rioolgemaal P69 civiel/elektrisch 
Het project is gereed maar moet financieel nog worden afgerond. De nog te verwachten uitgaven 
zijn € 318.800,--.  Het oorspronkelijke krediet van € 828.600,-- wordt daarmee met € 380.000,-- 
overschreden. Dit betreft € 250.000,-- voor de sloop en herbouw van het gemaal (was in de 3e mo-
nitor van 2010 al bijgeraamd) en € 130.000,-- voor het laten zitten van een damwand. De fundering 
van de damwand was namelijk dermate slecht dat de voorgenomen werkzaamheden niet zijn uit-
gevoerd. Maar omdat de damwand eigendom was van de aannemer hebben we die van hem moe-
ten aankopen. De verwachting is dat de kosten voor het laten zitten van de damwand bij de aan-
nemer verhaald kunnen worden. Hierover wordt nog overleg gevoerd met de aannemer en de ver-
zekering.  
Een deel van de kosten kan worden gecompenseerd door de overschotten bij de projecten: “Aan-
leg persleiding P69 naar centrale persleiding.”, “Afkoppelen TP05 Waaldijk-West”, “Aanleg perslei-
ding P04, aansluiting op P69” en “Aansluiting woonboot Marij” (dit gaat in totaal om ruim  
€ 100.000,--).  
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Vervanging gemalen P02 
Van het totale krediet van € 306.800,-- is tot en met 2010 € 19.900,-- besteed. De afronding van dit 
project wordt medio 2011 verwacht. De meeste uitgaven waren reeds voor dat jaar gepland. 
 
Aanleg riolering Waalweg 
De start van dit project is mede afhankelijk van de voortgang van de onteigeningsprocedure Waal-
bos. De verwachting is dat deze procedure nu snel kan worden afgerond. Het project kan dan, con-
form de planning, in 2011 worden uitgevoerd. In totaal gaat het om een krediet van € 317.800,--. 
Aanleg riolering Oost Molendijk 
In verband met een onteigeningsprocedure bij het Waterschap wordt de uitvoering van dit project 
(€ 284.400,--) nu verwacht in 2012.  
 
Vervanging  gemaal P01 en persleiding tot Donkerslootweg 
Voor de vervanging van het gemaal  en een bijbehorende persleiding is in totaal een krediet van  
€ 2.157.900,-- beschikbaar. Hiervan is tot en met 2010 € 125.600,-- aan voorbereiding besteed. 
Het voorbereidingstraject is uitgelopen vanwege een onderzoek naar de wijze van uitvoering van 
het project. Het gemaal zal nu aan de hand van door de gemeente gestelde eisen geheel door een 
extern bureau ontworpen en gebouwd worden. De aanleg van de persleiding komt in eigen beheer, 
deze stond reeds gepland voor 2011. Voor het gemaal zelf is een wijziging van het bestemmings-
plan nodig waardoor uitvoering niet eerder dan in 2012 mogelijk zal zijn. 
 
Aanleg persleiding Beverwaard 
Aanleg persleiding Beverwaard maakt onderdeel uit van het project Noordstraat. De voorbereidin-
gen hebben langer geduurd door de discussie over de herinrichting van de Noordstraat.  De voor-
bereiding voor de persleiding is in 2010 afgerond, de uitvoering is nu opgeschoven naar 2011. De 
nog verwachte uitgaven zijn € 158.900,--. 
 
Vervanging rioleringen 2010/2011 
Het totale krediet voor beide  projecten is € 1.841.900,--.  
Hiervan was reeds € 900.000 als uitgaaf in 2011 gepland. In 2010 is uiteindelijk € 406.000,-- uitge-
geven, zodat er nog € 535.900,-- extra doorschuift. Capaciteitsproblemen hebben de uitvoering 
vertraagd. Er is extra personele inzet gedaan voor het project wateroverlast Kerkweg. Verder heeft 
de voorbereiding van het project Noordstraat langer geduurd door de discussie over herinrichting 
van de Noordstraat.  
Voor Slikkerveer zuidoost en Prima Bolnes zal een bijdrage aan Woonvisie betaald gaan worden 
voor het vervangen van de bestaande riolering.  
Eventuele consequenties voor de geplande investeringen van 2011 zullen in de 1e monitor 2011 
worden opgenomen.  
 
Vervanging diverse gemalen 
Het gaat hier om het gefaseerd ombouwen (real time control) van gemalen. De fasering loopt vanaf 
2009 tot en met  het laatste kwartaal van 2011. Van het totale krediet van € 1.317.100,-- is tot en 
met 2010 € 450.000,-- besteed.  
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2.2.6 Programma 6 Welzijn 
 
2.2.6.1 Algemeen (tekst uit de begroting 2010-2013)  
 

Welzijn omvat alles dat belangrijk is voor het welbevinden van de inwoners van Ridderkerk. Het 
programma Welzijn heeft betrekking op de beleidsterreinen die zich afspelen buiten de terreinen 
onderwijs, zorg, werk en inkomen. Die komen in andere programma’s terug. Welzijn is wel sterk 
verbonden met deze beleidsterreinen. Hier gaat het om kunst en cultuur, om sociaal culturele acti-
viteiten en om sport. Het is belangrijk om voortdurend aandacht te hebben voor de integratie van 
minderheidsgroeperingen en het bevorderen van vrijwilligerswerk. Door te investeren in welzijn en 
sociale samenhang kan worden voorkomen dat mensen afhankelijk worden. Preventie is dan ook 
een sleutelbegrip.  
 
De gemeente wil de kwaliteit van de Ridderkerkse gemeenschap en daarmee de mate van welbe-
vinden vergroten waardoor bewoners niet alleen waardering hebben voor het voorzieningenniveau 
dat in de gemeente aanwezig is, maar het ook in maatschappelijk opzicht waarderen in Ridderkerk 
te wonen en samen onze lokale gemeenschap te vormen. Bij die samenleving horen ook de inwo-
ners die recent of al wat langer geleden vanuit andere landen naar Ridderkerk zijn gekomen. Van 
deze nieuw- en oudkomers wordt verwacht dat zij zich inspannen om hun inburgering tot een suc-
ces te maken.  
 
De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is per 1 januari 2007 van kracht geworden. De 
WMO maakt voor een belangrijk deel onderdeel uit van het Raadsprogramma Zorg. Een nadere 
toelichting op de ontwikkelingen rond de WMO wordt beschreven bij het raadsprogramma Zorg.  
 
Het beleid op de welzijnsterreinen richt zich op alle burgers van de gemeente Ridderkerk met bij-
zondere aandacht voor doelgroep Jeugd, achterstandsgroepen en kwetsbare groepen. Het gaat 
bijvoorbeeld om burgers die onvoldoende deelnemen aan de samenleving of in een sociaal isole-
ment verkeren. Daarnaast bieden de verschillende welzijnsactiviteiten ook gelegenheid tot ontmoe-
ting, recreatie, ontwikkeling en ontspanning. Veel welzijnsvoorzieningen hebben ook een preven-
tieve functie. Daar waar nieuwe voorzieningen nodig zijn, wordt steeds de vraag gesteld of be-
staande organisaties die kunnen aanbieden. Dit om een versnippering van het aanbod te voorko-
men, een meer integrale werkwijze te bewerkstelligen en het aantal aanspreekpunten van de ge-
meente beperkt te houden. Specifieke voorzieningen zijn vanwege hun beperkte schaal kwetsbaar 
en relatief duurder. 
 
Per 1-1-2010 zal de nieuwe gefuseerde organisatie (SRS/Dynamiek) starten. Hiermee is er een 
grote en sterke welzijnspartner gerealiseerd, die verantwoordelijk is voor een groot deel van de 
Ridderkerkse welzijnsactiviteiten. In 2010 zal er ook een kerntakendiscussie plaatsvinden. Be-
leidsmatige afwegingen bij dit programma zullen steeds zijn: de mate waarin de voorzieningen bij-
dragen aan een integraal programma-aanbod op het bevorderen van sociale samenhang en het 
verbeteren van de kwaliteit van leven, participatie en preventie en het bieden van een vangnet voor 
de meest kwetsbare groepen. 
 
Samengevat dient het beleid er in het algemeen op gericht te zijn dat tegen een redelijke prijs door 
middel van een gevarieerd aanbod bijgedragen wordt aan het welbevinden van de inwoners van 
Ridderkerk.  
 
2.2.6.2 Realisatie  
 

Realisatie van de doelen van het programma Welzijn vindt plaats door samenwerking en subsidie-
afspraken met onze maatschappelijke partners. Stichting Ridderkerk Sport en Stichting Dynamiek 
zijn per 1 juli 2010 formeel gefuseerd tot de stichting Sport en Welzijn. Hiermee is een nieuwe bre-
de en toekomstbestendige maatschappelijke partner ontstaan, die een belangrijk deel van het ge-
meentelijke welzijnsbeleid zal uitvoeren. Alle bestaande activiteiten zijn gecontinueerd.  
 
In 2010 is een begin gemaakt met het verder verbeteren van het subsidieproces. Dit zal doorlopen 
in 2011. Op het gebied van initiatiefsubsidies zijn de beleidsregels, mede vanwege de bezuinigin-
gen m.i.v. 2011 aangescherpt, zodat er voldoende mogelijkheden blijven om nieuwe en kleinscha-
lige initiatieven uit de samenleving te blijven ondersteunen. 
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Op het gebied van Welzijn zijn in 2010 ook nieuwe voorzieningen gerealiseerd. Zo werd voor de 
zomervakantie het nieuwe openluchtzwembad feestelijk geopend. In het najaar werd het Jonge-
rencentrum geopend.  
 
Gedurende 2010 is er veel aandacht geschonken aan de kerntakendiscussie en bezuinigingen. 
Ook de maatschappelijke organisaties zijn hier bij betrokken en hebben voorstellen gedaan om tot 
invulling van de bezuinigingen te komen. Met (bijna) alle maatschappelijke instellingen zijn bezuini-
gingsafspraken gemaakt, die gefaseerd gerealiseerd gaan worden. Voor 2011 zijn de afspraken 
concreet ingevuld. Met enkele organisaties zullen de bezuinigingen voor 2012 en verder nog con-
creet ingevuld moeten worden.  
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2.2.6.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 6 Welzijn  

 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar).  

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor doen in 2010 met kolom 
“Wat hebben wij gedaan”. 
 

 
Sturing en 
Beleid 

 
Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van 
de kwaliteit van le-
ven. 

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

 
Voorstel nieuwe indicator: 
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
waarderen de ondersteuning (van het vrijwil-
ligerssteunpunt) met minimaal een 7. 

 
Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid ge-
richt op het stimuleren en waarderen van het 
vrijwilligerswerk. 
Bepalen vervolgstappen n.a.v. resultaten RAS-
project vrijwilligerswerk (BAR-verband). 
 

 
In 2010 is er wederom uitvoering gegeven aan het vrijwilligersbeleid. Het 
steunpunt Vrijwilligerswerk, die van de gemeente subsidie ontvangt om het 
beleid uit te voeren, heeft zijn naam gewijzigd in Connect2act en heeft uitvoe-
ring gegeven aan de afspraken uit de beschikking. In 2010 is er geen uitvoe-
ring gegeven aan het RAS-project. 2010 stond vooral in het teken van de 
kerntakendiscussie, zodat er geen nieuwe activiteiten zijn opgestart. 
 

 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van 
de kwaliteit van le-
ven. 

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

Voorstel nieuwe indicator: 
De aangeboden welzijnsactiviteiten worden 
gewaardeerd met minimaal een 7 

Er wordt een kerntakendiscussie gevoerd met 
de gefuseerde organisatie SRS/Dynamiek en er 
wordt gemeten wat de waardering is van de 
bestaande welzijnsactiviteiten. 

2010 heeft in het teken van de fusie gestaan en de fusie is formeel per 1-7-
2010 gerealiseerd. De tweede helft van 2010 is gebruikt om de nieuwe orga-
nisatie verder op elkaar af te stemmen. De nieuwe organisatie Sport en Wel-
zijn heeft een grote bijdrage geleverd aan de kerntakendiscussie. Sport en 
Welzijn zal in 2011 € 317.000,-- bezuinigen en vanaf 2012 € 475.000,--. Een 
groot deel van de bezuinigingen kunnen direct of indirect aan de fusie worden 
toegekend en hadden zonder fusie niet gerealiseerd kunnen worden. 
 

 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van 
de kwaliteit van le-
ven. 

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

Er is een aanbod van activiteiten dat aan-
sluit bij de wensen en behoeften van de 
Ridderkerkse jeugd (klanttevredenheid mi-
nimaal een 7). 

Het tienerwerken en jongerenwerk dienen een 
doorgaande lijn te blijven.  

Er vinden minimaal 2 dagdelen in de week tiener (12+) en jongeren (16+)  
sozen plaats. Daarnaast zijn er in 2010 diverse activiteiten ( zoals: summer- 
en winterevents, uitstapjes, oud&nieuwfeest) aangeboden aan tieners en jon-
geren.  
 

 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van 
de kwaliteit van le-
ven. 

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

Voorstel nieuwe indicator: 
Jongeren waarderen de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de ontwikkeling 
van beleid en de activiteiten met minimaal 
een 7 
 

Met het jongerenwerk worden afspraken ge-
maakt over de preventieve en signalerende 
functie en relatie met Centrum voor Jeugd en 
Gezin. 

Het jongerenwerk is aangesloten op het zorgnetwerk en het CJG. Een onder-
deel hiervan is SISA (dat staat voor: Signaleren en Samenwerken). De SISA-
toetredingsverklaring is reeds door Stichting Sport en Welzijn ondertekend en 
verstuurd. Twee jongerenwerkers volgen de training werken met SISA. Door 
het volgen van deze training kunnen de jongerenwerkers met SISA werken en 
tijdig signalen afgeven in dit systeem. Het CJG kan na een of meerdere sig-
nalen dan tot actie overgaan. 
 

 

Beheer en 
Uitvoering 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van 
de kwaliteit van le-
ven. 

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

Voorstel nieuwe indicator: 
Jongeren waarderen de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de ontwikkeling 
van beleid en de activiteiten met minimaal 
een 7 
 

Het multifunctioneel jongerenpodium wordt in 
2010 geopend en er wordt gestart met de ver-
schillende activiteiten. 

De officiële opening van het jongerenpodium vond op vrijdag 12 november jl. 
plaats. Er vonden in 2010 een aantal activiteiten plaats. Ook voor 2011 heeft 
het jongerenwerk weer een programma opgesteld met diverse activiteiten.  

 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van 
de kwaliteit van le-
ven. 

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

Voorstel nieuwe indicator: 
Jongeren waarderen de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de ontwikkeling 
van beleid en de activiteiten met minimaal 
een 7 
 

Evaluatie van het BOS-beleid en de combina-
tiefuncties en besluiten over voortzetting com-
binatiefuncties. 

In 2010 is besloten de combinatiefunctionarissen structureel te maken. Er zijn 
3,4 FTE ingezet in de wijken Bolnes, Slikkerveer, Rijsoord en Drievliet ’t Zand. 
De combinatiefunctionarissen voeren activiteiten uit, zetten samenwerkings-
projecten op en ondersteunen sportverenigingen. 
Het BOS-project VMBO+ is eind 2010 afgerond. 

 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van 
de kwaliteit van le-
ven. 

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

Voorstel nieuwe indicator: 
Jongeren waarderen de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de ontwikkeling 
van beleid en de activiteiten met minimaal 
een 7 
 

Het jongerenwerk 16+ heeft vorm en inhoud 
gekregen door jongerenparticipatie. De Jonge-
renraad wordt betrokken bij beleid en activitei-
ten die hen aan gaan. 

In 2010 zijn er weer verschillende participatieactiviteiten en mogelijkheden 
georganiseerd zoals: 
De openingstijden van de verschillende sozen worden afgestemd met de jon-
geren. Het jongerenwerk heeft de jongerenpagina in De Combinatie verzorgd. 
Deze is zo’n 2 maal per maand verschenen. Samen met jongeren is een  
Haloweenfeest georganiseerd voor kinderen. Jongeren hebben daarnaast 
actief deelgenomen aan het opbouwen van het stedelijk jongerenpodium. 
 

 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van 
de kwaliteit van le-
ven. 

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

Het bezoekersaantal van de bibliotheek voor 
wat betreft jeugdigen van 13 tot 18 jaar is in 
2010 met 5% toegenomen ten opzichte van 
2007. 
Moet zijn: het aantal leden!! 

Met de bibliotheek zijn meerjaren subsidie af-
spraken gemaakt. Daarnaast worden de be-
staande afspraken en doelstellingen met de 
bibliotheek bewaakt, mede in het licht van de 
fusie. 
Vaststellen of het bezoekersaantal conform 
doelstelling is gestegen. 
Moet zijn : het aantal leden!! 
 

Na een sterke stijging van het aantal leden in de categorie 13-18 jaar in 2008 
en 2009 is het wachten op de definitieve cijfers over 2010 die opgenomen 
zullen worden in het voor 01-06-2011 (conform verordening) in te dienen jaar-
verslag door de Bibliotheek A tot Z.  

 

Spelregels Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van 
de kwaliteit van le-
ven. 

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

Voorstel nieuwe indicator: 
 
Vanaf 2011 is aan alle inwoners, waarvan 
de inburgeringsplicht is vastgesteld een 
aanbod gedaan.  

Regulier werkproces (alle nieuw- en oudkomers 
worden opgeroepen, geïnformeerd en kunnen 
een aanbod ontvangen van de gemeente en 
worden gehandhaafd). In 2010 worden de in-
burgeringstrajecten opnieuw aanbesteedt voor 
de nieuwe contractperiode vanaf 1-12-2010. 
 

Het contract met de nieuwe aanbieder Valentine Z is aan het einde van 2010 
gestart. Oud- en nieuwkomers zijn in 2010 opgeroepen, geïnformeerd en 
hebben, indien zij dat accepteerden, een aanbod van de gemeente ontvan-
gen. Ook wordt er gehandhaafd. De raad is hierover in 2010 en begin 2011 
geïnformeerd. 
Aan het einde van 2010 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de informatieverstrekking aan de  
inburgeringsplichtigen. De raad is hierover begin 2011 geïnformeerd. 
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 2.2.6.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 6 Welzijn  
 

 
 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar). 

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor doen in 2010 met kolom 
“Wat hebben wij gedaan”. 
 

 
Sturing en 
Beleid 

 
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). 

 
Voorstel nieuwe indicator:  
 
De activiteiten op het Koningsplein worden 
gewaardeerd met minimaal een 7 
 

 
Het vastgestelde evenementenbeleid wordt uitge-
voerd en op het Koningsplein vinden door het jaar 
heen verschillende activiteiten plaats. 

 
Op het Koningsplein hebben o.a. de jaarlijkse Koniginnedagviering, Bevrij-
dingsdag, de gemeentelijke handhavingsdag en de Veteranendag plaatsge-
vonden. De schaatsbaan is in 2010 niet doorgegaan, omdat, als gevolg van 
de economische crisis, er geen exploitant was die de schaatsbaan kon exploi-
teren.  
 

 

Dienstver-
lening 

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). 

Voorstel nieuwe indicator:  
 
De activiteiten op het Koningsplein worden 
gewaardeerd met minimaal een 7. 
 

Verbeteren van de dienstverlening en ondersteu-
ning aan organistoren 

In 2010 heeft de gemeentelijke evenementencoördinator op verzoek de orga-
nisatoren van evenementen ondersteund. 

 

Sturing en 
Beleid 

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 
sociaal isolement verkeert, is minimaal 
10% lager dan het landelijk gemiddelde.  
 

Het gevarieerde aanbod van (welzijns)activiteiten 
wordt gehandhaafd, zodat er voor alle smaken 
verschillende activiteiten plaatsvinden. Zie verder 
ook programma 7 Zorg. 
 

Het aanbod aan (welzijnsactiviteiten) is gehandhaafd. In de aanloop tot de 
opzet van het nieuwe WMO beleid, is sociaal isolement als aandachtspunt 
opgenomen onder het thema Signalering en Preventie.   
 

 

Sturing en 
Beleid 

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

Aantal Ridderkerkers dat 
voldoende beweegt vergro-
ten. 

Voorstel nieuwe indicator: 
Het percentage Ridderkerkers dat voldoet 
aan de norm voor bewegen (30 min. per 
dag) is 5% hoger dan het landelijk gemid-
delde. 

In 2009 is de beweegvisie vastgesteld wat er op 
gericht is om zoveel mogelijk Ridderkerkers aan 
de beweegnorm te laten voldoen. In 2010 zullen 
de acties uit de beweegvisie uitgevoerd worden 
en wordt bekeken of er nog aanvullende acties 
nodig zijn om de doelstelling te behalen.  
 
Uitvoering van de Nota Sport, Spel en Bewegen 
wordt met partners geëvalueerd. 
 

In 2010 is de Beweegvisie verder uitgewerkt, maar die uitwerking is nog niet 
afgerond. Aanvullende activiteiten zijn derhalve ook nog niet opgezet. 
 
 
 
 
 
2010 stond in het teken van de kerntakendiscussie. De nota Sport, Spel en 
Bewegen is nog niet geëvalueerd. 

In 2010 was er een onderbezetting op de betreffende beleidster-
reinen. De beschikbare capaciteit is met name ingezet op de ont-
wikkeling van de relatie met Sport en Welzijn na de fusie van SRS 
en Dynamiek.  

Sturing en 
Beleid 

  Aantal Ridderkerkers dat 
voldoende beweegt vergro-
ten. 

Voorstel nieuwe indicator: 
Het percentage Ridderkerkers dat voldoet 
aan de norm voor bewegen (30 min. per 
dag) is 5% hoger dan het landelijk gemid-
delde. 

In 2009 is de beweegvisie vastgesteld wat er op 
gericht is om zoveel mogelijk Ridderkerkers aan 
de beweegnorm te laten voldoen. In 2010 zullen 
een aantal actiepunten uit de beweegvisie uitge-
voerd worden en wordt het huidige sportbeleid 
uitgevoerd. 
 
Opening openlucht zwembad. 
 

Het openluchtzwembad is op 1 juni 2010 geopend. 
Sport en welzijn is de laatste hand aan het leggen aan een evaluatie van het 
eerste seizoen. Er is ook een enquête gehouden onder de bezoekers. De re-
sultaten van beide worden met de gemeente gedeeld. Eén en ander wordt 
ook in hun jaarverslag opgenomen. 

 

Beheer en 
Uitvoering 

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

Aantal Ridderkerkers dat 
voldoende beweegt vergro-
ten. 

Per 2010 zijn er twee buurtsportlocaties 
gerealiseerd. 

Begin 2010 wordt de buurtsportlocatie Slikkerveer 
gerealiseerd, zodat deze doelstelling wordt ge-
haald. 

De voorbereidingen zijn afgerond. De openbare aanbestedingprocedure loopt 
begin 2011. De uitvoering staat gepland voor het 2e kwartaal 2011. Omdat het 
schoolplein van basisschool de Regenboog ook in het plan betrokken is, vindt 
de planning van de werkzaamheden in overleg met de schoolleiding plaats. 
Daardoor kan de overlast voor hen zoveel mogelijk beperkt worden. 
 

Op de buurtsportlocatie Slikkerveer wordt een zogenaamd Cruyff 
Court aangelegd. Het overleg hierover heeft de voorbereiding ver-
traagd. Het bestek moest hiervoor aangepast worden. 
Aanpassing heeft inmiddels plaatsgevonden.  

Sturing en 
Beleid 

Het bieden van mo-
gelijkheden voor 
permanente educatie 
voor volwassenen 
o.a. t.b.v. hun maat-
schappelijke partici-
patie. 

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

Voorstel nieuwe indicator: 
Inwoners waarderen het voorzieningen-
aanbod met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Voorzieningen in stand houden en de geplande 
nieuwe voorzieningen realiseren. In 2010 worden 
verschillende nieuwe voorzieningen opgeleverd 
zoals het openlucht zwembad, stedelijk jongeren-
centrum, buurtsportlocatie Slikkerveer en speel-
voorzieningen in de wijken. 
 

Het openluchtzwembad en het jongerencentrum zijn opgeleverd in 2010. 
Ook is een begin gemaakt met het openstellen van schoolpleinen voor de 
jeugd. 
De buurtsportlocatie Slikkerveer wordt in 2011 opgeleverd (zie hierboven). 
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2.2.6.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.6.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 6 Welzijn  
 

(voordeel + / nadeel -)
Omschrijving Begroting

2010
Begroting 

2010 na wijz.
Rekening

2010
Lasten -9.875.500 -10.388.300 -9.954.900
Baten 1.361.200 1.520.800 1.241.800

Saldo voor bestemming -8.514.300 -8.867.500 -8.713.100
Toevoeging reserve -142.500 -1.349.500 -989.100
Onttrekking reserve 101.900 232.200 230.200

Totaal reserve mutaties -40.600 -1.117.300 -758.900
Saldo na bestemming -8.554.900 -9.984.800 -9.472.000

 
 

2.2.6.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 6 Welzijn  
 

Het resultaat in de rekening 2010 ten opzichte van de begroting 2010 na wijziging laat zich als 
volgt samenvatten (afgeronde bedragen): 
 
Resultaat voor bestemming: 
 Lagere lasten voor inburgering      83.000,-- 
 Lagere lasten wegens niet doorgaan evenementen 

Koningsplein        40.000,-- 
 Overig         32.000,-- 

       ------------------------- 
Saldo voor bestemming                                       155.000,-- 
 
Mutaties reserves: 
 Lagere beschikking kapitaallastenreserve jongerencentrum  

PC Hooftstraat a.g.v. vertraging realisering   358.000,-- 
 Overig             --- 

       ------------------------- 
Saldo mutaties reserves        358.000,-- 
          ------------------------- 
Saldo na bestemming         513.000,-- 
          ============== 
 
Voor een nadere toelichting bij de bovengenoemde afwijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 
de onderdelen 3.1.2 en  3.1.2.4 (reserves).  
Hieronder volgt een verantwoording van de belangrijkste inhoudelijke (beleidsmatige) afwijkingen. 
 
Inburgering 
Nieuwe regeling via participatiebudget 
De kosten van een gemiddelde cursus inburgering zijn lager. Het budget is gebaseerd op de bij-
drage die de gemeente ontvangt voor het participatiebudget Inburgering, dit is gebaseerd op een 
hoger bedrag voor een gemiddelde cursus inburgering. 
De kosten voor inburgering worden verrekend met het participatiebudget Inburgering. Dit is geoor-
merkt geld en moet gereserveerd blijven i.v.m. eventuele terugbetaling en blijft om die reden be-
schikbaar. Doordat de kosten € 213.000,-- lager zijn is ook de rijksbijdrage aan de batenkant  
€ 213.000,-- lager en daarmee per saldo budgettair neutraal (BN). 
 

Oude regeling 
Lagere kosten inburgeringscursussen (deelnemers uit voorgaande jaren), dan begroot. Dit betreft 
een bedrag van € 61.000,-- aan geoormerkt geld en moet aan het rijk worden terugbetaald. Om die 
reden blijft het geld beschikbaar tot het moment van terugbetaling (dus gelijktijdig gereserveerd als 
baat € 61.000,-- en per saldo dus budgettair neutraal/ BN). 
 
Daarnaast is sprake van een voordeel door incidentele baten van  € 32.000,-- o.a. wegens een in-
cidentele rijksbijdrage. 

Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk 61



 
 
 
 

   

2.2.6.4.2 Stand van zaken / realisatie 2010 nieuw beleid programma 6 Welzijn  
 

(Nummering nieuw beleid volgens programmabegroting 2010 blz. 129) 
 

16. Combinatiefunctionarissen (en BOS-projecten) 
In de kerntakendiscussie is besloten het budget voor de combinatiefunctionarissen structureel te 
maken. Dat betekent dat de formatie combinatiefunctionarissen stapsgewijs wordt uitgebreid tot 5,6 
FTE in 2012. 
De resultaten van de BOS-projecten zijn verwerkt in de productafspraken met Sport en Welzijn 
over de te behalen resultaten van de combinatiefunctionarissen. 
 
2.2.6.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 6 Welzijn  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2009

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2010

Investeringskredieten nieuw beleid 8.897.800 1.584.800 2.882.700
Vervangingsinvesteringen 1.127.500 375.000 630.400  
 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste investeringskredieten. 
 

Toelichting investeringskredieten nieuw beleid  
Nieuwbouw Sporthal Drievliet 
Het totale krediet voor dit project bedraagt € 3.670.900,--, waarvan € 41.200,-- aan voorbereidings-
kosten besteed is.  De verslechterde economische situatie heeft in november 2010 tot een bespre-
king met Woonvisie geleid over de bijstelling van de plannen. Naar verwachting zal in mei of juni 
2011 hierover een nieuw raadsvoorstel ingediend worden. Uitvoering van het project zal dan in 
2012 kunnen beginnen. 
 

Buurtsportaccommodatie  B Drievliet 
De uitvoering van dit project (krediet € 162.800,--) is gekoppeld aan het project Driehoek/Het Zand 
waar ook de nieuwbouw Sporthal Drievliet deel van uit maakt. Door vertraging in dat project is ook 
het project Buurtsportaccommodatie nog niet uitgevoerd. 
 

Jongerencentrum Drievliet 
De uitvoering van dit project (krediet € 240.600,--) hangt eveneens samen met het project Drie-
hoek/Het Zand en is daarom ook nog niet uitgevoerd. 
 

Buurtsportaccommodatie  Slikkerveer 
Het totale krediet voor dit project bedraagt € 297.000,--, waarvan tot met 2010 € 38.900,-- besteed 
is. Door onduidelijke uitgangspunten en wijzigingen hebben de voorbereidingen voor dit project lan-
ger geduurd dan verwacht. Aanbesteding en uitvoering zal nu in 2011 plaatsvinden. 
 

Verbouwing WAC de Fuik 
Bij een verbouwing van De Fuik werden we onverwacht geconfronteerd met een asbestsanering. 
Zie de toelichting hierover bij het onderdeel Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 1 
Werk en Economie. 
 

Stedelijk Jongerencentrum 
In totaal bedraagt het krediet voor het jongerencentrum € 2.155.000,--. De uitgaven tot en met 
2010 zijn € 1.894.300,--. Van het restantkrediet ad € 260.700,-- verwachten wij nog € 125.000,-- uit 
te geven zodat er € 135.700,-- over zal blijven. Dit overschot is ontstaan door een meevaller in de 
BTW-sfeer (geen integratieheffing) enerzijds en extra kosten voor diverse aanpassingen (aan het 
gebouw en de buitenruimte) anderzijds. 
 

Toelichting vervangingsinvesteringen 
Veld 7/10 Tennisbanen gravel Bolnes 
Dit project is gerealiseerd en is afgerekend via de subsidie aan Sport en Welzijn voor groot onder-
houd zodat het krediet ad € 48.000,-- kan worden afgeraamd. 
 
Renovatie voetbal trainingsvelden Wetra Reyer veld A en Reyerpark veld C 
In verband met de Ridderkerklijn zijn deze projecten nog niet uitgevoerd. Nu besloten is dat de 
Ridderkerklijn niet doorgaat wordt veld A Reyerpark in 2011 en Veld C Reyerpark in 2012 gereno-
veerd. In totaal gaat het om € 110.600,--. 
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2.2.7 Programma 7 Zorg 
 
2.2.7.1 Algemeen (tekst uit de begroting 2010-2013)  
 

De gemeente heeft een bijzondere taak in het bieden van zorg aan inwoners die aangewezen zijn 
op de zorg van anderen. Daarbij is het streven erop gericht mensen zo veel mogelijk in staat te 
stellen zelfstandig te functioneren. 
 
Doelstelling van het programma Zorg is de zelfredzaamheid van burgers in Ridderkerk te vergro-
ten. Dit moet er toe leiden dat 85% van de Ridderkerkers tevreden is over hun zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid en dat de toegang tot en het bereik van voorzieningen wordt vergroot. 
 
Bij het programma Zorg gaat het om meerdere taakvelden. 
Onder andere om het bieden van een financieel vangnet. Mensen die, tegen hun wil, niet (meer) in 
staat zijn een eigen inkomen te verwerven hebben recht op een uitkering. Daarnaast heeft de ge-
meente de mogelijkheid om voor de minima iets extra’s te doen in het kader van de bijzondere bij-
stand1. 
Ook op het gebied van de (openbare geestelijke) gezondheidszorg is er veel waar de gemeente 
(zijdelings) bij betrokken is. De plaatselijke overheid kan bijvoorbeeld bijdragen aan een uitnodi-
gend vestigingsklimaat voor aanbieders op het hele terrein van de zorg, zoals huisartsen en zorg-
instellingen. 
De gemeente stimuleert en waardeert het vrijwilligerswerk, óók in de zorg. Mantelzorg heeft hierbij 
bijzondere aandacht.  
 
De WMO biedt de gemeente de mogelijkheid om de activiteiten op het terrein van welzijn en (ge-
zondheids-) zorg beter op elkaar af te stemmen. Hiervoor is in 2007 een WMO Beleidsplan opge-
steld, waaruit een aantal deelprojecten zijn voortgekomen. In 2010 zal verslag worden gedaan van 
de stand van zaken.  
Met ingang van 1 januari 2010 treedt de nieuwe Wmo-verordening inwerking. In 2010 zal als ver-
volg hierop het verstrekkingenboek worden aangepast. De wetswijziging in de WMO die vanaf 
2010 in gaat zal gevolgen hebben voor de uitgaven van de huishoudelijke hulp.  
 
Bij de beleidsvorming rond de prestatievelden van de WMO wordt de gemeente geadviseerd door 
de WMO Adviesraad. In deze Adviesraad zijn de doelgroepen van alle prestatievelden vertegen-
woordigd. Ook met de aanbieders van activiteiten op de prestatievelden van de WMO wordt actief 
samengewerkt in de voorbereiding en uitvoering van het beleid. 
 
De stadsregio is verantwoordelijk voor de organisatie van de regionale jeugdzorg. Aan deze ver-
antwoordelijkheid ligt de Wet op de Jeugdzorg (WJZ) ten grondslag. Op basis van deze wet heeft 
de stadsregio in overleg met de deelnemende gemeenten het Meerjarenbeleidskader jeugdzorg 
ontwikkeld. 
De verantwoordelijkheden van gemeenten en de stadsregio in de keten van de jeugdzorg zijn 
complementair. De gemeente heeft daarbij vooral de taak om te zorgen voor de inbedding van de 
regionale jeugdzorg binnen de lokale zorgstructuur. Mede in het kader van het in 2009 ontwikkelde 
Centrum Jeugd en Gezind (CJG) is gekozen om te komen tot één JGZ uitvoeringsorganisatie. Dit 
betekent dat de JGZ onderdelen 0-4 jarige (Opmaat) en 4-19-jarige worden uitgeplaatst uit hun 
oorspronkelijke organisaties. De wijze waarop deze uitplaatsing vorm krijgt en de consequenties 
hiervan zijn nog onderwerp van gesprek op regionaal en lokaal niveau. Het gemeentelijk uitgangs-
punt blijft het vraaggericht werken en de individuele keuzevrijheid van de gemeente. Het aanbod 
van de nieuwe uitvoeringsorganisatie moet hier flexibel op aangepast kunnen worden. 
 
2.2.7.2 Realisatie 
 

Wmo 
In 2010 heeft de aanbesteding voor de hulpmiddelen, standaard woningaanpassingen en trapliften 
in BAR-verband plaatsgevonden. Het perceel standaard woningaanpassingen is Zwaluwe gegund, 
het perceel trapliften is Otto Ooms gegund en het perceel hulpmiddelen is Welzorg gegund. 

                                                      
1 De inspanningen die verricht worden om mensen uit de bijstand terug te leiden naar een baan vallen onder het program-
ma “Werk en Economie” 
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De evaluatie van het beleidsplan Wmo is gestart. Hiervoor is een startnotitie in de raad vastgesteld. 
Vervolgens zijn zowel medewerkers als maatschappelijke partners bevraagd. Hiervoor is een en-
quête uitgezet en zijn gesprekken gevoerd. Het proces wordt in 2011 voortgezet en leidt tot een 
nieuw beleidsplan Wmo. 
 
Sinds 1 januari 2009 is de Ondersteunende Begeleiding (OB) als nieuwe taak overgedragen aan 
de gemeente. Ondersteunende Begeleiding is bedoeld voor inwoners met een lichte beperking die 
moeite hebben om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Dit kan in een groep of op indivi-
duele basis. De individuele trajecten zijn ondergebracht bij de thuiszorgaanbieders. Het college en 
de maatschappelijke partners zijn gestart met overleg om een groepsgewijze voorziening te reali-
seren. 
 
Minimabeleid 
In 2010 heeft de armoedeconferentie plaatsgevonden. Het doel van de bijeenkomst is de onderlin-
ge samenwerking tussen de gemeente en organisaties en organisaties onderling te verbeteren om 
gezamenlijk armoede te bestrijden. Tijdens deze bijeenkomst is een convenant ondertekend door 
alle aanwezige partners en is een actiepuntenlijst geformuleerd voor de toekomst. In mei 2011 
staat de volgende conferentie gepland in de bibliotheek van Ridderkerk. Deze conferentie wordt in 
BAR-verband georganiseerd. 
Om het bereik van de minimaregelingen te verhogen is het huishoudboekje nieuwe stijl ontwikkeld 
en verspreid. De uitbreiding van Bureau Sociaal Raadslieden vanwege de economische recessie is 
in 2010 gehandhaafd.  
Ook is in 2010 is een start gemaakt met het opzetten van activiteiten in het kader van preventie 
van schulden. In dit kader zijn huisbezoeken afgelegd wanneer mensen slecht ter been zijn, de 
administratie dermate rommelig is en op basis van een signaal vanuit andere organisaties.   
 
Gezondheid in kaart 
In 2010 is voor het eerst de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) door de GGD 
Rotterdam – Rijnmond opgesteld. Dit rapport is het resultaat van een integrale analyse van be-
staande gegevens over de gezondheid in Ridderkerk. De belangrijkste boodschappen voor Ridder-
kerk zijn: 
- De inwoners van Ridderkerk zijn net zo gezond als de inwoners van de andere regiogemeen-

ten. 
- Eenzaamheid is in Ridderkerk een omvangrijk probleem. 
- Overgewicht is in Ridderkerk een hardnekkig probleem. 
- Alcoholgebruik van de jeugd is een punt van aandacht. 
Het rapport is een ondersteuning van de aanpak die op de verschillende gebieden wordt uitge-
voerd. Zo wordt al ingezet op ‘Jeugd en alcohol’ en ook overgewicht is een probleem waar al volop 
aan gewerkt wordt. Een van de onderwerpen waar bij het opstellen van het nieuwe WMO beleids-
plan extra aandacht zal worden besteed is de bestrijding van eenzaamheid. 
 
Elektronisch Kinddossier 
De introductie van het elektronisch kinddossier is van start gegaan. Het is echter vertraagd en zal 
verder doorlopen in 2011. Het budget dat in 2010 nog niet is gebruikt, zal bovenop het structurele 
budget van 2011 moeten worden ingezet.  
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2.2.7.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 7 Zorg  
 

 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel 
jaar).  

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor doen in 
2010 met kolom “Wat hebben wij ge-
daan”. 
 

 
Sturing en  
Beleid 

 
Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam deel 
te nemen aan het maatschap-
pelijk 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 
gezondheidszorg is uitgevoerd.  

 
Realisatie van de productafspraken worden gemonitord via het 
(half)jaarverslag van de GGD Rotterdam Rijnmond. Indien rea-
lisatie afwijkt van de afgesproken prestaties vindt tussentijdse 
bijsturing plaats.  
 

 
Op basis van de eerste halfjaarrapportage kan gesteld wor-
den dat 95% van de productafspraken met de GGD worden 
nagekomen. Er is achterstand bij de inspectie van de Kin-
deropvangcentra, maar die zal in de tweede helft van 2010 
zijn ingelopen.  
 

 

Sturing en 
 Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam deel 
te nemen aan het maatschap-
pelijk 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, 
Algemeen Maatschappelijk Werk, SMW, 
School Maatschappelijk Werk, sociaal juri-
dische dienstverlening/Bureau Sociale 
Raadslieden en informatie en advies 
(meldpunt huiselijk geweld) is succesvol 
afgerond (d.w.z. er is verbetering in de zelf-
redzaamheid en de zelfstandigheid van de 
cliënt). 
 

Vanwege de economische recessie heeft eind 2009 uitbreiding 
van de inzet van Bureau Sociale Raadslieden (BSR) plaatsge-
vonden. Via monitoring van de caseload en de beoogde effec-
ten wordt bijgehouden of deze extra inzet in 2010 nog steeds 
noodzakelijk is.  
 
In het kader van schuldhulpverlening maakt Staatssecretaris 
Klijnsma 130 miljoen euro extra vrij, als maatregel voor de kre-
dietcrisis. De uitwerking van de exacte verdeling van deze gel-
den over alle gemeentes zal nog enige tijd vergen. Deze gelden 
zullen in het gemeentefonds (algemene uitkering) terecht ko-
men. Wanneer en hoeveel de gemeente Ridderkerk precies 
gaat ontvangen is op dit moment nog onduidelijk. Het extra geld 
zal ingezet worden op preventieve maatregelen waardoor men-
sen niet in de schulden raken. 
Over de besteding zal separaat besluitvorming plaatsvinden. 
 

In 2010 is de extra inzet van Bureau Sociale Raadslieden 
gehandhaafd.  
 
 
 
 
In 2010 is een start gemaakt met activiteiten in het kader 
van de preventie van schulden door middel van huisbezoe-
ken. De regeling loopt tot eind 2011. 
 
 

 

Sturing en  
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam deel 
te nemen aan het maatschap-
pelijk verkeer. 
 

Jeugdigen groeien op tot zelfstan-
dige, zelfredzame burgers, die zich 
gesteund voelen om de verant-
woordelijkheden te nemen die zij op 
dat moment aankunnen. 

Minimaal 95% van de productafspraken 
met de GGD voor wat betreft de jeugdge-
zondheidszorg is uitgevoerd. 

Realisatie van de productafspraken worden gemonitord via het 
(half)jaarverslag van De Stromen Opmaat Groep/ JZG en de 
GGD Rotterdam Rijnmond. Indien realisatie afwijkt van de afge-
sproken prestaties vindt tussentijdse bijsturing plaats. 

Op basis van de eerste halfjaarrapportage kan gesteld wor-
den dat 95% van de productafspraken met CJG Rijnmond 
(de rechtsopvolger van JGZ 0-4 Opmaat en JGZ 4-19 
GGD) worden nagekomen. De productrealisatie voor de 
Periodieke Gezondheidsonderzoeken (PGO) is significant 
hoger dan de afgesproken productie.  
 

 

Sturing en 
 Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam deel 
te nemen aan het maatschap-
pelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstan-
dige, zelfredzame burgers, die zich 
gesteund voelen om de verant-
woordelijkheden te nemen die zij op 
dat moment aankunnen. 

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

Voor de sluitende signalering en monitoring wordt gebruik ge-
maakt van o.a. het signaleringssysteem SISA, de inzet van 
zorgcoördinatie, de jeugdmonitor en het casuïstiekoverleg van 
het CJG. Verder zal in 2010 implementatie van het Elektronisch 
Kinddossier (EKD) plaatsvinden. 
 

Lokale organisaties die kunnen signaleren zijn benaderd 
om aan te sluiten bij het SISA systeem. De eerste meldin-
gen hebben plaatsgevonden. In het CJG is een lokaal zorg-
coördinatie systeem in gebruik genomen, in afwachting van 
de implementatie van het stadsregionale systeem. 
De introductie van het elektronisch kinddossier is van start 
gegaan. Het is echter vertraagd en zal verder doorlopen in 
2011.  
 

 

Sturing en 
 Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam deel 
te nemen aan het maatschap-
pelijk verkeer 

Jeugdigen groeien op tot zelfstan-
dige, zelfredzame burgers, die zich 
gesteund voelen om de verant-
woordelijkheden te nemen die zij op 
dat moment aankunnen. 
 

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

Verdere doorontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG), waarbij nadrukkelijk aandacht voor de specifiek Ridder-
kerkse werkwijze.  

Het CJG wordt gefaseerd uitgebouwd, waarbij ook de regi-
onale ontwikkelingen een rol spelen, zoals implementatie 
SISA en EKD. De werkprocessen zijn nader bekeken en op 
elkaar afgestemd. Dit is een doorlopend proces. Begin 2011 
bent u geïnformeerd over de acties en ontwikkelingen bin-
nen het CJG. 
 

 

Sturing en 
 Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam deel 
te nemen aan het maatschap-
pelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstan-
dige, zelfredzame burgers, die zich 
gesteund voelen om de verant-
woordelijkheden te nemen die zij op 
dat moment aankunnen. 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg no-
dig heeft, gebruik maken van een passend 
zorgarrangement. 

Vanuit het CJG is er een samenhangend zorgaanbod beschik-
baar dat past bij alle soorten risico’s die jeugdigen en ouders bij 
de ontwikkelingen kunnen tegenkomen. Het CJG vervult bij dit 
aanbod een ‘spin in het web-functie’.  
 

Het CJG werkt vraaggericht, wat betekent dat de partners in 
het CJG aan de hand van de geconstateerde problematiek 
het aanbod organiseren. Hierover zijn afspraken gemaakt 
met onze maatschappelijke partners. 

 

Sturing en  
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam deel 
te nemen aan het maatschap-
pelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstan-
dige, zelfredzame burgers, die zich 
gesteund voelen om de verant-
woordelijkheden te nemen die zij op 
dat moment aankunnen. 
 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg no-
dig heeft, gebruik maken van een passend 
zorgarrangement. 

De betreffende portefeuillehouder vertegenwoordigd in de 
Stadsregio het belang van de BAR-gemeenten om wacht- en 
doorlooptijden in de jeugdzorg zo veel mogelijk te reduceren. 
Dit in relatie tot het stadsregionale programma ‘Ieder Kind Wint’. 
 

In de Stadsregio is het CJG bestuurlijk vertegenwoordigd. 
Voor passende zorg worden o.a. RAS middelen ingezet.   
Om de effectiviteit en  kwaliteit van passende zorg te opti-
maliseren lopen binnen de Stadsregio diverse “proeftuinen”, 
waaraan CJG Ridderkerk meewerkt.  

 

Sturing en  
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam deel 
te nemen aan het maatschap-
pelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstan-
dige, zelfredzame burgers, die zich 
gesteund voelen om de verant-
woordelijkheden te nemen die zij op 
dat moment aankunnen. 
 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg no-
dig heeft, gebruik maken van een passend 
zorgarrangement. 

Vanuit het CJG of via het CJG is een vorm van casuïstiekma-
nagement of coördinatie ontwikkelt.  

Er is ingezet op het verbeteren van casuïstiekoverleg met 
ondersteuning van ICT toepassingen. Ook door SISA te 
gaan gebruiken komen jongeren eerder in beeld.  

 

Sturing en  
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam deel 
te nemen aan het maatschap-
pelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstan-
dige, zelfredzame burgers, die zich 
gesteund voelen om de verant-
woordelijkheden te nemen die zij op 
dat moment aankunnen. 
 

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

Opvoedingsondersteuning in stand houden en indien nodig ver-
sterken als onderdeel van de (jeugd) keten. Dit ook in relatie tot 
het CJG. 

Toegankelijke opvoedondersteuning is een van de belang-
rijkste pijlers in het CJG en is m.i.v. 2009 uitgebreid.  
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 2.2.7.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 7 Zorg  
 
 

 
 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2010 (stand van zaken over geheel jaar). 

Toelichting op afwijkingen 
Verschil kolom “Wat daarvoor 
doen in 2010 met kolom “Wat 
hebben wij gedaan”. 
 

 
Sturing en  
Beleid 

 
Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam 
deel te nemen aan het maat-
schappelijk verkeer. 

 
Jeugdigen groeien op tot zelfstandi-
ge, zelfredzame burgers, die zich 
gesteund voelen om de verantwoor-
delijkheden te nemen die zij op dat 
moment aankunnen. 
 

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

 
Begeleiding van leerlingen die dreigen uit te vallen (spijbelaars), 
waarbij aansluiting én samenwerking bestaat met de sluitende 
aanpak voor jeugdigen tot 23 jaar in het kader van het regionale 
arbeidsmarktbeleid. 
 

 
Er wordt uitvoering gegeven aan de sluitende aanpak. De sa-
menwerking in regioverband en de registratie van jongeren in dit 
kader moet nog verder worden ontwikkeld. In februari 2010 is ge-
start met het 6-wekelijks overleg tussen leerplicht, RMC en UWV. 
Dit afstemmingsoverleg Jongeren, Werk en scholing draagt bij 
aan een sluitende aanpak gericht op de doelgroep jongeren van 
16 tot 27 jaar. 
 

 

Spelregels Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam 
deel te nemen aan het maat-
schappelijk verkeer. 

90% van de Ridderkerkers waarde-
ren hun zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid op minimaal een 7. 
 

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

Ook in 2009 is het aantal meldingen van huiselijk geweld toege-
nomen (2007: 69, 2008: 105). In 2010 wordt het huidige beleid 
ten aanzien van het Meldpunt Huiselijk Geweld voortgezet. 
In 2009 is de mogelijkheid ontstaan voor een Tijdelijk Huisverbod. 
Zie hiervoor het programma Veiligheid.  
 

In 2010 is de werkwijze van het Meldpunt Huiselijk Geweld verder 
geprofessionaliseerd. De verwachting is dat het aantal meldingen 
in 2010 vergelijkbaar is met de cijfers uit 2009 (2009: 148). 

 

Spelregels Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam 
deel te nemen aan het maat-
schappelijk verkeer.  

90% van de Ridderkerkers waarde-
ren hun zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid op minimaal een 7. 

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

Handhaving van de intensieve behandeling ‘aan de poort’ door de 
klantmanagers, zodat alleen diegenen die daadwerkelijk recht 
hebben op een uitkering en (tijdelijk) niet aan het werk kunnen 
een bijstandsuitkering krijgen. 

Landelijk is een stijging te zien van het klantenbestand in verband 
met de recessie en de invoering van de wet WIJ. Deze trend geld 
ook voor Ridderkerk. Gezien de ontwikkeling op de arbeidsmarkt 
is de verwachting dat, vooral door de instroom van het aantal jon-
geren in het kader van de wet WIJ, een stijging van 13 procent zal 
bedragen.  
 

 

Spelregels Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam 
deel te nemen aan het maat-
schappelijk verkeer. 

90% van de Ridderkerkers waarde-
ren hun zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid op minimaal een 7. 

100% van de mensen in risicogroepen 
wordt jaarlijks gecontroleerd op onrechtma-
tig verstrekte uitkeringen. 

In 2009 heeft een pilot Huisbezoeken plaatsgevonden; in Poort-
land (Albrandswaard) en Bolnes. In het derde kwartaal 2009 vindt 
de evaluatie plaats. Aan de hand van de uitkomst zal advies ge-
geven worden over de toekomstige werkwijze. Hierbij zal ook be-
keken worden wat dit betekent voor de uitvoering. 
 

In april is de uitkomst van de evaluatie aan de raad aangeboden, 
middels een raadsinformatiebrief.  

 

Dienstverle-
ning 

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

Ieder die een beroep moet doen op 
maatschappelijke ondersteuning 
weet de weg naar voorzieningen te 
vinden (burgermonitor) en waar-
deert deze met minimaal een 7 --> 
invullen na evaluatie eind 2007 (incl. 
mantelzorg). 
 

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

In 2010 starten de nieuwe contracten met de zorgaanbieders voor 
huishoudelijke hulp. Implementatie en monitoring zal in 2010 
plaatsvinden. 

In 2010 zijn de nieuwe zorgaanbieders gestart. De implementatie 
is voorspoedig verlopen. De thuiszorgaanbieders hebben de al-
fahulpen in dienst genomen. De monitoring vindt regelmatig 
plaats.  

 

Dienstverle-
ning 

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

Ieder die een beroep moet doen op 
maatschappelijke ondersteuning 
weet de weg naar voorzieningen te 
vinden (burgermonitor) en waar-
deert deze met minimaal een 7 --> 
invullen na evaluatie eind 2007 (incl. 
mantelzorg). 

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

In 2010 worden de hulpmiddelen en de woningaanpassingen, 
opnieuw aanbesteed. Ridderkerk zal voorstellen dit in BAR-
verband te doen. 

De hulpmiddelen, standaardwoningaanpassingen en trapliften zijn 
in 2010 aanbesteed in BAR-verband. Voor elk perceel is een con-
tract afgesloten.  

 

Dienstverle-
ning 

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

Volwaardige deelname van alle 
Ridderkerkers aan het maatschap-
pelijk verkeer mogelijk maken. 

95% van de WVG-aanvragen wordt binnen 
8 weken afgehandeld. (Nieuw PI): 95% van 
de WMO-aanvragen voor individuele ver-
strekkingen worden binnen 8 weken afge-
handeld. 

Het verstrekken van woonvoorzieningen, rolstoelen, huishoudelij-
ke hulp en vervoersvoorzieningen. 

De afhandelingtermijn wordt gehaald.   

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

Volwaardige deelname van alle 
Ridderkerkers aan het maatschap-
pelijk verkeer mogelijk maken. 

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

In het kader van een geïntegreerde wijkaanpak is afgesproken 
dat het concept van de woonzorgzones geïntegreerd wordt in de 
wijkontwikkelingsprogramma’s. Aangezien het WOP Slikkerveer 
in 2011 wordt herzien schuift ook het opstellen van een plan van 
Aanpak Woonzorgzones op naar 2011.  

Conform hetgeen is afgesproken wordt in 2011 een start gemaakt 
met het opstellen van een plan van aanpak voor de woonzorgzo-
nes.  

 

Dienstverle-
ning 

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

Volwaardige deelname van alle 
Ridderkerkers aan het maatschap-
pelijk verkeer mogelijk maken. 

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

In 2010 ontvangt het Steunpunt Mantelzorg extra middelen voor 
formatie-uitbreiding om zodoende de steun aan mantelzorgers uit 
te breiden.  

Het steunpunt mantelzorg heeft de extra middelen gekregen, de-
ze middelen zijn nu in de reguliere subsidie opgenomen. Het aan-
tal geregistreerde mantelzorgers is hierdoor fors gestegen (400 
meldingen bij het steunpunt per eind 2010). 
 

De stijging van het aantal mantelzorgers 
is bovenverwachting nadat een nieuws-
brief is verstuurd in 2010. Dit betekent 
wel dat in volgende jaren niet verwacht 
kan worden dat het aantal met 10% zal 
stijgen. De formatie is nu voldoende voor 
het huidige aantal geregistreerde mantel-
zorgers.  

Dienstverle-
ning 

Ridderkerkers in staat stellen 
zelfstandig en zelfredzaam 
deel te nemen aan het maat-
schappelijk verkeer. 

Volwaardige deelname van alle 
Ridderkerkers aan het maatschap-
pelijk verkeer mogelijk maken. 

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

Beleid zal gelijk aan voorgaande jaren worden voortgezet, tenzij 
de uitkomsten uit de Armoedemonitor 2008 (resultaten beschik-
baar in oktober 2009) aanleiding geven tot aanpassing van het 
beleid. .  

In 2010 heeft de armoedeconferentie plaatsgevonden. Het huis-
houdboekje is verschenen. 
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2.2.7.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.7.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 7 Zorg  
 

(voordeel + / nadeel -)
Omschrijving Begroting

2010
Begroting 

2010 na wijz.
Rekening

2010
Lasten -26.232.300 -27.538.800 -28.212.900
Baten 14.793.900 14.592.000 15.185.000

Saldo voor bestemming -11.438.400 -12.946.800 -13.027.900
Toevoeging reserve -800 -800 -800
Onttrekking reserve 0 70.200 52.300

Totaal reserve mutaties -800 69.400 51.500
Saldo na bestemming -11.439.200 -12.877.400 -12.976.400

 
2.2.7.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 7 Zorg  
 

Het resultaat in de rekening 2010 ten opzichte van de begroting 2010 na wijziging laat zich als 
volgt samenvatten (afgeronde bedragen): 
 
Resultaat voor bestemming: 
 Hogere uitkeringskosten     -/-         485.000,-- 
 Lagere kosten fraudebestrijding                              76.000,-- 
 Lagere kosten/hogere baten minimabeleid      69.000,-- 
 Hogere baten gehandicapten voorz. (BTW-voordeel)  238.000,-- 
 Hogere lasten en hogere baten Wmo      76.000,-- 
 Overig       -/-   55.000,-- 

        ------------------------- 
Saldo voor bestemming                     -/-  81.000,-- 
 
Mutaties reserves: 
 Overig       -/- 18.000,-- 

        ----------------------- 
Saldo mutaties reserves            -/-   18.000,-- 
          ------------------------- 
Saldo na bestemming            -/-   99.000,-- 
          ============== 
 
Voor een nadere toelichting bij de bovengenoemde afwijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 
de onderdelen 3.1.2 en  3.1.2.4 (reserves).  
Hieronder volgt een verantwoording van de belangrijkste inhoudelijke (beleidsmatige) afwijkingen. 
 
Uitkeringen 
Door explosieve groei met name bij de Wet investeren in jongeren (Wet WIJ) zijn de uitgaven 
€ 222.000,-- hoger dan begroot. Door de recessie is het aantal uitkeringsgerechtigden, tussen 21-
64 jaar, ook toegenomen. 
De verstrekking voor levensonderhoud voor beginnende zelfstandigen (startende ondernemers) 
valt met ingang van 2010 niet meer onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ 2004), 
maar onder de Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG- 
Inkomensdeel), de lasten hiervoor zijn met € 41.300,-- toegenomen. 
De lasten met betrekking tot het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) zijn € 128.100,-- ho-
ger door toename aantal kapitaalverstrekkingen en meer uitgaven voor gevestigde ondernemers. 
Een deel van deze uitgaven wordt vergoed door het rijk (baten € 90.200,--). 
 
Aan de batenkant is sprake van een afrekening 2009 ten bedrage van € 174.000,--. Dit nadeel be-
treft een afrekening van de ‘oude’ regeling IOAW/IOAZ die vorig jaar niet in onze jaarrekening was 
gereserveerd. Deze regeling is inmiddels geïntegreerd in de wet BUIG (Inkomensdeel). 
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Fraudebestrijding 
In 2010 is de fraudebestrijding volledig uitbesteed aan ROTS. Voor deze uitbesteding is een bij-
drage in de begroting geraamd op basis van het aantal begrote WWB-clienten. De werkelijke kos-
ten vallen dit jaar € 76.000,-- voordeliger uit omdat de geraamde bijdrage nooit neerwaarts is bijge-
steld. 
In de Kadernota voor de begroting 2011 is er een toekomstige besparing vastgesteld vanaf 2012 
van € 35.000,-- tot € 45.000,--. Inmiddels is de opzegging van ROTS een feit en zullen de gemeen-
ten Ridderkerk en Albrandswaard per 1-1-2012 uittreden. De gemeente Spijkenisse heeft aange-
geven de uittredingskosten zoals een wachtgeldregeling aan de gemeente Ridderkerk en Al-
brandswaard voor te leggen. Op het moment dat we tot betaling moeten overgaan zouden deze 
kosten mogelijk (deels) gedekt kunnen worden van het bedrag wat begroot is in 2011 onder de 
noemer fraudebestrijding. Naast deze uittredingskosten zal structureel een bedrag nodig zijn voor 
de gemeentelijke personeelskosten en de deelname aan cursussen fraudebestrijding en alertheid. 
 
Gehandicapten voorzieningen 
De belastingdienst heeft aangegeven dat de gemeente voor wat betreft het collectieve vervoer voor 
gehandicapten een ondernemer is. Dit betekent dat wij de BTW (als ondernemer) vanaf 2005 heb-
ben teruggevraagd. In totaliteit is er sprake van een incidenteel BTW-voordeel in 2010 van  
€ 218.100,--. Structureel bedraagt het voordeel € 45.000,-- per jaar. 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
Het tekort van € 153.000,-- op de Huishoudelijke hulp in natura kan verklaard worden door een stij-
ging van het aantal uren in de tweede helft van 2010. De derde monitor moest worden gebaseerd 
op de rekeningen van de eerste helft van 2010. De stijging wordt veroorzaakt door de toenemende 
vergrijzing. Het aantal cliënten is in 2010 met 103 gestegen. Er is sprake van een structureel karak-
ter. 
Voor enkele projecten m.b.t. ondersteunende begeleiding, respijtzorg en communicatie was geld 
gereserveerd. Slechts een gedeelte van het gereserveerde bedrag was nodig om de projecten voor 
respijtzorg en communicatie uit te voeren. Het project ondersteunende begeleiding is later dan ge-
pland van start gegaan. Hierdoor is in 2010 een incidenteel voordeel ontstaan van € 95.000,--. 
 
De inkomsten (baten) uit de eigen bijdrage via het CAK zijn sinds de derde monitor gestegen met  
€ 224.000,--, een deel heeft nog betrekking op 2009 en is daarom incidenteel. Maar ook hier is 
sprake van een structureel karakter. 
Daarnaast extra baten wegens vervallen betwiste facturen Huishoudelijke hulp uit 2008 ten bedra-
ge van € 61.000,--. 
 
2.2.7.4.2 Stand van zaken / realisatie 2010 nieuw beleid programma 7 Zorg  
 

(Nummering nieuw beleid volgens programmabegroting 2010 blz. 129) 
 

17. Nazorg gedetineerden  
De nazorg aan ex-gedetineerden verloopt volgens afspraak. Dit wil zeggen dat de informatie van 
reclassering aangeleverd wordt bij de consulent die voor de nazorg verantwoordelijk is en dat - in-
dien nodig – actie wordt ondernomen. 
 
18. Uitbreiding Coördinatie Lokaal Zorgnetwerk (LZN) 
Vanaf 1 januari 2010 heeft de coördinator van het Lokaal Zorgnetwerk uitbreiding van uren gekre-
gen om de taken te kunnen blijven uitvoeren. Uit de halfjaarrapportage blijkt dat het aantal aanmel-
dingen ongeveer gelijk is aan het eerste halfjaar 2009. De huidige formatie voldoet op dit moment 
aan de behoefte. In 2010 is verder gewerkt aan het doorontwikkelen van de zorgstructuur. Er is 
structuur aangebracht in de zorgnetwerken die de gemeente Ridderkerk heeft (Centrum Jeugd en 
Gezin, Lokaal Team Huiselijk Geweld en Lokaal Zorgnetwerk).  
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2.2.7.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 7 Zorg  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2009

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2010

Investeringskredieten nieuw beleid 1.000.000 500.000 250.000
Vervangingsinvesteringen 0 0 0  

 

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste investeringskredieten. 
 
Toelichting investeringskredieten nieuw beleid  
In samenwerking met Woonvisie wordt er in totaal € 1.000.000,-- besteed aan het aanpassen van 
woningen om deze WVG proof te maken. Dit bedrag is over 4 jaar uitgesmeerd (2008 tot en met 
2011). Het project verloopt volgens schema. 
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2.2.8 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen 
 
2.2.8.1 Algemeen  
 

In dit hoofdstuk worden de dekkingsmiddelen verantwoord die niet aan programma’s zijn toe te reke-
nen en/of die een algemeen financieel karakter hebben. Het betreffen hier onder andere de Onroe-
rende Zaak Belastingen, de Hondenbelasting, de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds, de divi-
denden, de mutaties in de reserves en de post voor onvoorziene uitgaven.  
 
Omdat dit hoofdstuk een verzamelfunctie heeft van financiële posten zijn hier geen effecten en doelen 
aan geknoopt. Beleidsbeslissingen aangaande producten die binnen dit hoofdstuk zijn verzameld, zijn 
op andere plaatsen in de programmabegroting uitgewerkt. Het gaat hier om de paragrafen lokale hef-
fingen (m.n. belastingen), financiering (algemene uitkering en inzet dekkingsmiddelen) en bedrijfsvoe-
ring. 
 
2.2.8.2 Meetbare prestaties 
 

In 2010 zijn er geen prestaties benoemd. 
 
2.2.8.3 Gerealiseerde lasten en baten algemene dekkingsmiddelen  

(voordeel + / nadeel -)
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 

2010
Begroting 

2010 na wijz
Rekening

2010
Lokale heffingen
Lasten -494.800 -527.700 -570.000
Baten 6.605.000 6.605.000 6.728.100
Algemene uitkeringen
Lasten 0 0 0
Baten 41.575.800 41.855.500 41.833.500
Dividend
Lasten 0 0 0
Baten 1.803.300 1.372.200 1.372.600
Financiering
Lasten 335.200 -64.600 -71.100
Baten 2.790.800 3.083.100 3.094.300
Saldo BCF
Lasten 0 0 0
Baten 0 0 0
Onvoorzien
Lasten -112.000 -47.200 0
Baten 0 0 0
Stelposten
Lasten 139.300 0 0
Baten 0 0 0
Algemene kosten
Lasten -598.900 -631.400 -652.400
Baten 0 0 0
Kostenplaatsen
Lasten 211.000 -83.200 -69.900
Baten 133.800 704.600 1.103.700

Saldo voor bestemming 52.388.500 52.266.300 52.768.800
Toevoeging reserve -1.745.400 -1.723.400 -1.818.300
Onttrekking reserve 4.974.000 7.639.700 6.481.200

Totaal reserve mutaties 3.228.600 5.916.300 4.662.900
Saldo na bestemming 55.617.100 58.182.600 57.431.700
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2.2.8.3.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen financiering en algemene dekkingsmiddelen  
 

Het resultaat in de rekening 2010 ten opzichte van de begroting 2010 na wijziging laat zich als volgt 
samenvatten (afgeronde bedragen): 
 
Resultaat voor bestemming: 
 Hogere opbrengsten OZB      110.000,-- 
 Saldo bedrijfsvoering      412.000,-- 
 Overig              -/-   19.000,-- 

        ------------------------- 
Saldo voor bestemming                 503.000,-- 
 
Mutaties reserves: 
 Hogere rentelast (bespaarde rente)        -/-     111.000,-- 
 Lagere inzet vrije res. doorgeschoven prestaties/proj.   -/-       1.083.000,-- 
 Overig            -/-   59.000,-- 

        ------------------------- 
Saldo mutaties reserves         -/-    1.253.000,-- 
          ------------------------ 
Saldo na bestemming         -/- 750.000,-- 
          ============== 
 
Voor een nadere toelichting bij de bovengenoemde afwijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 de 
onderdelen 3.1.2 en  3.1.2.4 (reserves).  
Hieronder volgt een verantwoording van de belangrijkste inhoudelijke (beleidsmatige) afwijkingen. 
 
Lokale heffingen  
De meeropbrengsten OZB van € 110.000,-- (baten) worden veroorzaakt door hogere WOZ-waarden 
voor eigenaren woningen en niet-woningen die achteraf na vaststelling van de definitieve begro-
ting/tarieven 2010 zijn vastgesteld. 
 
2.2.8.3.2 Stand van zaken / realisatie 2010 nieuw beleid algemene dekkingsmiddelen  
 

N.v.t. 
 
2.2.8.3.3 Voortgang investeringskredieten hoofdstuk 8 algemene dekkingsmiddelen  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2009

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2010

Investeringskredieten nieuw beleid 12.872.300 11.905.400 455.500
Vervangingsinvesteringen 508.500 3.100 249.600  

 

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste investeringskredieten. 
 

Toelichting investeringskredieten nieuw beleid  
Aanschaf snoeihoutversnipperaars 
In het kader van de bezuinigingen voor de begroting 2011 was de aanschaf van 2 snoeihoutversnip-
peraars gepland (€ 46.000,--). Deze machines zijn aanbesteed maar de levering vindt begin 2011 
plaats. 
 
Digitaal kennissysteem en GIS 
In 2010 is er € 30.000,-- besteed aan diverse projecten waardoor er eind 2010 nog een restantkrediet 
van € 153.200,-- resteert. Voor 2011 staat nu alleen nog het project DODO (Digitale Opslag en Digita-
le Ontsluiting) op het programma. Daarvoor is nog een bedrag nodig van € 168.800,--. Dit betekent 
dus een verhoging van het restantkrediet met € 15.600,--. 
 
Nieuwbouw Gemeentehuis 
Voor dit project stond tot en met 2009 nog een restantkrediet open van € 87.700,--. Dit heeft betrek-
king op een reservering voor de laatste bouwtermijn welke wegens een juridisch geschil over de 
bouwgarantie van bepaalde gebreken nog niet betaald is. 
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In 2010 is er € 171.300,-- aan BTW terugontvangen. Dit betrof een herziening van de compensatie uit 
het BTW-compensatiefonds en hierdoor liep het restantkrediet op tot € 259.000,--.  
Voorgesteld wordt nu om dit bedrag te besteden aan de niet onder de bouwgarantie vallende gebre-
ken (€ 126.300,--) en aan verbeteringen ten behoeve van het werkklimaat (€ 91.700,--). In totaal gaat 
dit dus om € 218.000,--,  zodat er € 41.000,-- van het restantkrediet afgeraamd kan worden. Hierbij 
wordt er vanuit gegaan dat de gemeente in het geschil met de aannemer in het gelijk gesteld wordt. 
Het bedrag dat volgens de gemeente onder de bouwgarantie valt is € 101.000,--. 
De verbeteringen voor het werkklimaat betreffen de verbetering van de koeling in de serverruimte en 
het aanpassen van de luchtbehandeling. 
 
Toelichting vervangingsinvesteringen 
Vervanging voertuigen 
Voor een viertal voertuigen (krediet € 151.000,--) is eerst onderzocht of een elektrische versie van het 
voertuig geschikt is. Het gaat om 3 veegauto’s en een meetbus. Alleen van die laatste bleek de elek-
trische variant niet geschikt. Aanschaf zal nu plaatsvinden in 2011 voor in totaal € 145.500,--.  
Van een vijfde voertuig (een Landrover ad € 60.000,--) stond de vervanging reeds in 2011 gepland. 
 
 
 
 

72 Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 
 
 

 

2.2.9 Gebruik post onvoorziene uitgaven 
 
2.2.9.1 Inleiding  
 

De post onvoorziene uitgaven is in de begroting 2010 geraamd onder de algemene dekkingsmiddelen. 
In onderstaand overzicht wordt aangegeven voor welke programma's de post onvoorzien in 2010 is 
aangewend. 
 
2.2.9.2 Overzicht gebruik post onvoorzien per programma  
 

Omschrijving Bedrag
1 Werk en economie
2 Veiligheid
3 Bestuur en participatie 48.000
4 Educatie 16.800
5 Wonen en leefomgeving
6 Welzijn
7 Zorg

Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Totaal gebruik post onvoorziene uitgaven 64.800

 
 
2.2.9.3 Toelichting 
 

De volgende raadswijzigingen hebben betrekking op post onvoorzien: 
• Op 18 februari 2010 heeft de raad besloten een bedrag van € 15.000,-- ten behoeve van hulp 

aan Haïti beschikbaar te stellen middels een begrotingswijziging in programma 3 ten laste van de 
post onvoorzien. 

• Bij de 1e programmamonitor 2010 op 18 februari 2010 heeft de raad besloten de kosten voor de 
benoeming van een nieuwe burgemeester ten laste van post onvoorzien een bedrag van              
€ 33.000,-- beschikbaar te stellen (programma 3). 

• Bij de 3e programmamonitor 2010 op 16 december 2010 heeft de raad besloten om eenmalig ten 
laste van de post onvoorzien een bedrag van € 16.800,-- beschikbaar te stellen voor het uitvoe-
ren van isolatie waterleiding schoolgebouw De Ark. 
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2.2.10 Resultaatbepaling en –bestemming  
 
Overzicht saldi en saldiverschillen gespecificeerd naar programma: 
 
 

Omschrijving (A) Begroting 
2010 (B) 

Begroting 
2010 na wijz. 

(C)

Rekening
2010 (D)

Verschil     
(E = D-C)

Saldo:
Programma 1 Werk en economie -676.500 -1.016.900 -910.800 106.100
Programma 2 Veiligheid -2.956.200 -2.987.500 -2.957.600 29.900
Programma 3 Bestuur en participatie -3.660.600 -4.920.000 -4.675.400 244.600
Programma 4 Educatie -11.639.000 -11.357.300 -10.825.700 531.600
Programma 5 Wonen en leefomgeving -15.209.500 -14.619.100 -13.376.400 1.242.700
Programma 6 Welzijn -8.514.300 -8.867.500 -8.713.100 154.400
Programma 7 Zorg -11.438.400 -12.946.800 -13.027.900 -81.100
Totaal Programma's -54.094.500 -56.715.100 -54.486.900 2.228.200
8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 52.500.500 52.313.500 52.768.800 455.300
Onvoorzien -112.000 -47.200 0 47.200
Resultaat voor bestemming -1.706.000 -4.448.800 -1.718.100 2.730.700
Reservemutaties (diverse programma's) 1.742.500 2.345.700 1.134.900 -1.210.800
Resultaat na bestemming 36.500 -2.103.100 -583.200 1.519.900

(voordeel + / nadeel -)
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PARAGRAFEN 
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2.3 Paragrafen 
 
2.3.1 Paragraaf 1 lokale heffingen  
 
2.3.1.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt bij de begroting inzicht gegeven in het beleid en de verwachte opbrengsten 
van de belastingen en heffingen. In deze rekening brengen wij de uitvoering van het beleid en de 
daadwerkelijke opbrengsten over 2010 in beeld.  
Voor een volledige vergelijking geven wij van de leges en retributies zowel van het oorspronkelijke 
dekkingspercentage bij de begroting als dat van de werkelijke cijfers van 2010 weer.  
 
2.3.1.2 Overzicht gerealiseerde inkomsten  
 

Belasting Verschil
Begroot
(prim.)

Realisatie Voordeel +
Nadeel -

Pr. 5 Wonen en leefomgeving
Parkeergelden/-boets 409.600 444.900 35.300
Pr. 8 Financiering en alg. dekkingsm.
Onroerende -zaakbelastingen 6.208.300 6.477.700 269.400
Hondenbelasting 188.300 185.500 -2.800
Precariobelasting 45.100 61.600 16.500
Baatbelasting 3.300 3.300 0

Opbrengsten 2010

 
 
Toelichting 
Parkeergelden/-boetes 
Door intensieve controle op de gemeentelijke parkeerbelasting door de toezichthouders is er in 2010 
een extra opbrengst uit gefiscaliseerde parkeerboetes van € 35.100,-- gerealiseerd. Deze intensieve 
controle heeft kunnen plaatsvinden, aangezien de toezichthouders nog niet ingezet konden worden op 
de zogenoemde “Mulderfeiten”. “Mulderfeiten” zijn overtredingen op grond van de Wet Administratieve 
handhaving verkeersvoorschriften. 
Er wordt verwacht dat in 2011 de toezichthouders meer ingezet zullen worden op de “Mulderfeiten” 
waardoor er weer minder intensief gecontroleerd wordt op de gemeentelijke parkeerbelasting met het 
gevolg dat de begrote opbrengsten uit de gefiscaliseerde parkeerboete weer in balans komt.  
 
Onroerende-zaakbelastingen 
Ten aanzien van de onroerende-zaakbelastingen is er in 2010 ten opzichte van het voorgaande jaar 
een afname van het totaal aantal bezwaarschriften (van + 750 naar + 450). Dit heeft tot gevolg dat er 
ook sprake is van een afname van het aantal toegekende bezwaarschriften / verminderingen van de 
aanslagen onroerende-zaakbelastingen. Daarnaast is gebleken dat de WOZ-waarden van vooral de 
nieuwbouwwoningen in overeenstemming met de marktcijfers zijn vastgesteld. Deze vastgestelde 
WOZ-waarden blijken hoger te zijn dan aanvankelijk bij de vaststelling van de begroting 2010 werd 
aangenomen. Deze factoren hebben geleid tot meeropbrengsten uit de onroerende-zaakbelastingen.  
 
In het voordeel van € 269.400,-- zit een bedrag van € 160.000,--, zijnde een verhoging van de primaire 
raming. Deze verhoging is conform het besluit van de raad bij het definitief vaststellen van de tarieven 
van de onroerende zaakbelastingen. Het werkelijk voordeel tussen begroot na wijziging en de werke-
lijke opbrengst bedraagt € 110.000,--. 
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Leges/retributies
Opbrengsten Netto-

kosten
% 

dekking
Opbrengsten Netto-

kosten
% 

dekking

Pr. 1 Werk en Economie
Marktgelden 45.600 50.600 90,1 40.600 45.000 90,2
Haven- en kadegelden 1.200 nvt 1.000 nvt
Pr. 3 Bestuur en participatie
Leges gemeentelijk 
servicecentrum

816.600 804.300 101,5 844.200 822.200 102,7

Pr. 5 Wonen en leefomgeving
Afvalstoffenheffing 6.291.400 6.293.500 100,0 6.140.300 6.140.300 100,0
Rioolrechten 3.378.400 3.378.400 100,0 3.338.100 3.338.100 100,0
Leges bouwregelgeving 
(omgevingsrecht)

536.200 849.585 63,1 539.300 849.585 63,5

Lijkbezorgingsrechten 515.900 843.060 61,2 524.600 821.389 63,9

Begroting  2010 Realisatie 2010

 
 
2.3.1.3 Fiscaal beleid 
 

Bij het bepalen van de mate van kostendekkendheid van de heffingen waarvan de besteding is ge-
bonden (w.o. afvalstoffenheffing3, rioolrechten, leges) is de Handreiking kostentoerekening van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken (hierna: Handreiking) toegepast. Dit houdt onder meer in dat kos-
ten van overhead en beleidsvoorbereiding, die niet in rechtstreeks verband staan met de dienstverle-
ning, niet zijn betrokken.  
 
Ten aanzien van de afvalstoffenheffing heeft de raad besloten eventuele voor- of nadelig exploitatie-
saldo te verrekenen met de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. 
 
Woonlastenbeleid 
De woonlasten bestaan uit de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.  
In het beleidsprogramma 2006 – 2010 is als uitgangspunt opgenomen dat de lokale lasten niet meer 
dan trendmatig stijgen en dat voor dienstverlening kostendekkende tarieven worden gerekend. Van de 
heffingen die wettelijk alleen dienen ter algemeen dekkingsmiddel is het beleid dat de koopkracht van 
de burgers gehandhaafd moet blijven. Dit houdt dit in dat deze heffingen in principe stijgen met de 
trendmatige verhoging als gevolg van inflatie (2010: 2,3%) en prijscorrectie op de eigen inkomsten 
(2010: 0,7%).  
 
Voor het jaar 2010 is conform uw raadsbesluit, zoals opgenomen in het dekkingsplan voor 2010, be-
sloten om de hiervoor genoemde trendmatige verhoging achterweg te laten en de tarieven op het ni-
veau van het jaar 2009 te houden. 
 
2.3.1.4 Uitvoering beleid voor leges en retributies 
 

Bij de begroting van de eigen inkomsten is als uitgangspunt genomen dat voor dienstverlening kos-
tendekkende tarieven worden geheven.  
 

Leges gemeentelijk servicecentrum 
Vergelijkbaar als de situatie in 2009 zijn in de eerste twee maanden van 2010 hogere opbrengsten te 
zien. Oorzaak ligt in incidentele stijging van aantallen verkoop van reisdocumenten en rijbewijzen. 
 
Leges bouwregelgeving, APV en bijzondere wetten 
Met de invoering van de Wabo per 1 oktober 2010 zal de benaming voortaan gewijzigd worden in le-
ges Omgevingsvergunningen.  
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Wat de kosten voor de uitvoering van de omgevingsvergunning betreft wordt geconstateerd dat in 
overeenstemming met de raming voor 2010, de gerealiseerde kosten de inkomsten ver te boven gaan 
(dekkingspercentage 63%). 
 
Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de legesinkomsten teruggelopen. Uit de aard van de aanvra-
gen om omgevingsvergunning blijkt dat minder vergunningen zijn verstrekt voor nieuwbouw en meer 
voor verbouwing of uitbreiding. Verbouwen of beperkt uitbreiden van een woning of bedrijfspand is in 
vrijwel alle gevallen aanmerkelijk goedkoper dan nieuwbouw. Omdat de leges voor de omgevingsver-
gunning voor bouwactiviteiten gekoppeld is aan de bouwsom betekent dit een terugval in legesinkom-
sten.  
Deze ontwikkeling is grotendeels te verklaren door de gevolgen van de kredietcrisis die in 2010 nog 
sterk voelbaar was.  
 
2.3.1.5 Kwijtscheldingsbeleid 
 

In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen de geraamde en de gerealiseerde kwijt-
schelding gemeentelijke belastingen.  
De sociale verzekeringsbank verstrekt aan A.O.W.-ers een extra toelage ter compensatie van de da-
ling van de koopkracht. Dit gaf aanleiding om deze groep, die in het verleden in aanmerking kwam 
voor automatische kwijtschelding, opnieuw aan een toetsing te onderwerpen volgens de landelijke 
norm. Het resultaat hiervan is dat A.O.W-ers die eerder een automatische kwijtschelding hebben ver-
kregen niet meer aan de landelijke norm en dus ook niet aan de voorwaarden voor een automatische 
kwijtschelding voldeden. Het aantal van de groep die automatische kwijtschelding verkrijgt neemt 
daardoor af.  
  
Uit het door de sociale dienst aangeleverde bestand van bijstandsgerechtigden is gebleken dat er ten 
opzichte van 2009 sprake is van een afname van het bestand. Dit betekent dat het aantal, dat in aan-
merking komt voor kwijtschelding, ook afneemt. 
  
Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat ten opzichte van 2009 er sprake is van een marginale 
afname (4,7%) van het aantal verzoeken om kwijtschelding. Overigens lijkt deze trend zich niet voort 
te zetten. 
 
 
Lokale heffing

Begroot
2010

Realisatie
2010

Onroerende-zaakbelastingen 2.500 465
Hondenbelastingen 8.000 4.763
Rioolrecht 45.000 33.781
Afvalstoffenheffing 150.000 125.347
Totaal 205.500 164.356

Totaal kwijtschelding

 
 

Het aantal verzoeken om kwijtscheldingen over de afgelopen jaren bedroeg: 
2007: 984;  
2008: 969; 
2009: 938; 
2010: 893. 
 
2.3.1.6 Lokale lastendruk  
 

Een vergelijk maken tussen de tabellen met de lokale lastendruk van de begroting 2010 en een zelfde 
tabel voor de rekening 2010 heeft geen zin. Er zijn immers geen afwijkingen. Daarom is in deze reke-
ning een vergelijking gemaakt tussen de lokale lastendruk van de gemeente Ridderkerk met die van 
omliggende gemeenten. Daarbij is uitgegaan van de lastendruktabel van de begroting 2010. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:  
A. Eenpersoonshuishouden met een huurwoning   
B. Meerpersoonshuishouden met een huurwoning   
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C. Eenpersoonshuishouden met een koopwoning   
D. Meerpersoonshuishouden met een koopwoning   
 
Uit de volgende grafieken kan worden geconcludeerd dat de woonlasten in Ridderkerk voor huurwo-
ningen boven het gemiddelde uitkomen en voor koopwoningen onder het gemiddelde blijven. 
 
Categorie       Gemiddeld Ridderkerk 
 

A. Eenpersoonshuishouden met een huurwoning  €  294,54 € 315,96 
B. Meerpersoonshuishouden met een huurwoning  €  391,35 € 410,52 
C. Eenpersoonshuishouden met een koopwoning  €  594,57 € 589,30 
D. Meerpersoonshuishouden met een koopwoning  €  691,38 € 683,86 
 
2.3.1.6.1 Vergelijkende grafieken 
 

A. Eenpersoonshuishouden met een huurwoning 
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B. Meerpersoonshuishouden met een huurwoning 
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C. Eenpersoonshuishouden met een koopwoning 
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D. Meerpersoonshuishouden met een koopwoning 
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2.3.2 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen  
 
2.3.2.1 Inleiding  
 

Het doel van deze paragraaf is zichtbaar te maken in welke mate de gemeente in staat is gebleken 
middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers (in de begroting 2010 benoemd als risico’s) op te 
vangen, zonder dat directe beleidswijzigingen nodig waren. 
 
2.3.2.2 Weerstandscapaciteit 
 

De middelen die beschikbaar zijn om de risico’s op te kunnen vangen, worden de weerstandscapaci-
teit genoemd, en als volgt weergegeven. 
 

Bufferreserve per 31-12-2010 (als onderdeel van de 
Algemene reserve ten bedrage van afgerond      € 28 
miljoen)

3.929.000 3.929.000

Reserve risico’s bij grondexploitatie per 31-12-2010 1.000.000 1.000.000
Post onvoorzien (begroot in exploitatie) 112.000 112.000

Totaal bufferreserves en onvoorzien (A) 4.929.000 112.000 5.041.000
Onbenutte belastingcapaciteit (B) 126.000 126.000

        Totaal weerstandscapaciteit (A+B) 5.055.000 112.000 5.167.000

Omschrijving Structureel Incidenteel Totaal

 
2.3.2.3 Stand van zaken risicosysteem 
 

In de begroting 2010 zijn de risico’s geautomatiseerd bij elkaar gebracht via een risicosysteem 
(NARIS). Daaruit kwam een top 10 van de belangrijkste risico’s naar voren. Over deze risico’s is het 
volgende te melden: 
 

1. Risico’s binnen de grondexploitatie. 
Volgens een afspraak met de Stadsregio moeten per 1 januari 2011minimaal 1480 woningen opgele-
verd worden (92,5% van de taakstelling van 1600). 
We hebben 1369 woningen opgeleverd tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2010.  
Het bedrag waarover een boete kan worden geheven bedraagt dus 1480-1369 = 111 woningen. 
Het aantal van 94 woningen komt uit de aftreksom van 1480 – 1386 = 94 woningen. In het aantal van 
1386 zitten niet alleen de nieuw gebouwde woningen, maar ook de toevoegingen anderszins (zoals 
weer als woning in gebruik genomen of woningsplitsing).  
Voor het eventueel betalen van een boete zal uitgegaan moeten worden van 111 woningen. Medio 
2011 vindt de ‘afrekening’ met de Stadsregio plaats op basis van de formele cijfers, die bij het CBS 
staan geregistreerd. 
 
2. Budgetoverschrijdingen inzake uitkeringen Wet Werk en Bijstand. 
Het budget 2010 is overschreden. Deze overschrijding ad € 210.500,-- wordt gedekt uit de Reserve 
Inkomensdeel. De oorzaak hiervan is de invoering van de Wet Buig, met name de Wet WIJ en de toe-
name van het aantal uitkeringsgerechtigden als gevolg van de recessie.  
  
3. Wachtgeldverplichtingen bestuursorganen 
Het risico heeft zich in 2010 voor 100% voorgedaan. Als gevolg van de uitslag van de gemeente-
raadsverkiezingen is het voltallige college in april 2010 afgetreden. De wachtgeldlasten daarvan  
waren in 2010 € 154.000,--.  
 
4.Asbestsanering 
De gemeente kan aansprakelijk gesteld worden voor de asbestsanering in Ridderkerk-Bolnes. Dit risi-
co heeft zich nog niet voorgedaan, maar is nog wel actueel (de uitspraak van de rechter wordt voor 25 
mei 2011 verwacht).  
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5. Financiële – en imagorisico’s als gevolg van disfunctioneren van door de gemeente gesubsidieerde 
instellingen. 
Het risico heeft zich in 2010 niet voorgedaan. De afgelopen jaren was dit risico het grootst bij de Stich-
ting Dynamiek. Hier waren financiële problemen ontstaan. Door de fusie met de SRS zijn de  
liquiditeitsproblemen opgelost. Door de schaalgrootte is Sport & Welzijn in staat zelf meer op te  
vangen (risicospreiding). Het risico blijft aanwezig, maar is wel verkleind. 
 
6. Budgetrisico’s in open eind regelingen zoals WVG en leerlingenvervoer. 
In het schooljaar 2010/2011 is het aantal leerlingen dat van het leerlingenvervoer gebruik maakt licht 
gestegen. Het aantal ritten buiten de regio is aanzienlijk toegenomen. Als gevolg hiervan is het budget 
overschreden met een bedrag van € 124.000,--. 
7. Budgetkortingen op door het rijk gedecentraliseerde taken (bijv. WMO) 
Dit risico heeft zich in 2010 niet voorgedaan. Het risico is nog wel reëel en kan zich ook in 2011 voor-
doen. 
 
8. Schade door water  
Het probleem van de wateroverlast aan de Kerkweg heeft geleid tot het aanpassen van de bestrating 
en het rioolsysteem. De totale investering (via raadsvoorstel) om nieuwe wateroverlast te voorkomen 
bedraagt ca. € 1,1 miljoen. De uitvoering is gestart in 2010 en wordt in 2011 afgerond. De maximale 
kapitaallasten bedragen vanaf 2012 € 74.500,--. 
 
9. Onbeheersbaarheid gemeenschappelijke regelingen.  
Dit risico heeft zich in 2010 niet voorgedaan, maar blijft wel bestaan. 
 
10. Onvoldoende kwalitatief en kwantitatief personeel. 
Dit risico heeft zich in 2010 niet voorgedaan, maar blijft wel reëel. 
 
Overige risico’s (buiten de top 10) 
- Tijdens de verbouwing van Wijkactiviteitencentrum De Fuik is onverwacht asbest vrijgekomen. De-

ze asbest is direct gesaneerd en opgeruimd. De kosten hiervan bedroegen € 657.300,--. 
- Als gevolg van conflicten of mismatch met vast personeel zijn € 195.500,-- kosten gemaakt. 
- Diverse bomenziekten bij o.a. kastanjes hebben geleid tot een nadeel van € 77.000,--. 
- Enkele schadegevallen in de openbare ruimte hebben geleid tot een nadeel van € 37.000,--. 
- Als gevolg van leegstand van enkele (school)gebouwen is een nadeel ontstaan van € 15.500,--. 
- Een nieuw risico doet zich voor als de Hoge Raad binnenkort uitspraak doet over het niet meer 

mogen heffen van leges voor het verstrekken van identiteitsbewijzen. Dit kan betekenen dat we 
met terugwerkende kracht tot augustus 2010 leges moeten terugbetalen aan de betreffende bur-
gers en geen inkomsten meer ontvangen voor nieuwe identiteitsbewijzen.  

 
2.3.2.4 Weerstandsvermogen (cijfermatig beeld weerstandscapaciteit versus risico’s)   

Begroting 2010 
Bij de opstelling van de begroting 2010 is een positief weerstandsvermogen geraamd van  
€ 2.400.000,-- (weerstandscapaciteit minus de toen ingeschatte risico’s). Schematisch was een en 
ander als volgt weergegeven. 
 
Weerstandsvermogen begroting 2010 
 

Omschrijving Bedrag totaal
Weerstandscapaciteit (incl. bufferreserve) 5.167.000
Risico’s 3.167.000
Weerstandsvermogen (positief) 2.000.000  
 
P.S. De raad heeft met het dekkingsplan 2010-2014 besloten om de bufferreserve met een bedrag van € 1,6 mil-
joen af te romen. Dit bedrag wordt vanaf 2010 gedurende vier jaar ingezet als dekkingsmiddel (€ 400.000,-- per 
jaar). De bufferreserve is daarmee in 2014 gedaald tot € 2,7 miljoen. De berekende weerstandscapaciteit zal 
hierdoor in 2014 dalen tot een bedrag van € 4,0 miljoen.  
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Risico’s in de rekening 2010 
In werkelijkheid hebben zich onderstaande risico’s voorgedaan: 
 

Omschrijving Rekening 2010
Top 10-risico's:
2. Budgetoverschrijdingen Wet Werk en Bijstand 210.500
3. Wachtgeldverplichtingen bestuursorganen 154.000
6. Budgetoverschrijdingen leerlingenvervoer 124.000
8. Schade door water (max. kap.lasten investering) 74.500

Overige risico's buiten de Top 10:
Asbest in Wijkactiviteitencentrum De Fuik 657.300
Ontslag vast personeel door conflict of mismatch 195.500
Diverse boomziekten 77.000
Diverse schadegevallen in de openbare ruimte 37.000
Leegstand bestaande (school)gebouwen 15.500

Totaal in exploitatierekening 2010 verwerkt  1.545.300
 

 
Eindconclusie 2010 
Van de ingeschatte € 3.167.000,-- aan (structurele) risico’s heeft zich in werkelijkheid in het jaar 2010 
een bedrag van € 1.545.300,-- aan risico’s geopenbaard. 
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2.3.3 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen  
 
2.3.3.1 Inleiding  

• Algemeen doel: genereren van stuurinformatie voor de raad, met andere woorden: met de infor-
matie uit deze paragraaf kan de raad beleidslijnen vast- en bijstellen. 

• Specifiek doel: het inzichtelijk maken van onderhoud in de openbare ruimte zowel in financieel als 
in kwalitatief opzicht zodat de raad kaders kan stellen. 

• Achtergrond informatie: gezien de duurzaamheid van kapitaalgoederen in de openbare ruimte 
vraagt de daarbij behorende onderhoudstaak continu om een substantieel deel van de totaal te 
verdelen budgettaire middelen. Om dit te beheersen zijn actuele beheerplannen nodig. Wil de 
raad een goede afweging kunnen maken van het te voeren beleid, dan moet hij inzicht krijgen in 
het verband tussen de kwaliteit (en achterliggende functie/doel) en de totale onderhoudskosten 
van de kapitaalgoederen. Een inhoudelijke samenvatting van de meest relevante beleidskaders, 
zoals kwaliteitscriteria of prestatie-indicatoren is daarbij gewenst. Eventueel worden er nog ver-
antwoorde onderhoudsalternatieven aangegeven zodat de raad tijdens het begrotingsproces of 
later nog kan bijsturen.  

 
2.3.3.2 Beleids- en beheerkader van belangrijkste onderhoudsactiviteiten die plaatsvinden in de 
openbare ruimte 
In 2010 is gewerkt met beheerplannen voor de diverse activiteiten in de openbare ruimte en gebou-
wen. Daarbij zijn de uitgangspunten: het actuele beleidskader en het Besluit Begroting en Verant-
woording provincies en gemeenten (de gemeentelijke boekhoudvoorschriften). De provincie hecht 
voor het financieel toezicht grote waarde aan actuele beheerplannen voor onderhoud van kapitaal-
goederen. De beheerplannen zijn in de rekening verwerkt.  
 
Nr. Onderhouds- 

activiteit 
Beleidskader Beheerplan Beschik-

king over 
reserve 
(ja/nee) 

Korte toelichting (o.a. 
jaar van herziening no-
ta en/of plan) 

1. Openbare verlich-
ting 

- Verlichtingsstructuurplan 
(1992); 

- Beleidskader Duurzaam 
Beheer 2008-2011 (2008) 

Beheerplan Openba-
re Verlichting 2009-
2013  

Ja In 2011 wordt het Be-
leidsplan Openbare Ver-
lichting geactualiseerd. 

2. Civiele kunstwer-
ken (bruggen, via-
ducten, ed.) 

- Beleidskader Duurzaam 
Beheer 2008-2011 (2008) 

 

Beheerplan Civiele 
Kunstwerken 2009- 
2013 

Nee  

3. Openbaar Groen 
(Wijkgericht On-
derhoud) 

- Beleidskader Duurzaam 
Beheer 2008-2011 (2008) 

- Kadernota Wijkgericht 
werken (2005). 

Beheerplan Open-
baar Groen 2009-
2013  

Nee  

4. Recreatiegebieden 
(Wijkgericht On-
derhoud) 

- Ridderkerk voortvarend 
(2004). 

- Besluit invoering wijkge-
richt onderhoud (2001).  

 

Beheerplan Recrea-
tiegebieden 2009-
2013  

Nee  

5. Speelterreinen 
(Wijkgericht On-
derhoud) 
 

- Nota onkruidbestrijding 
op verhardingen (1999) 

- Actieplan hoofd-
groenstructuur (1997) 

- Groenbeleidsstrategie 
(1994) 

- Uitvoeringsprogramma 
Speelbeleid (2010) 

 

Beheerplan Speel-
terreinen 2009-2013 

Nee In 2010 is het Uitvoe-
ringsprogramma Speel-
beleid vastgesteld. 
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2.3.3.3 Realisatie 2010  
 
2.3.3.3.0 Onderhoud openbare ruimte 
 

Algemeen  
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte. Deze openbare 
ruimte bestaat uit kapitaalgoederen (wegen, openbare verlichting, riolering, civiele kunstwerken, water, 

Nr. Onderhouds- 
activiteit 

Beleidskader Beheerplan Beschik-
king over 
reserve 
(ja/nee) 

Korte toelichting (o.a. 
jaar van herziening no-
ta en/of plan) 

6. 
6A 
6B 
6C 

Gebouwen 
- Gemeentelijk 
- Onderwijs 
- Sport en Welzijn 

- Algemeen: voor alle ge-
bouwen is het beleid: 
duurzaam beheer, wette-
lijke Arbo en veiligheids-
voorschriften  

 
- Onderwijs: Integraal 

Huisvestingsplan 2010-
2014 

 
 
 
 
 
 
 
- Sport en Welzijn: Inte-

graal Huisvestingsplan 
2010-2014 

- Productafspraken  
 

Beheerplan Ge-
meentelijke Gebou-
wen 2010-2014  
 
 
 
- Onderwijs: Ver-

ordening voor-
ziening huisves-
ting onderwijs 
Gemeente Rid-
derkerk (2007) 

- Jaarprogramma 
onderwijs huis-
vesting 

  
Sport en Welzijn: 
Uitvoering Meerjaren 
Onderhoudsplannen 
Sport & Welzijn 
2007-2010 
 

Ja 
 
 
 
 
 
Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 

In 2011 wordt het be-
heerplan gemeentelijke 
gebouwen geactualiseerd 
(afgerond). 
 
 
 
Het Integraal Huisves-
tingsplan 2010-2014 is in 
2010 opgesteld en vast-
gesteld  
 
 
 
 
 
 
 

7. Wegen (verhardin-
gen) 
 

- Beleidskader Duurzaam 
Beheer 2008-2011 (2008) 

Beheerplan Wegbe-
heer 2009-2013  

Ja  

7A. Gladheidbestrij-
ding 

Nota gladheidbestrijding 
(2004) 
 

In 2010 is in het na-
jaar een Gladheid-
bestrijdingsplan 
aangepast en vast-
gesteld 

 Valt niet onder onder-
houd kapitaalgoederen 

8. Riolering en gema-
len 

- Gemeentelijk Riolering 
Plan (GRP4) 2008-2011 
(2008) 

- Aansluitvoorwaarden rio-
lering (2006) 

Gemeentelijk Riole-
rings Plan (GRP4) 
2008-2011  
 

Ja Het Gemeentelijk Riole-
ringsplan wordt in 2011 
herzien. Dit gebeurt in 
samenhang met het Wa-
terplan Ridderkerk  

9.  Waterhuishouding - Waterplan Ridderkerk 
(WPR2) 2008-2012 
(2008) 

- Beleidskader Duurzaam 
Beheer 2008-2011 (2008)

 

Beheerplan Water-
huishouding 2009-
2013  

Ja Zie riolering 

10. Afvalinzameling - Beleidskader Duurzaam 
Beheer 2008-2011 (2008)

Nog niet van toe-
passing. 

Ja Het 1e beheerplan onder-
grondse containers wordt 
opgesteld in 2011. Het 
betreft de onroerende 
betonnenbakken en in-
frastructuur.  
De roerende kapitaal-
goederen zijn eigendom 
van NV MAR. 

11. Haven Havenverordening (2007) Beheerplan Haven 
2009-2013 

Ja Beheerplan is in 2009 
vastgesteld en nog actu-
eel. 
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groen, gebouwen) die onderhouden dienen te worden om een veilig gebruik te kunnen waarborgen. 
De tendens is dat er sprake is van een steeds hoger verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit 
van de openbare ruimte.  
 
Het beheer van de openbare ruimte binnen de gemeente Ridderkerk is veelal gebaseerd op techni-
sche beheerplannen. Diverse beheerplannen, vaak ouder dan 5 jaar, zijn in 2009 geactualiseerd.  
 
Gebaseerd op vigerend actueel beleidskader zijn de volgende beheerplannen geactualiseerd: Open-
bare verlichting, Civiele kunstwerken, Openbaar groen, Recreatiegebieden, Speelterreinen, Gebou-
wen, Wegen, Waterhuishouding en Haven. 
Het beleidskader voor Openbare Verlichting zal mede op basis van Beleidskader Duurzaam Beheer in 
juni 2011 geactualiseerd zijn. 
 
Door de toenemende spanning tussen maatschappelijke wensen en ambities enerzijds en financiële 
mogelijkheden anderzijds heeft in 2008 een uitgebreide kwaliteitsdiscussie over de openbare ruimte 
op bestuurlijk niveau plaatsgevonden. Met als resultaat dat eind 2008 het “Beleidskader Duurzaam 
Beheer 2008-2011” voor het beheer in de openbare ruimte werd vastgesteld.  
 
De in deze paragraaf genoemde cijfers betreffen niet alleen het onderhoud maar zijn inclusief over-
headkosten (zoals personeels- en kapitaallasten). Anders dan een trendmatige indexatie is geen re-
kening gehouden met verwachte kostenfluctuaties van materialen en energie.  
 
Beleidskader Duurzaam Beheer (Openbare Ruimte)  
Kwaliteitscriteria: 
De Raad is betrokken in het project Duurzaam Beheer Openbare Ruimte. Hierin is een kwaliteitssys-
teem vastgesteld dat politiek en maatschappelijk draagvlak heeft en technisch verantwoord is.  
 
Prestatie-indicatoren: 
In het beeldkwaliteitsplan is een bepaald percentage afwijking van het beeld als maximale norm ge-
steld. Verder blijven de prestatie-indicatoren van wijkgericht onderhoud van kracht:  
1. Op meldingen en verzoeken van burgers wordt in 90% van de gevallen binnen 36 uur gereageerd 

en in 10% van de gevallen binnen een week. 
2. Wanneer een melding of verzoek is afgehandeld volgt een gereed melding aan de burger die de 

melding heeft gedaan. Daarbij blijkt dat 80% van de melders tevreden is over de wijze van afhan-
deling. 

3. Het onderhoudsniveau (schoon, heel, veilig) voldoet bij steekproeven en schouwacties voor 90% 
aan de afgesproken norm. 

4. Er zijn geen opmerkingen van de Voedsel en Waren Autoriteit  (v/h Keuringsdienst van Waren) in-
zake de veiligheid van speeltoestellen en in het logboek is de oudste inspectie van 10 maanden 
geleden. 

 
2.3.3.3.1 Openbare verlichting  
 

Kerncijfers 
Het areaal masten, in totaal 7.365 stuks, verschilt in leeftijd en uitvoering. Qua materiaal komen met 
name aluminium masten voor, van oudsher ook masten van staal. 
 
Actueel beheerplan 
Het beheerplan Openbare Verlichting is in 2009 geactualiseerd. Dat is met name gedaan op basis van 
het in november 2008 vastgestelde “Beleidskader Duurzaam Beheer”. 
Andere beleidsplannen die van belang zijn voor het beheerplan is Het Verlichtingsstructuurplan. 
 
Het gemeentelijk beleid en beheer is gebaseerd op uitgangspunten die zijn vastgelegd in het verlich-
tingsstructuurplan 1992. 
 
In Ridderkerk zijn, naast de gemeente, andere beheerders verantwoordelijk voor de openbare ruimte 
met openbare verlichting. De gemeente verrekent energie- en transportkosten met deze beheerders. 
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De realisatie van de middelen (lasten 2010) is als volgt: 
 

Omschrijving Realisatie 
2010

Openbare verlichting
Regulier beheer en (klein) onderhoud 454.500
Groot onderhoud en vervanging (masten en 
armaturen)

57.200

Saldo van de dotatie en aanwending 
reserve onderhoud openbare verlichting

105.000

Totaal beheer Openbare verlichting 616.700
 

 

Voor dit onderdeel Openbare Verlichting is een onderhoudsreserve gevormd: 
 

Stand per 1 januari 2010 € 494.000,-- 
Toevoeging € 162.200,-- (+) 
Onttrekking €   57.200,-- (-) 
Saldo per 31 december 2010 € 599.000,-- 
 
2.3.3.3.2 Civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, e.d.)  
 

Kerncijfers 
In gemeentelijk beheer zijn 241 civiele kunstwerken, waarvan 187 ten laste van het product Civiele 
Kunstwerken. Het betreft bruggen, viaducten, keermuren en kades, geluidwerende constructies en di-
verse kleinere objecten zoals dijktrappen en vissteigertjes. 
 
Actueel beheerplan  
In het “Beheerplan Civiele Kunstwerken 2009-2029” is een meerjaren groot onderhoud- en investe-
ringsprogramma opgenomen. Tevens zijn de jaarlijkse kosten voor klein onderhoud zichtbaar ge-
maakt. Dit beheerplan is in 2009 opgesteld.  
 
Vastgesteld kwaliteitsniveau 
Er wordt gewerkt met een veiligheidsurgentie en economische urgentie. Per kunstwerk en per situatie 
worden deze bepaald waarbij de urgentie van uitvoering kan worden vastgesteld. Indien blijkt dat de 
middelen niet toereikend zijn om op basis van de urgentie uit te voeren dient de begroting te worden 
bijgesteld. Onveilige situaties worden altijd direct opgelost. Daarnaast dient als uitgangspunt het “Be-
leidskader Duurzaam Beheer”. 
 
De realisatie van de middelen (lasten 2010) is als volgt: 
 

Omschrijving Realisatie 
2010

Civiele kunstwerken
Klein jaarlijks onderhoud 134.500
Groot onderhoud 62.500
Vervangingsinvesteringen 600

Totaal beheer civiele kunstwerken 197.600
 

 
2.3.3.3.3 Openbaar Groen (inclusief bomen) 
 

Kerncijfers 
Plantsoenen, heesters etc. ca. 46 ha 
Grasoppervlak   ca. 79 ha 
Verhardingen   ca.  1 ha 
Bomen     ca. 17.000 stuks 
 
 

Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk 87



 
 
 
 

 

Actueel beheerplan 
Het beheerplan Groen (inclusief bomen) is in 2009 geactualiseerd. Dat is met name gedaan op basis 
van het in november 2008 vastgestelde “Beleidskader Duurzaam Beheer”. 
Andere beleidsplannen die van belang zijn voor het beheerplan zijn: Besluitvorming wijkgericht onder-
houd, Kadernota wijkgericht werken 2005, Groenbeheerplan 1992, Groenbeleidsstrategie 1994, 
Actieplan hoofdgroenstructuur 1997. 
In 2010 heeft een complete inventarisatie en inspectie van het gemeentelijke bomenbestand plaats-
gevonden. 
 
De realisatie van de middelen (lasten 2010) is als volgt: 
 

Omschrijving Realisatie 
2010

Openbaar groen
Klein jaarlijks onderhoud 2.280.700
Groot onderhoud 143.200

Totaal beheer groen 2.423.900
 

 
2.3.3.3.4 Recreatiegebieden 
 

Kerncijfers 
De gemeente telt 2 recreatiegebieden, namelijk het Gorzen/griendgebied en het Reijerpark. Per 1 ja-
nuari 2011 is het Griend in de Gorzen overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap. 
 
Actueel beheerplan 
Het beheerplan Recreatiegebieden is in 2009 geactualiseerd. Dat is met name gedaan op basis van 
het in november 2008 vastgestelde “Beleidskader Duurzaam Beheer”. 
Andere beleidsplannen die van belang zijn voor het beheerplan zijn: Groenbeheerplan 1992, Groen-
beleidsstrategie 1994, Actieplan hoofdgroenstructuur 1997. 
 
De realisatie van de middelen (lasten 2010) is als volgt: 
 

Omschrijving Realisatie 
2010

Recreatiegebieden
Klein jaarlijks onderhoud 326.100
Investeringen 11.300

Totaal beheer Recreatiegebieden 337.400
 

 
2.3.3.3.5 Speelterreinen 
 

Kerncijfers 
De gemeente telt 135 speelplaatsen, zeer gevarieerd qua doelgroep, inrichting en grootte. 
 
Actueel beheerplan 
Het beheerplan Speelterreinen is in 2009 geactualiseerd. Dat is met name gedaan op basis van het in 
november 2008 vastgestelde “Beleidskader Duurzaam Beheer”. 
Andere beleidsplannen die van belang zijn voor het beheerplan zijn: Groenbeheerplan 1992, Groen-
beleidsstrategie 1994, Actieplan hoofdgroenstructuur 1997. 
Een nationaal wettelijk beleidskader van groot belang is het ‘Attractiebesluit’ van 1996.  
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De realisatie van de middelen (lasten 2010) is als volgt: 
 

Omschrijving Realisatie 
2010

Speelterreinen
Klein jaarlijks onderhoud 182.300
Groot onderhoud 118.900
Investeringen 53.200

Totaal beheer Speelterreinen 354.400
 

 
2.3.3.3.6 Gebouwen  
 

Kerncijfers 
Er zijn 29 gemeentelijke gebouwen, waarvan 7 gebouwen ten behoeve van de gemeentelijke organi-
satie en 22 gebouwen voor diverse toepassingen zoals peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, rouwcen-
trum/aula, bedrijfsruimten en enkele woningen. 
 
Actueel beheerplan 
Gemeentelijke gebouwen 
In 2009 is het actueel Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen opgesteld. Voor deze gebouwen is het 
beleid: het toepassen van duurzaam beheer en voldoen aan de arbo- en veiligheidsvoorschriften. 
In dit Beheerplan zijn de kwaliteitscriteria voor de gebouwen, die van strategisch belang zijn, vastge-
steld. De algemene conditie van onze gebouwen is tussen 5 (matig) tot 3 (voldoende).  
 
Onderwijsgebouwen 
In 2010 is voor de onderwijsgebouwen een Integraal HuisvestingsPlan / Integraal Accomodatiebeleid 
opgesteld.  
 
Sport- en Welzijn gebouwen 
 In de Nota Sport, Spel en Bewegen Ridderkerk (december 2004) is het onderhoudsniveau van de 
sportgebouwen vastgesteld op niveau 3 (voldoende). Dit vanwege hogere risico’s voor de veiligheid 
van sporters bij een minder onderhoudsniveau.  
 

De realisatie van de middelen (lasten 2010) is als volgt: 
 

 

 

De budgetten voor de Onderwijs- en de Sport & Welzijngebouwen zijn in de begroting genoemd. De 
verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij de verschillende onderwijsinstanties en bij Sport & Wel-
zijn. 
 

Voor dit onderdeel Gemeentelijke gebouwen is een onderhoudsreserve gevormd: 
Stand per 1 januari 2010 € 233.100,-- 
Toevoeging € 106.700,-- (+) 
Onttrekking €   19.300,-- (-) 
Saldo per 31 december 2010 € 320.500,-- 
 

Omschrijving Realisatie 
2010

Gemeente lijke gebouwen
Kle in jaarli jks onderhoud 4.374.200
Groot onderhoud 19.300
Vervangingsinvesteringen -107.500
Saldo van dotatie en aanwending 
reserve onderhoud verhuurde 
gebouwen

87.400

Totaal beheer Gem. Gebouwen 4.373.400
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2.3.3.3.7 Wegen (Verhardingen) 
 

Kerncijfers  
Alle harde ondergronden zoals voet- en fietspaden, rijbanen e.d.       2.099.758 m2 
 
Verhardingssoorten  
Asfaltverhardingen                425.460 m2 
Elementen verhardingen            1.674.298 m2 
 
Actueel beheerplan  
In het “Beheerplan Wegen 2009-2029” is een meerjaren groot onderhoud- en investeringsprogramma 
opgenomen. Tevens zijn de jaarlijkse kosten zoals voor klein onderhoud zichtbaar gemaakt. Dit be-
heerplan is in 2009 opgesteld. 
 
Vastgesteld kwaliteitsniveau  
Naast landelijk geldende uitgangspunten voor onderhoud aan wegen is rekening gehouden met de 
vastgestelde kwaliteitsniveaus van het “Beleidskader Duurzaam Beheer”. 
 
De realisatie van de middelen (lasten 2010) is als volgt: 
 

Omschrijving Realisatie 
2010

Wegen
Klein onderhoud 1.898.500
Groot onderhoud 808.500
Vervangingsinvesteringen 161.700
Saldo van dotatie en aanwending 
reserve onderhoud verharding

1.493.500

Totaal beheer Wegen 
(verhardingen) 4.362.200

 
 
Voor dit onderdeel Wegen (verhardingen) is een onderhoudsreserve gevormd: 
 
Stand per 1 januari 2010 € 4.528.100,-- 
Toevoeging € 2.335.300,-- (+) 
Onttrekking €    841.800,-- (-) 
Saldo per 31 december 2010 € 6.021.600,-- 
 
2.3.3.3.8 Riolering  
 

Kerncijfers (eind 2010) 
Aantal woningaansluitingen:  20.375  
Aantal niet-woningaansluitingen    1.735  
257.500 m1 te beheren riolering vrijverval, drukriolering en persleiding; 
20.977 rioolaansluitingen; 
15.358 trottoir- en straatkolken; 
11 eindgemalen; 
31 ondergemalen; 
94 drukgemalen (excl. 8x Oudelande, 10x Waalweg); 
7 bergbezinksystemen (9 leidingen); 
2 bergingsriolen Slikkerveer.  
 
Actueel beheerplan  
In 2008 is het actuele beleids-/beheersplan, het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2011 (GRP4), door 
de Raad vastgesteld. In het GRP4 zijn alle maatregelen, vervangingen, beheer en onderzoeken voor 
de komende 4 jaar benoemd.  
Binnen het GRP4 is door nieuwe inzichten en knelpunten een beoordeling van diverse bestaande ri-
oolsystemen en bemalinggebieden noodzakelijk gebleken. Belangrijke aspecten hierbij zijn de knel-
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punten wateroverlast in diverse gebieden in Ridderkerk, de Europese KaderRichtlijnWater (kwalitatief) 
en het Nationale WaterBeleid 21e Eeuw (kwantitatief). 
Het GRP4 is in samenhang met het Waterplan 2008-2012 ontwikkeld, maar is apart uitgewerkt om 
met de financiële gegevens het rioolrecht van 2008 en volgende jaren te kunnen berekenen.  
 
De realisatie van de middelen (lasten 2010) is als volgt: 
 

Omschrijving Realisatie 
2010

Riolering 
Klein jaarlijks onderhoud 2.231.800
Groot onderhoud 66.000
Vervangingsinvesteringen 3.072.500

Totaal beheer Riolering 5.370.300
 

 

2.3.3.3.9 Waterhuishouding  
 

Kerncijfers (basis is eind 2010) 
39 ha oppervlaktewater, waarvan in beheer bij gemeente 18 ha en bij waterschap 21 ha. 
32 km gemeentelijke watergangen (sloten en singels); 
26 km hoofdwatergangen waterschap; 
Circa 50km Beschoeiing; 
Circa 10 km Natuurlijke oevers. 
 
Actueel beheerplan  
In 2009 is een beheerplan Waterhuishouding opgesteld. De basis van dit plan zijn: het “Beleidskader 
Duurzaam Beheer” voor de openbare ruimte en het Waterplan Ridderkerk 2008-2012 (WPR2).  
  
In 2008 is het WPR2 door de Raad vastgesteld. Dit plan vervangt voorgaande plannen. In het WPR2 
zijn maatregelen, vervangingen, beheer en onderzoeken voor de komende 5 jaar benoemd. Het 
WPR2 is een samenwerking tussen de gemeente Ridderkerk, het waterschap Hollandse Delta en de 
Natuurvereniging Ridderkerk. 
Binnen het WPR2 is door nieuwe inzichten en knelpunten een beoordeling van de bestaande water-
gangen gemaakt. Belangrijke aspecten hierbij zijn de knelpunten van wateroverlast en waterkwaliteit 
in diverse gebieden in Ridderkerk, de Europese KaderRichtlijnWater (kwalitatief), het Nationale Wa-
terBeleid 21e Eeuw (kwantitatief) en het effect op het gebruik van de openbare en particuliere ruimte.  
Het WPR2 is vanwege de samenhang met het GemeentelijkRioleringsPlan 2007-2010 gezamenlijk 
ontwikkeld.  
 
De realisatie van de middelen (lasten 2010) is als volgt: 
 

Omschrijving Realisatie 
2010

Waterhuishouding
Klein jaarlijks onderhoud 234.000
Groot onderhoud 158.800
Vervangingsinvestering 124.700
Saldo van dotatie en aanwending 
reserve onderhoud watergangen

47.200

Totaal beheer waterhuishouding 564.700
 

 

Voor dit onderdeel Waterhuishouding is een onderhoudsreserve gevormd: 
Stand per 1 januari 2010 €    383.100,-- 
Toevoeging €    206.000,-- (+) 
Onttrekking €    158.700,-- (-) 
Saldo per 31 december 2010 €    430.400,-- 
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2.3.3.3.10 Afvalinzameling  
 

Kerncijfers  
Aantal huisaansluitingen:  20.375 (31 december 2010)  
Aantal ondergrondse containers: 275 stuks (eind 2010)  
 

Actueel beheerplan  
Er was voor 2010 geen beheerplan nodig. Voor het project Mechanisatie en Ondergrondse Inzameling 
zijn de ondergrondse betonbakken (en containers) in 2010 aangebracht.  
 

Op basis van het Raadbesluit: Mechanisatie en Ondergrondse inzameling in Ridderkerk van 19 april 
2004 is in 2010 de laatste fase van dit besluit uitgevoerd. Deze fase betrof het aanbrengen van de on-
dergrondse containers voor het inzamelen van restafval bij de hoogbouw (niet inpandig) en het aan-
brengen van ondergrondse containers (voor papier en glas) voor de milieustraten. De (betonnen) bui-
tenputten worden onderdeel van de openbare ruimte (onroerende goederen) en komen als investering 
voor rekening van de gemeente. De NV MAR investeert in de roerende goederen, zijnde de contai-
ners zelf en de inzamelwagens. 
 

Voor uitvoering van de afvalinzameltaken geldt de SamenwerkingsOvereenkomst van 29 mei 2001 
tussen gemeente Ridderkerk, AVR Overheid Milieu Management B.V. en NV Milieuservices AVR Rid-
derkerk (NV MAR).  
 

De realisatie van de middelen (lasten 2010) is als volgt: 
 

Omschrijving Realisatie 
2010

Afvalinzameling
Investeringen 179.600

Totaal beheer Haven 179.600
 

 
2.3.3.3.11 Haven  
 

Kerncijfers 
Het haventerrein van Ridderkerk, langs De Noord, bestaat uit het waterdeel, kaden, steigers en ter-
rein. Met uitzondering van de locatie bij de passantensteiger is het haventerrein volledig verhuurd. 
 

Actueel beheerplan 
Het beheerplan Haven is in 2009 geactualiseerd.  
Binnen het Groot Onderhoud (reserve) wordt gerekend met eens in de acht jaar baggeren van de ha-
ven. Dit is voor het laatst in 2008 uitgevoerd en staat weer gepland voor 2016. Jaarlijks wordt een do-
tatie aan de reserve gedaan. 
Voor het vervangen van de constructies is het uitgangspunt dat dit op zeer lange termijn (> 30 jaar) 
aan de orde is. Derhalve worden er nu geen bedragen gereserveerd.  
 

De realisatie van de middelen (lasten 2010) is als volgt: 
 

Omschrijving Realisatie 
2010

Haven
Klein jaarlijks onderhoud 26.000
Groot onderhoud 0
Vervangingsinvesteringen 0
Saldo van dotatie en aanwending 
reserve onderhoud haven

14.500

Totaal beheer Haven 40.500
 

 

Voor dit onderdeel Haven is een onderhoudsreserve gevormd: 
 

Stand per 1 januari 2010 €    154.300,-- 
Toevoeging €      14.500,-- (+) 
Onttrekking €               0,-- (-) 
Saldo per 31 december 2010 €    168.800,-- 
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2.3.4 Paragraaf 4 Financiering  
 
2.3.4.1 Doel 
 

Algemeen doel  
Generen van stuurinformatie voor de raad, met andere woorden: met de informatie uit deze paragraaf 
kan de raad beleidslijnen vast- en bijstellen. 
 
Specifiek doel 
Inzicht geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens om daarmee de financieringsfunctie te 
kunnen sturen, beheersen en controleren. 
 
Achtergrond informatie  
Deze paragraaf is bedoeld om de uitvoering van de treasuryfunctie te volgen. De treasuryfunctie on-
dersteunt de uitvoering van de programma’s. Deze functie omvat de financiering van beleid en het uit-
zetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen 
tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog moge-
lijk rendement wordt belegd en het daarbij afdekken van met name renterisico’s. 
 
2.3.4.2 Inleiding  
 

In deze paragraaf zijn de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financierings-
portefeuille beschreven. 
 
Financieringsbeleid  
Het beleid van Ridderkerk voor de financieringsfunctie is vastgelegd in het Financieringsstatuut 2009. 
Dit statuut is het kader voor de uitvoering van de financieringsfunctie. De doelstellingen van het sta-
tuut zijn: 
 Het verkrijgen en handhaven van de toegang tot de (Europese) financiële markten tegen accepta-

bele condities.  
 Het zorgdragen voor een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten, zo 

mogelijk tegen een vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs. 
 Het beheersen van de financiële risico’s zoals rente-, krediet- en liquiditeitenrisico’s. 
 Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten met als doelstelling een zo 

optimaal mogelijk (rente)resultaat op bestaande en geprognosticeerde liquiditeitsposities tegen 
aanvaardbare risico’s. 

 Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 
geldstromen en de financiële posities (rentekosten). 

 Het aantrekken van vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en aanvaardbare risico’s. 
 
Hoofdelementen financieringsstatuut  
Het statuut is vooral gericht op risicobeheersing. Enkele belangrijke punten uit het statuut zijn: 
 Uitzettingen moeten een prudent karakter hebben. 
 Het gebruik van derivaten kan uitsluitend na toestemming van de raad. 
 Tegenpartijen dienen minimaal een A-rating hebben. 
 Het college is gemandateerd om gelden aan te trekken en uit te zetten. 

 
Onderwerpen financieringsparagraaf  
De invoering van de financieringsparagraaf hangt samen met de Wet Fido, die per 1 januari 2009 is 
gewijzigd. De financieringsfunctie is in 2010 binnen de kaders van dit vastgelegde beleid uitgevoerd. 
In deze financieringsparagraaf worden de uitkomsten getoetst aan de uitgangspunten bij de begroting 
2010. 
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Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf financiering in ieder geval verslag 
van: 
 De kasgeldlimiet;  
 De renterisico norm;  
 De omvang en samenstelling van het vreemd vermogen; 
 De omvang en samenstelling van de uitzettingen; 
 De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar;  
 De rentevisie;  
 De rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.  

 
2.3.4.3 Gerealiseerde beleidsvoornemens voor risicobeheer financieringsportefeuille  
 

2.3.4.3.1 Verloop kasgeldlimiet  
 

 

 

 
Analyse van de verschillen 
De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente haar (kapitaal)uitgaven mag financie-
ren met kortlopende financieringsmiddelen (vlottende schuld). Voor 2010  
bedroeg deze kasgeldlimiet € 11.811.500,--.  De netto vlottende schuld bedroeg in 2010 gemiddeld 
€ 15.850.000,-- (4a). We hadden dus een gemiddelde overschrijding van de kasgeldlimiet van  
€ 3.768.500,-- (4b-4a). Vanwege het lage rentetarief voor kort geld is in 2010 optimaal gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid om met kort geld te financieren.  
De gerealiseerde vlottende schuld en vlottende middelen zijn gemiddelde bedragen van vier (kalen-
der)kwartalen. 

Begroting
2010

Realisatie
2010

Verschil

1 Toegestane kasgeldlimiet
1a Grondslag kasgeldlimiet 138.959.000 138.959.000
1b - in procenten van de grondslag 8,5 8,5
1c - in een bedrag (A) 11.811.500 11.811.500 0
2 Vlottende korte schuld
2a - opgenomen gelden korter dan 1 jaar
2b - schuld in rekening courant 0 3.902.000
2c - gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar
2d - overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 12.000.000

Totaal vlottende korte schuld (B) 0 15.902.000 0
3 Vlottende middelen
3a - contanten in kas 0 14.000
3b - tegoeden in rekening courant 0 308.000
3c - overige uitstaande gelden < 1 jaar

Totaal vlottende middelen ( C ) 0 322.000 0
4 Toets kasgeldlimiet
4a - totaal netto vlottende schuld (B-C) 0 15.580.000 15.580.000
4b - Toegestane kasgeldlimiet (A) 11.811.500 11.811.500 0
4c Ruimte + / overschrijding - (B+C+A) 11.811.500 -3.768.500 -15.580.000

Omschrijving
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2.3.4.3.2 Verloop renterisiconorm  
 

Begroting
2010

Realisatie
2010

Verschil

Basisgegevens
1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0
1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0
1 Netto renteherziening op vaste schuld 0 0 0

2a Nieuw aangetrokken vaste schuld 0 12.000.000 12.000.000
2b Nieuwe verstrekte lange leningen 0
2 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 0 12.000.000 12.000.000
3 Betaalde aflossingen 2.020.000 2.020.000 0
4 Geherfinancierde vaste schuld 0
5 Renterisico op vaste schuld (1+4) 0 0 0

Renterisico
6a Stand van het begrotingstotaal per 1 januari 138.959.000 138.959.000 0
6b Het bij Ministeriële Regeling vastgesteld % 20% 20% 0
6c Werkelijk renterisico 27.791.800 27.791.800 0

Toets renterisiconorm
7 Ruimte + / overschrijding - (6c-5) 27.791.800 27.791.800 0

Omschrijving

 
 

Analyse van de verschillen 
Vanwege de hiervoor vermelde overschrijding van de kasgeldlimiet is in december 2010 een vaste 
geldlening aangetrokken van € 12,0 miljoen voor 20 jaar.  
 
2.3.4.4 Leningenportefeuille en uitzettingen  
 

Leningenportefeuille  
Het totaal van de leningenportefeuille per 31-12-2010 bedraagt € 33.953.000,--. Deze leningenporte-
feuille bestaat uit een vijftal langlopende geldleningen die nog doorlopen tot 2014 resp. 2034. 
Op dit moment bedraagt de marktrente voor leningen met een looptijd van (bijvoorbeeld) 25 jaar 
4,81%. Met een gemiddelde van 4,41% zit de gemeente Ridderkerk met haar renteverplichtingen 
0,4% onder de markttarieven. 
 
Uitzettingen  
De stand van de vaste uitzettingen per 31-12-2010 bedraagt nihil. 
 
Overzicht uitzettingen (> 1 jaar)  
 

Omschrijving vastrente uitzettingen Bedrag Gemiddelde 
rente % 

Invloed op 
gem. rente 

Beginstand per 1-1-2010 0  
Reguliere aflossingen  
Nieuwe uitzettingen  
Vervallen uitzettingen  
Eindstand per 31-12-2010 0  

 
2.3.4.5 De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar 
 

De financieringspositie wordt bepaald door het investeringsniveau en –tempo, wisselende baten en 
lasten in grondexploitaties en mutaties in de geldleningenportefeuille. Mede als gevolg van het door-
schuiven van enkele geplande investeringen is de werkelijke financieringsbehoefte meegevallen.  
Het werkelijke tekort aan financieringsmiddelen is met kort geld gefinancierd, waarbij optimaal is ge-
profiteerd van de historisch lage rente voor kort geld (< 1%). Dit heeft een behoorlijke besparing opge-
leverd ten opzichte van de primitieve raming van de begroting 2010. 
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Om te voldoen aan de voorschriften van de Wet Fido (Financiering decentrale overheden) is in de-
cember 2010 een vaste geldlening aangetrokken van € 12,0 miljoen voor 20 jaar. Hiermee is alvast 
een deel van het renterisico afgedekt voor de komende jaren. Voor de komende drie jaren zal nog een 
vaste geldlening nodig zijn om onder de kasgeldlimiet van € 11,8 miljoen te blijven. Aan de hand van 
actuele liquiditeitsplanningen zal steeds een afweging worden gemaakt. De financieringsbehoefte en 
de marktrentes van dat moment zijn hierbij leidend. 
 
2.3.4.6 De rentevisie 
 

Zowel de korte- als de lange rente waren in 2010 historisch laag. Dit heeft vooral te maken met de fi-
nanciële  en economische crisis. De rentevisie voor de geldmarkt was voor 2010 ca. 1,4%. In  
werkelijkheid was deze rente meer dan 0,4% lager. De rentevisie voor de kapitaalmarkt was ca. 4,0%. 
De werkelijke rente lag ongeveer op hetzelfde niveau. De financieringskosten zijn dus wat het renteni-
veau betreft meegevallen. Vanwege de verwachte economische opleving en het gevaar van inflatie 
zullen de rentetarieven vanaf 2011 enigszins oplopen. De mate en het tempo hiervan zijn echter moei-
lijk te voorspellen. In dit opzicht zijn de voorspellingen van de banken niet eenduidig. 
   
2.3.4.7 De rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie 
 

De rentekosten van langlopende geldleningen waren € 26.600,-- hoger dan de raming van de  
3e monitor 2010. Dit is het gevolg van de nieuwe geldlening van € 12,0 miljoen in december 2010. 
De rentekosten van de kortlopende geldleningen waren € 12.600,-- lager dan de 3e monitor 2010. 
Dit komt hoofdzakelijk door lagere tarieven op de geldmarkt en de hiervoor vermelde nieuwe geldle-
ning per december 2010. 
 
2.3.4.8 Verleende garanties in het kader van de publieke functie  
In artikel 3 van het ‘Financieringsstatuut 2009’ is aangegeven dat de gemeente uitsluitend leningen 
kan aangaan, middelen kan uitzetten en garanties kan verlenen voor de uitoefening van de publieke 
taak. In 2010 hebben zich geen verenigingen of stichtingen gemeld voor het waarborgen van nieuwe 
geldleningen.  
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2.3.5 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering  
 
2.3.5.1 Doel 
 

Algemeen doel  
Generen van stuurinformatie voor de raad, met andere woorden: met de informatie uit deze paragraaf 
kan de raad beleidslijnen vast- en bijstellen. 
 
Specifiek doel  
Inzicht geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. 
 
Achtergrond informatie 
De gemeentelijke overheid staat voor een adequate dienstverlening. Om deze goed uit te kunnen 
voeren dient de bedrijfsvoering goed geregeld te zijn. Deze paragraaf beschrijft de diverse terreinen 
van de bedrijfsvoering. Op elk van deze terreinen staan ons flinke uitdagingen te wachten. Zo wordt 
Ridderkerk vanuit de interne en externe omgeving geconfronteerd met een toenemende vergrijzing en 
een krapper wordende arbeidsmarkt. Daarnaast is op het gebied van ICT-toepassingen sprake van 
verder voortschrijdend technologische ontwikkelingen en doen zich op het gebied van wet- en 
regelgeving nieuwe ontwikkelingen voor. 
 
We onderscheiden de volgende terreinen van bedrijfsvoering: 
• Personeel en organisatie; 
• Informatievoorziening; 
• Facilitair bedrijf; 
• Financiën; 
• Juridische zaken; 
• Communicatie. 
 
2.3.5.2 Personeel en organisatie 
 

Organisatieontwikkeling 
De tweede helft van 2010 hebben we de organisatieontwikkeling geëvalueerd. De belangrijkste 
onderwerpen van evaluatie waren procesgestuurd werken en duaal management. Bij deze evaluatie 
hebben we zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken: het bestuur, de medewerkers, het 
management en enkele externe partners. 
Deze evaluatie heeft ertoe geleid dat we in 2011 een organisatieverandering doorvoeren. In het kort 
houdt die verandering in dat we de huidige hoofdprocessen gaan omvormen tot afdelingen. Elke 
afdeling krijgt vervolgens twee leidinggevenden; een manager die verantwoordelijk is voor proces en 
resultaat en een manager die verantwoordelijk is voor Human Resources. 
 
Strategisch beleid 
In 2010 is een modern arbeidsmarktbeleid ingevoerd, met een eigen website werkenbijridderkerk.nl en 
een nieuwe wervingscampagne. 
Het project individuele jaarplannen is uitgevoerd. Na een experimentele fase zal in 2011 elke 
medewerker een individueel jaarplan krijgen. 
 
Loonkosten en inhuur 
De totale loonsom van het vaste personeel en het ingehuurde personeel laat een negatief eindsaldo 
zien van afgerond € 94.000,--. Dit is te wijten aan een aantal (extra) kosten die in de 3e monitor niet 
zijn meegenomen. Het gaat daarbij om reguliere periodieklasten, een ontslagvergoeding, wijzigingen 
in de opname van ouderschapsverlof, stagekosten en een wijziging van de wachtdienstregeling.  
Er zijn geen personeelsbeloningen boven de WOPT-grens in 2010. 
 
Opleidingen 
In 2010 is prioriteit gegeven aan opleidingen die voortvloeide vanuit de verbetering van Juridische 
kwaliteitszorg. In dat kader hebben veel medewerkers interne trainingen gevolgd op het gebied van de 
Awb, mediation en Klare Taal. 
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ARBO 
Er zijn drie nieuwe vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen benoemd en opgeleid. 
De nieuwe aanpak van ziekteverzuim (regie over verzuim in eigen handen) heeft in 2010 bijgedragen 
aan een lager verzuim. Het percentage is gedaald van 5,9 naar 5,4%. Het aantal ziekmeldingen is af-
genomen van 1,8 naar 1,6 gemiddeld per medewerker. 
In 2010 hebben veel medewerkers een herhaling gehad van de training agressiebeheersing. Tevens 
is meer aandacht besteed aan het preventief instellen van de werkplekken en het voorlichten van 
nieuwe medewerkers. Ook zijn er naar aanleiding van klachten interne werkplekonderzoeken gedaan. 
Door verdere scholing van eigen preventiemedewerkers is het inhuren van externen voor dergelijke 
onderzoeken in 2010 niet nodig geweest. Een juiste inrichting van de werkplek (bureau en stoel op 
juiste hoogte en dergelijke) is nu ook onderdeel geworden van het introductieprogramma. 
 
Samenwerking BAR 
Afgelopen jaar heeft de projectgroep P&O regelmatig overleg gevoerd over de samenwerkingsmoge-
lijkheden in BAR-verband binnen het vakgebied. P&O heeft ondersteund bij andere samenwerkings-
projecten, zoals samenwerking op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving en ICT. 
Daarnaast zijn alle arbeidsvoorwaarden van de drie gemeenten geïnventariseerd en met elkaar verge-
leken. Dat heeft ertoe geleid dat in 2011 de mogelijkheden worden onderzocht om de arbeidsvoor-
waarden tussen de gemeenten te harmoniseren. 
 
2.3.5.3 Informatievoorziening 
 

Algemeen 
In 2010 is er hard gewerkt aan de afstemming van organisatie en ICT. Zo zijn er grote stappen gezet 
op de weg naar éénmalige gegevensopslag, meervoudig gebruik. Zo is eind 2010 de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG) gerealiseerd, daarvoor waren de WOZ en Topografie al gereed. En de 
GBA gegevens worden real-time gebruikt door een aantal belangrijke applicaties. Uitloper in 2011 is 
de wettelijk vereiste koppeling BAG-WOZ en BAG-GBA per 1 juli. 
Aan de invoering van de NUP bouwstenen wordt gestaag gewerkt. Bouwstenen die gereed zijn voor 
gebruik  zijn en worden gebruikt met uitzondering van de webrichtlijnen. Maar hierover is in een eerder 
stadium al geïnformeerd. 
Digitalisering van het archief heeft enige vertraging opgelopen. Dit is veroorzaakt door o.a. veranderde 
inzichten m.b.t. de consequenties van digitalisering. 
De WABO is samen met Barendrecht en Albrandswaard ingericht en per 1 oktober 2010 operationeel. 
 
ICT infrastructuur 
De BAR ICT infrastructuur is begin 2010 in gebruik genomen. Het beheer van de infrastructuur is op 
essentiële punten ingericht. Er is een start gemaakt met een gezamenlijk BAR project telefonie. In 
2011 zal dit project verder gerealiseerd worden. 
 
Consequenties NUP voor Ridderkerk 
De voor het uitvoeren van de NUP benodigde financiële middelen zijn opgenomen in de begrotingen 
voor de komende 4 jaren. De uitvoering wordt en zal de komende jaren daar waar mogelijk in samen-
werking met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard ter hand genomen worden. 
 
Realisatie NUP in 2010 
In 2010 is er hard gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening via internet. Dit wordt onafhan-
kelijk gemonitord en bekend gemaakt middels de overheid monitor. De gemeente Ridderkerk stond in 
januari 2010 op positie 173 en is in de monitor van 6 januari 2011 gestegen naar positie 75. 
 
Een andere belangrijke mijlpaal is de aansluiting op de landelijke voorziening BAG. Eind 2010 is een 
audit afgenomen door het ministerie van I&M, waarna we, na het uitvoeren van enkele aanpassingen 
zijn aangesloten op het landelijk net.  
 
Antwoord voor bedrijven is hét startpunt van de overheid voor ondernemers. Hier zit de ondernemer in 
een oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen hij te maken krijgt en voor welke sub-
sidies hij mogelijk in aanmerking komt. Ook hier is de gemeente Ridderkerk op aangesloten.  
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Een andere belangrijke mijlpaal is de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
(WABO) per 1 oktober 2010. In BAR-verband zijn alle WABO-processen vormgegeven en ingericht, 
software geïnstalleerd en applicatiebeheer opgezet. De koppeling met het Omgevings Loket Online 
(OLO) dat door het ministerie van I&M wordt beheerd is gerealiseerd. Digitaal, via de OLO, ingediende 
aanvragen vergunningen kunnen en worden door het team vergunningen digitaal behandeld. 
 
Bij het Dienstenloket kunnen buitenlandse en Nederlandse dienstverleners terecht voor al hun infor-
matie en de afhandeling van procedures wanneer zij zich in Nederland willen vestigen of tijdelijk dien-
sten willen verrichten. Ook de gemeente Ridderkerk is aangesloten op dit loket.  
 
Overige ontwikkelingen op I&A (Informatie & Automatisering) gebied 
Na de afweging tussen nut en noodzaak is de geplande overgang naar een nieuwe versie van MS-
Office in 2010 niet doorgegaan. Net zoals voor alle andere software die in gebruik is, zijn alle vervan-
gingsinvesteringen bij de afwegingen voor de kerntakendiscussie geschrapt. Als een vervanging on-
ontkoombaar zal blijken te zijn, zal een specifiek voorstel daarvoor worden gemaakt en aan college 
en/of raad voor besluitvorming worden voorgelegd. 
 
2.3.5.4 Facilitair bedrijf 
 

Algemeen 
In het 4e kwartaal heeft een verhuizing plaats gevonden van ong. 100 medewerkers van de afdelingen 
SPO, SO en GSC. Dit om de mensen die met elkaar te maken hebben meer bij elkaar te zetten. 
Daarnaast was een herschikking nodig om vrije werkplekken te hebben om in voorkomende situaties 
te kunnen gebruiken voor stagiaires en tijdelijke medewerkers. Bij de voorbereiding en uitvoering is 
ook een stagiair betrokken geweest die het gehele proces heeft beschreven. Aandachtspunt voor de 
volgende jaren is dat er geen budget in de exploitatie is opgenomen voor omvangrijke verhuizingen. 
 
De exploitatie van het bedrijfsrestaurant is in september door het Maximacollege overgenomen van 
AnyTime. Uitgangspunt is dat de exploitatiekosten na 3 jaar worden gedekt door de opbrengsten. 
Voor het Maximacollege is dit een mooie gelegenheid om leerlingen in de praktijk te scholen.  
 
In de vergaderruimtes in gebouw A, de raadszaal, b&w-kamer en A119 is ‘vaste’ audio-visuele appa-
ratuur geplaatst. Dit heeft tot voordeel dat er nu niet meer met apparatuur gesleept moet worden. Ver-
der wordt de opstelling in A101 ook gebruikt voor videoconferencing met Barendrecht en/of Albrands-
waard. De apparatuur is zo ingericht dat een simpele druk op de knop voldoende is om deze te ge-
bruiken.  
De aanwezigheid van de toiletgroepen in gebouw A werd als ontoereikend ervaren door de medewer-
kers. Daarom is geregeld dat ook de toiletgroepen in gebouw C gebruikt kunnen worden. Hiervoor was 
het noodzakelijk de betreffende toegangsdeuren tot gebouw A op de verdiepingen te voorzien van 
camerabeveiliging.  
 
De BHV-organisatie is ingezet voor een 5-tal incidenten, variërend van brandmelding tot onwelwor-
ding. Op de buitenlocaties is de BHV-organisatie op de wettelijk vereiste sterkte gebracht.  
 
2.3.5.5 Financiën 
 

Doelmatigheid en doeltreffendheid 
Sinds de invoering van de dualisering hebben colleges van burgemeester en wethouders de verplich-
ting om periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid (controleren of de be-
leidsuitvoering door de ambtelijke organisatie binnen de gestelde kaders plaatsvindt) krachtens art. 
213a van de Gemeentewet. 
Eind 2007 programmeerde De Lokale Rekenkamer een DoeMee-onderzoek met als onderwerp “ Col-
legeonderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet”. Evenals de rekenkamers van 11 andere 
gemeenten heeft de Rekenkamercommissie Ridderkerk meegedaan aan dit onderzoek.  
 
De rekenkamercommissie Ridderkerk heeft de volgende aanbevelingen aan de raad meegegeven en 
vraagt het college om: 
1. in kaart te brengen welke vormen van onderzoek er binnen de gemeente worden uitgevoerd de 

zgn. ‘controletoren’; 
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2. de auditcommissie te betrekken in de gedachtewisseling over de herpositionering van het 213a-
instrument in de gemeente. Daarbij rekening houdend met: a. de doelmatige afstemming van de 
verschillende soorten onderzoek die in de gemeente plaatsvinden en b. de eigen aard van deze 
verschillende soorten onderzoeken; 

3. te komen tot een vastgestelde werkwijze (‘onderzoeksprotocol’) voor de uitvoering van collegeon-
derzoeken in de gemeente Ridderkerk; 

4. een nieuwe verordening ex artikel 213a Gemeentewet vast te stellen die toegesneden is op de 
gemeentelijke situatie en ambitie. 

 
Over de aanbevelingen van de rekenkamercommissie aangaande het 213a-instrument in de gemeen-
te merken wij op, dat inmiddels een landelijk evaluatie van de financiële functie van de lagere overhe-
den is uitgevoerd. Door het rijk is een concept rapport van deze evaluatie gepubliceerd. Daarin is on-
der meer aangegeven dat een wijziging van de Gemeentewet wordt voorbereid waarin artikel 213a 
wordt geschrapt. 
 
Op dit moment lopen er geen specifieke (diepte)onderzoeken. Uiteraard doen we als gemeente wel 
mee aan allerlei reguliere onderzoeken en/of benchmarks. 
 
Rekenkamercommissie 
Sinds december 2005 is in Ridderkerk een Rekenkamercommissie actief. Deze commissie onder-
steunt de gemeenteraad in zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rollen en 
geeft hieraan invulling door: 
 
• de uitkomsten van het beleid en de beleidsuitvoering te toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid 

en doeltreffendheid;  
• de raad te voorzien van op onderzoek gebaseerde informatie over de beleidsuitkomsten en be-

leidsuitvoering;  
• waar nodig en mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen te doen;  
• te streven naar bruikbare producten van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid;  
• haar werkzaamheden te verrichten in onafhankelijkheid en op objectieve, heldere en integere wij-

ze.  
 
De commissie heeft inmiddels 10 onderzoeken uitgevoerd. Ze brengt jaarlijks verslag uit aan de raad 
over haar werkzaamheden.  
 
Op dit moment voert ze onderzoeken uit naar onderwijshuisvesting en de bestrijding van jeugdwerk-
loosheid. 
Verder is de Rekenkamercommissie van plan in 2011 twee nieuwe onderzoeken te starten: 
• BAR-samenwerking (i.s.m. Rekenkamer Barendrecht en Rekenkamercommissie Albrandswaard); 
• Evaluatie Rekenkamercommissie Ridderkerk. 
 
Rechtmatigheid 
Met ingang van de jaarrekening van 2004 is de accountantsverklaring bij de jaarrekening van de ge-
meenten vernieuwd. De accountant geeft niet alleen een oordeel over de juistheid van de cijfers, maar 
ook of die cijfers rechtmatig tot stand zijn gekomen. Met andere woorden: voldoet de gemeente aan 
externe- en interne wet- en regelgeving waarbij financiële beheershandelingen aan de orde zijn.  Om 
voor een goedkeurende accountantsverklaring in aanmerking te (blijven) komen dient de inhoud van 
verordeningen en beleidsregels op orde te zijn én te blijven. In het najaar vindt jaarlijks een interim 
controle plaats als voorloper op de volledige accountantscontrole van de jaarrekening. (in het voor-
jaar). De interne controle op de rechtmatigheid wordt uitgevoerd door het TIC (team Interne  
Controle). Door middel van deelwaarnemingen in een dertigtal processen wordt de voortgang van de 
financiële rechtmatigheid in beeld gebracht. Gemeentebreed is er van iedere afdeling een mede-
werk(st)er ingezet en door dit team worden er controle werkzaamheden uitgevoerd die gericht zijn op 
het vaststellen van financiële (on)rechtmatigheid. Verdeeld over het jaar wordt periodiek (per 4 maan-
den) rapportage verstrekt aan het management. Waar nodig worden hierin aanbevelingen ter verbete-
ring gedaan en/of fouten hersteld. De bevindingen worden ook periodiek met de accountant afge-
stemd.  
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Geconstateerde fouten en onzekerheden financiële rechtmatigheid 
Naast de overschrijding van begrotingsposten is er een risico op financiële onrechtmatigheid bij de 
toepassing van door hogere overheden voorgeschreven regels en de door de raad vastgestelde ver-
ordeningen. Het gaat daarbij om bepalingen waarbij regels omtrent uitgaven en inkomsten zijn gesteld 
die voorwaarden bevatten over recht, hoogte en duur van de betreffende uitgaaf of inkomst. 
Door middel van over het jaar gespreide steekproeven wordt de naleving van deze voorwaarden over 
recht hoogte en duur getoetst. Steekproeven worden centraal bepaald, onafhankelijk getrokken en 
door het team interne controle uitgevoerd. Om voldoende onafhankelijkheid te waarborgen is een rou-
lerend systeem als voorwaarde gesteld, zodat een medewerker die een besluit heeft voorbereid niet 
de controle op de financiële rechtmatigheid ervan uitvoert maar dat aan een collega overlaat. De 
werkwijze heeft de instemming van de accountant. Uit bevindingen van de interne controle 2010 kan 
worden vastgesteld dat er slechts geringe fouten en onzekerheden zijn geconstateerd. Ook zijn her-
stelacties uitgevoerd waardoor de onrechtmatigheid is opgeheven. 
 
Risicomanagement 
Het NARIS-systeem (van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) voor de registratie 
en beheersing van risico’s wordt concernbreed ingezet voor een integrale benadering van risicomana-
gement. De uitkomsten van dit systeem worden in de P&C-cyclus meegenomen voor de bepaling van 
het gemeentelijk weerstandsvermogen. Daarbij wordt de hoogte van de buffer- of weerstandsreserve 
onderbouwd. De reserve is speciaal bedoeld voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers waar-
voor geen (directe) dekking is, met andere woorden: de reserve is enkel en alleen bedoeld voor het 
afdekken van risico’s.  
In de paragraaf Weerstandsvermogen, elders in deze rekening, worden de risico’s en de weerstands-
capaciteit in beeld gebracht. 
 
Kostentoerekening  
In Ridderkerk worden kosten zoveel mogelijk rechtstreeks toegerekend aan de raadsprogramma’s. Als 
dat niet mogelijk is of er is sprake van kosten die concernbreed worden gemaakt, dan spreken we van 
zogenaamde ‘overheadkosten’. Voorbeelden hiervan zijn: afdelings- en huisvestingskosten, de kosten 
van informatisering en automatisering en administratiekosten. Deze overheadkosten hebben het ka-
rakter in zich dat zij niet-direct (niet rechtstreeks) toe te rekenen zijn aan een bepaald  
product/programma. 
Op basis van een bepaalde verdelingssystematiek worden de niet-direct toe te rekenen kosten alsnog 
verdeeld naar producten en daarmee programma’s. De kosten worden in eerste instantie verzameld 
op zogenaamde ‘interne producten’ (dit is een verzameling van logisch bij elkaar horende kosten). 
Vervolgens vindt de verdeling plaats aan de hand van werkelijk gewerkte uren (tijdschrijven), norma-
tieve uren, historisch bepaalde aantallen en/of percentages (bijv. een percentage van de omzet). 
 
De via een percentage van de omzet verdeelde kosten vormen samen de concernoverhead. Deze 
concernoverhead is als volgt over de raadsprogramma’s verdeeld. 
 

Begroting na wijz. Realisatie/ Rekening
2010 2010

1 Werk en Economie 411.000 454.500
2 Veiligheid 505.000 529.900
3 Bestuur en Participatie 705.000 731.600
4 Educatie 1.823.600 1.914.000
5 Wonen en Leefomgeving 4.747.100 4.957.600
6 Welzijn 1.351.000 1.436.100
7 Zorg 1.351.100 1.437.300
8 Financiering en Alg.dekk.m. 284.600 313.800
Totaal  raadsprogramma's 11.178.400 11.774.800
Toegerekend aan derden 370.800 484.500

Totaal concernoverhead 11.549.200 12.259.300

Programma's Voordeel + / nadeel -
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Toelichting op de afwijking concernoverhead 
De hogere toedeling van concernoverhead aan de raadsprogramma’s van per saldo afgerond € 6 ton 
wordt gecompenseerd door lagere afdelingskosten. Deze verschuiving is een gevolg van de invoering 
van procesgericht werken. De managers van de processen worden niet meer via de afdelingskosten 
aan de activiteiten van de raadsprogramma´s toegerekend, maar via de concernoverhead. Er is dus 
sprake van een hogere concernoverhead en lagere afdelingskosten die per saldo budgettair neutraal 
uitwerken. Begrotingstechnisch was deze systematiek echter niet doorgevoerd.  
 
2.3.5.6 Juridische zaken 
 

Algemeen 
De Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) is bedoeld om geconsolideerde (ofwel ge-
actualiseerde) teksten van algemeen verbindende voorschriften van de decentrale overheid op het in-
ternet beschikbaar te stellen. De verplichting daartoe is in de wetgeving voor die overheidslichamen 
vastgelegd. Per 1 januari 2011 is het gehele geldende regelbestand van de gemeente Ridderkerk via 
www.overheid.nl te raadplegen.  
 
Eind 2010 is er gewerkt aan actualisering van het mandaatregister. Omdat per 1 april 2011 de organi-
satiestructuur op enkele punten wordt gewijzigd en het mandaatregister aan deze structuurwijziging 
dient te worden aangepast, is besloten om de actualisering en aanpassing aan de structuurwijziging te 
combineren. In maart 2011 wordt het nieuwe mandaatregister vastgesteld.  
 
Uit de steekproeven die in het kader van de juridische kwaliteitszorg zijn genomen is gebleken dat  op 
enkele deelterreinen de motivering van besluiten verbeterd kan worden zodat  belanghebbenden beter 
in staat zijn om te begrijpen waarom een bepaald besluit genomen is. Hiertoe is – intern - een tweetal 
cursussen georganiseerd voor een aanzienlijk aantal medewerkers. Het betrof de cursus 
Actualisering Algemeen Bestuursrecht alsmede de cursus Klare Taal  Het doel van deze cursussen is 
om de juridische kwaliteit van de besluitvorming te verhogen. De cursus Actualisering Algemeen Be-
stuursrecht heeft in het voorjaar van 2010 plaatsgevonden. De cursus Klare Taal is in het voorjaar van 
2011 gegeven.  
 
Mediation. 
Een groot aantal medewerkers, die regelmatig klantcontacten hebben op beleids-, vergunnings- en 
handhavingsniveau hebben in het voorjaar van 2010 een training mediationvaardigheden gevolgd. 
Hoewel dit nog niet tot uitdrukking is gekomen in de cijfers blijft de verwachting dat daardoor het aan-
tal klachten-, bezwaar- en beroepsprocedures zal gaan afnemen. 
 
Nieuwe wetgeving. 
In 2010 zijn de effecten van de per 1 oktober 2009 in werking getreden Wet dwangsom en beroep bij 
niet tijdig beslissen duidelijker geworden. Langzaam maar zeker neemt het aantal ingebrekestellingen 
toe doordat burgers steeds beter beseffen wat de mogelijkheden zijn om op te treden tegen een tal-
mende overheid.  
 
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vijfen-
twintig bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen zijn samengevoegd tot één omgevings-
vergunning. Voor burgers en bedrijven is het aanvragen van vergunningen nu een stuk eenvoudiger. 
Deze zijn nu in één keer digitaal aan te vragen. 
 
2.3.5.7 Communicatie 
 

Doel van de ondersteuning op het gebied van communicatie is vooral het verder verbeteren van de 
communicatieve kwaliteiten in de organisatie. In augustus is de organisatie van de communicatieon-
dersteuning aangepast. De adviseur bestuurscommunicatie werkt sindsdien onder verantwoordelijk-
heid van de hoofdproceseigenaar besturen. Om ook de andere hoofdprocessen adequaat te onder-
steunen werken de overige twee communicatieadviseurs met accountmanagement. Daarnaast hou-
den zij zich bezig met de uitvoering van bijzondere (centrale) taken op het gebied van communicatie. 
Zoals het ontwikkelen en implementeren van heldere standaarden, het verzorgen van opleiding en 
monitoring.  
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De gemeente communiceert steeds meer via het internet. Daarbij gaat het niet alleen om het beschik-
baar stellen van informatie maar ook om het interactief aanbieden van producten en diensten. Het 
biedt goede mogelijkheden om rechtstreekse contacten met de buitenwereld te ontwikkelen. Om die 
reden is in 2010 ook afgesproken dat de verschillende proceseigenaren zelf verantwoording gaan 
dragen voor informatie, producten en diensten die met betrekking tot hun processen op internet wor-
den aangeboden. 
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2.3.6 Paragraaf 6 Verbonden partijen  
 
2.3.6.1 Doel  
 

Algemeen doel 
Generen van stuurinformatie voor de raad, met andere woorden: met de informatie uit deze paragraaf 
kan de raad beleidslijnen vast- en bijstellen. 
 
Specifiek doel 
Het in beeld brengen en beheersen van de bestuurlijke en financiële belangen in deelnemingen.  
 
Achtergrond informatie 
Door de paragraaf verbonden partijen heeft de raad invloed op deelnemingen doordat hij kaders stelt. 
Die invloed is nu niet zo zeer gericht op individuele gevallen, maar veel meer op het totaalbeeld. De 
paragraaf geeft aan wat de visie van de raad is op de verbonden partijen in relatie tot de doelstellin-
gen uit de programma’s en wat de (beleids) voornemens zijn. Het gaat om vragen als: Wat willen we 
met de verbonden partijen? (visie/ doel). Welke rol spelen ze in programma’s? (beleidsvoornemens) 
Vervolgens kan er op toegezien worden of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds 
corresponderen met die van de gemeente(raad) en of de gewenste beleidsvoornemens van de ge-
meente(raad) via de verbonden partijen gerealiseerd zijn. In deze paragraaf is de informatie opgeno-
men conform de nota Verbonden Partijen (raadsbesluit 23 april 2009). 
 
2.3.6.2 Financieel overzicht per raadsprogramma  
 

In het volgende overzicht zijn per raadsprogramma de verbonden partijen opgenomen met de gereali-
seerde bijdrage van de gemeente, c.q. het te ontvangen dividend. Omdat Ridderkerk per 1 januari 
2010 is uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk is de informatie over deze regeling 
niet meer in onderstaande overzichten opgenomen. 
 
Nr.

Realisatie Begroting Realisatie
2009 2010 na wijz. 2010

Programma 1 Werk en Economie
1 Oasen NV 0 0 0

Programma 2 Veiligheid
2 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond -2.023.600 -2.028.300 -2.034.600
3 HALT -64.700 -51.600 -43.000

Programma 3 Bestuur en Participatie
4 Stadsregio Rotterdam -222.200 -223.100 -223.100

Programma 4 Educatie
5 OLIVER (volwasseneneducatie) -143.500 -143.500 -139.700

Programma 5 Wonen en Leefomgeving 
6 Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde -287.400 -311.200 -314.600
7 Koepelschap buitenstedelijk groen 0 0 0
8 NV MAR 211.500 149.500 149.600
9 NV Netwerk 62.100 0 0
10 DCMR -781.000 -813.000 -811.500

Programma 6 Welzijn
Geen verbonden partijen 0
Programma 7 Zorg

11 GGD -544.500 -572.700 -529.200
Hoofdstuk 8 fianciering en alg. 
dekkingsmiddelen

12 BNG NV 126.500 222.700 221.900
13 Eneco NV 1.538.900 1.000.000 1.001.200
14 Soza Albrandswaard/Ridderkerk n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Omschrijving voordeel +, nadeel -
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2.3.6.3 Overzicht van verbonden partijen  
 

1.  Naam: 
 

Oasen NV  

Vestigingsplaats: Gouda 
Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

Zorg dragen voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. 

Visie: 
(wat willen we met de verbonden 
partij bereiken) 

De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze instelling 
voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de inwoners van 
de gemeente (zie openbaar belang), en dus niet uit een oogpunt van 
geldbelegging. 

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclu-
sief beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

In Oasen wordt voor 6,28% in het totale aandelenkapitaal deelgeno-
men. Door deze deelname kan invloed op het beleid van deze instel-
lingen worden uitgeoefend door middel van een vertegenwoordiging 
in de aandeelhoudersvergaderingen. 

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

Aandeelhouder (portefeuillehouder Financiën) 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

Er is geen budget verbonden aan het aandeelhouderschap van Oa-
sen. 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

Er is geen sprake van een (direct) financieel belang. Er wordt geen 
dividend uitgekeerd door Oasen. Ook worden geen bijdragen ver-
leend aan het bedrijf. 

Bedrag per inwoner: € 0,-- 
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het be-
grotingsjaar in het belang van de 
verbintenis, art 69 BBV) 
 

Er zijn geen ontwikkelingen. 

2.  Naam: 
 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, genees-
kundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking 
en de Gemeenschappelijke meldkamer. 

Visie: 
(wat willen we met de verbonden 
partij bereiken) 

De vorming van veiligheidsregio’s heeft als doelstelling de versterking 
van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbe-
heersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking 
van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de 
brandweer. 
(Brand)veiligheid 
Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig 
georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden 
ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het 
beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongeval-
len bij brand en al wat daarmee verband houdt, het beperken en be-
strijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan 
bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het 
bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen. 
Hulpverlening 
Het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken 
en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van 
adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen 
of andere instelling voor intramurale zorg. 
Rampenbestrijding 
Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georgani-
seerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongeval-
len en rampen. Het invulling geven aan de regionale taken ten aan-
zien van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en cri-
sisbeheersing en de hiermee verbandhoudende multidisciplinaire sa-
menwerking. 
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Vervolg 2.  Naam: 
 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclu-
sief beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

Met deze regeling wordt (deels) invulling gegeven aan de doelstelling  
het raadsprogramma 2 veiligheid, namelijk het verkleinen en beheer-
sen van de veiligheidsrisico’s. Hoe hoger de kans op een inbreuk van 
de veiligheid, hoe hoger de feitelijke aantasting van de veiligheid zal 
zijn. Daarom moet – door middel van pro-actieve en preventieve 
maatregelen – zo mogelijk de slachtofferkans omlaag worden ge-
bracht. Tevens is het van belang om geprepareerd te zijn voor groot-
schalig optreden in het geval van een ramp of zwaar ongeluk.  

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

1 lid DB/AB (+1 plaatsvervangend lid) 
Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de 
leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, 
met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen 
met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 
50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum 
van elf stemmen per gemeente. 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

€ 128.810.000,-- 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

Inwonersbijdrage        €    344.000,-- 
Basisbrandweerzorg  €  1.690.700,-- 

Bedrag per inwoner:  
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het be-
grotingsjaar in het belang van de 
verbintenis, art 69 BBV) 

In 2010 is het document “VRR in breder perspectief” vastgesteld als 
uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen. Voor de brandweerzorg 
zijn hierbij vooral van belang het materieelspreidingsplan en het doen 
van investeringen en ombuigingen in de operationele brandweerorga-
nisatie.  

3.  Naam: 
 

HALT  

Vestigingsplaats: Rotterdam 
 

Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

Alternatieve straffen voor jongeren voor kleine delicten. 

Visie: 
(wat willen we met de verbonden 
partij bereiken) 

Bureau Halt (Het Alternatief) houdt zich bezig met repressie, voorlich-
ting en preventie om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. De gemeen-
schappelijke regeling is ingesteld met als doel de kwaliteit van de sa-
menwerking van de Halt-bureaus in de regio te verbeteren. Hiervoor 
worden werkafspraken gemaakt met partners en de werkprocessen 
geüniformeerd. 

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclu-
sief beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

Met het treffen van deze gemeenschappelijke regeling wordt (deels) 
invulling gegeven aan de doelstelling uit raadsprogramma 2: veilig-
heid. Halt levert een bijdrage aan de veiligheidsgevoelens van bur-
gers. Jeugdcriminaliteit wordt ook op deze wijze aangepakt. Jongeren 
ervaren een repressieve aanpak en verwacht wordt dat dit ook pre-
ventief werkt.  

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

1 lid AB (+ plv. lid) 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

€ 158.500,-- begroting Halt, locatie Rotterdam Zuid  

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

€ 43.000,--- 

Bedrag per inwoner:  
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het be-
grotingsjaar in het belang van de 
verbintenis, art 69 BBV) 
 

Halt bevindt zich in een fase van organisatieontwikkeling. Het project 
is genaamd “Doorgroei in kwaliteit en sturing: aan de slag!”. Aanvan-
kelijk lag het in de bedoeling per 1 januari 2011 een nieuwe gemeen-
schappelijke regeling vast te stellen. Intussen wordt als gevolg van 
landelijke ontwikkelingen een verdere schaalvergroting noodzakelijk 
geacht. Onderzocht wordt een samengaan van de regio’s Rotterdam-
Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, waarmee dan wordt aangesloten bij 
de nieuwe politieregio’s. Tevens wordt nagegaan welke rechtsvorm 
het meest doelmatig is. 
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4.  Naam: 
 

Stadsregio Rotterdam  

Vestigingsplaats: Rotterdam 
 

Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

Regionaal Bestuur (WGR). 

Visie: 
(wat willen we met de verbonden 
partij bereiken) 

Deze regeling behartigt de gezamenlijke belangen van 18 gemeenten 
en hun inwoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, wonen, 
stedelijke vernieuwing en Vinac, economie, verkeer en vervoer, mili-
eu, groen, jeugdzorg, arbeidsmarkt en volwasseneneducatie. 

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclu-
sief beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

In programma 3, Bestuur en Participatie, hebben wij als doelstelling 
het volgende geformuleerd: het realiseren, onderhouden en waar no-
dig verstevigen van samenwerkingsverbanden om regionale en/of ge-
zamenlijke vraagstukken die de reikwijdte van Ridderkerk te boven 
gaan, op te lossen op een zodanige wijze, dat rekening wordt gehou-
den met de Ridderkerkse belangen en de eigen identiteit van Ridder-
kerk. Uitgaande van een handhaving van de huidige taakverdeling 
tussen de regio en de gemeenten en de geformuleerde doelstelling 
zijn wij een voorstander van continuering en daar waar nodig en mo-
gelijk een versteviging van de huidige regeling. 

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

2 leden AB regioraad 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

 

Bedrag per inwoner:  
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het be-
grotingsjaar in het belang van de 
verbintenis, art 69 BBV) 

Mede op basis van de uitkomsten van de discussie rond Dialoog 2009 
is er een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Met name 
de bestuurlijke organisatie van de stadsregio is hierdoor gewijzigd. 

5.  Naam: 
 

Gemeenschappelijke regeling Volwasseneneducatie  
Rijnmond (OLIVER)  

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang: (doel van de rege-
ling) 

Door de gezamenlijke inkoop van scholingstrajecten bij de ROC’s kan 
er efficiënter en dus goedkoper ingekocht worden. 

Visie: (wat willen we met de verbon-
den partij bereiken) 

Een goed scholingsaanbod voor de Ridderkerkse risicojongeren van 
18 jaar en ouder (tot 23 jaar met een afgebroken vooropleiding). 

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: (gemeentelijke beleidsdoelen 
inclusief beoogde effecten en presta-
tie-indicatoren) 

Er zorg voor dragen dat Ridderkerkse (risico)jongeren alsnog via deze 
weg een startkwalificatie kunnen behalen. 

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

1 lid t.b.v. het Dagelijks en Algemeen Bestuur 

Financieel resultaat: (totaal jaarbud-
get van de regeling) 

OLIVER heeft geen eigen budget. De gezamenlijke gemeenten zetten 
gemiddeld 21% van hun rijksbijdrage educatie (onderdeel van het 
Participatiebudget) in (naar verhouding van het gemiddeld aantal 
VAVO-deelnemers).  

Financieel belang: (bijdrage Ridder-
kerk, % t.o.v. totaal) 

In 2010 heeft de gemeente Ridderkerk een bedrag van € 134.500,-- 
ingezet. In 2011 zal de gemeente Ridderkerk een bedrag van  
€ 132.900,-- inzetten voor VAVO. Bij de inkoop van VAVO-onderwijs 
wordt er gewerkt in schooljaren. Voor de productovereenkomst 
2010/2011 zet Ridderkerk een bedrag van totaal  
€ 132.900,-- (2e helft 2010 + 1e helft 2011). Dit is 2,5% van het totaal. 

Bedrag per inwoner: 
 

Een bedrag per inwoner is bij het OLIVER niet van toepassing. Het 
gaat om een bijdrage (ten behoeve van een gerichte doelgroep) naar 
rato van het aantal deelnemers aan het VAVO onderwijs.  De afre-
kensystematiek is veranderd. Er wordt nu niet meer naar het aantal 
inwoners gekeken, maar naar de gemiddelde deelname aan het 
VAVO-onderwijs per gemeente. 
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Vervolg 5.  Naam: 
 

Gemeenschappelijke regeling Volwasseneneducatie  
Rijnmond (OLIVER)  

Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het be-
grotingsjaar in het belang van de 
verbintenis, art 69 BBV) 

De deelname aan OLIVER brengt op zich geen financiële risico’s met 
zich mee. Het gaat hier om de gezamenlijke inzet van een deel van 
de door de deelnemende gemeenten ontvangen rijksgelden educatie 
en slechts een geringe jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Wel wordt 
het OLIVER geconfronteerd met 1 claim vanuit het ministerie van 
SZW, deze situatie is al jaren onveranderd.  
In 2011 zal de nieuwe gemeenschappelijke regeling worden vastge-
steld. Voor elke individuele gemeente bestaat er in de nieuwe ge-
meenschappelijke regeling de mogelijkheid om, met het eindigen van 
de verplichte winkelnering, per 31-12-12 uit de gemeenschappelijke 
regeling te stappen, zonder financiële of andere consequenties voor 
de gemeente.  

6.  Naam: 
 

Gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en  
Recreatiegebied IJsselmonde  

Vestigingsplaats:  
Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstede-
lijke recreatie en bescherming van natuur en landschap.  

Visie: 
(wat willen we met de verbonden 
partij bereiken) 

In september 2003 is ingestemd met de Beleidsvisie 2003-2007 van 
het natuur- en recreatieschap. 

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclu-
sief beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

De activiteiten van de regeling dragen bij tot het realiseren van de 
doelstellingen uit programma 5: Wonen en Leefomgeving. 

De komende jaren zullen meerdere projecten voortvloeiende uit het 
Landinrichtingsplan mede op het grondgebied van Ridderkerk worden 
gerealiseerd en in beheer worden overgedragen aan het Natuur- en 
Recreatieschap. 

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

1 lid DB en 1 lid AB 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

€  314.600,-- 

Bedrag per inwoner:  
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het be-
grotingsjaar in het belang van de 
verbintenis, art 69 BBV) 

N.v.t. 

7. Naam: 
 

Gemeenschappelijke regeling Koepelschap  
Buitenstedelijk Groen  

Vestigingsplaats: Schiedam 
 

Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

Financiering en programmering buitenstedelijk groen. 

Visie: 
(wat willen we met de verbonden 
partij bereiken) 

Deze regeling is in de plaats gekomen van het oude Financieel Koe-
pelschap. 
Het financieel koepelschap werkte feitelijk als een vereveningsinstru-
ment. Alle kosten die de deelnemers maken ten behoeve van de rea-
lisering en in standhouding van de buitenstedelijke openlucht recrea-
tieprojecten worden bij elkaar opgeteld en op basis van de in 1987 
vastgestelde verdeelsleutel naar rato van het aantal inwoners over de 
gemeenten herverdeeld. De gemeenten betalen rechtstreeks aan de 
schappen waarin zij deelnemen. Als blijkt dat een gemeente meer be-
taalt aan een schap dan de kosten van de gemeente op basis van de 
verdeelsleutel, dan ontvangt deze gemeente geld terug van het koe-
pelschap. Daarnaast heeft deze nieuwe regeling tot doel op basis van 
een rijks, provinciaal en regionaal programma/beleid in onderlinge 
samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het 
buitenstedelijk groen te bevorderen. 
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Vervolg 7. Naam: 
 

Gemeenschappelijke regeling Koepelschap  
Buitenstedelijk Groen  

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclu-
sief beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

 

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

1 lid AB (portefeuillehouder Buitenstedelijk groen) 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

N.v.t. 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

N.v.t. 

Bedrag per inwoner: 
 

N.v.t. 

Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het be-
grotingsjaar in het belang van de 
verbintenis, art 69 BBV) 

N.v.t. 

8.  Naam: 
 

NV Milieu Services AVR-Ridderkerk (NV MAR)  

Vestigingsplaats: Ridderkerk 
 

Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

Uitvoering en advisering afvalinzameling.  

Visie: 
(wat willen we met de verbonden 
partij bereiken) 

De NV MAR is op 1 juli 2001 opgericht om in opdracht van de ge-
meente de afvalinzameling uit te voeren. Er is een samenwerkings-
overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de AVR met een 
looptijd tot en met 31 december 2012.  De gemeente neemt deel in 
het aandelenkapitaal, omdat het nut heeft voor de inwoners van Rid-
derkerk.  

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclu-
sief beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

De gemeente bezit 100% van de aandelen van deze NV maar kan, op 
basis van genoemde overeenkomst, 49% van de aandelen aanbieden 
aan de AVR. Door deze deelname kan invloed op het beleid van de 
NV worden uitgeoefend. 

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

Aandeelhouder (portefeuillehouder Financiën) 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

N.v.t. 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

N.v.t. 

Bedrag per inwoner: N.v.t. 
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het be-
grotingsjaar in het belang van de 
verbintenis, art 69 BBV) 

N.v.t. 

9.  Naam: 
 

Netwerk NV  

Vestigingsplaats: Dordrecht 
Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

Exploitatie en beheer van een gezamenlijke milieustraat voor de ge-
meenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijnd-
recht. 

Visie: 
(wat willen we met de verbonden 
partij bereiken) 

De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze over-
heidsgedomineerde NV, omdat deze nut heeft voor de inwoners van 
Ridderkerk.  
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Vervolg 9.  Naam: 
 

Netwerk NV  

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclu-
sief beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

In Netwerk NV wordt voor circa 3% van het totale aandelenkapitaal 
deelgenomen. Door deze deelname kan invloed op het beleid van de-
ze NV worden uitgeoefend door middel van vertegenwoordiging in de 
aandeelhoudersvergadering.  

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

Aandeelhouder (portefeuillehouder Financiën) 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

N.v.t. 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

N.v.t. 

Bedrag per inwoner: N.v.t. 
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het be-
grotingsjaar in het belang van de 
verbintenis, art 69 BBV) 
 

Wij hebben ons aandelen belang (3%) verkocht en zijn nu al-
leen nog opdrachtgever richting Netwerk. In 2010 is Netwerk 
een onderdeel geworden van HVC. Omdat ons aandelen be-
lang van 3% op Netwerk binnen de organisatie van HVC zo 
minimaal zou worden is er gekozen voor een opdrachtge-
ver/opdrachtnemer situatie. Uiteraard voldoen we hiermee nog 
steeds aan de gemeentelijke zorgplicht.  

10.  Naam: 
 

Gemeenschappelijke regeling Dienst Centraal Milieubeheer Rijn-
mond (DCMR)  

Vestigingsplaats: Schiedam 

Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. 

Visie: 
(wat willen we met de verbonden 
partij bereiken) 

De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, 
adviseert  ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het 
kader van de wettelijke taken ingevolge de Wet Milieubeheer en on-
dersteunt de gemeente t.a.v. de uitvoering van het Bouwstoffenbe-
sluit. 

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclu-
sief beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

Ieder jaar wordt een werkplan opgesteld. 

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

1 lid AB (2 stemmen van totaal 168) 
In DB mede vertegenwoordigd door wethouder Barendrecht. 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

€ 52 miljoen 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

€ 811.500,-- 
1,5 % 

Bedrag per inwoner: Nvt 
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het be-
grotingsjaar in het belang van de 
verbintenis, art 69 BBV) 

Geen bijzonderheden 

11.  Naam: Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rot-
terdam Rijnmond (OGZRR)  

Vestigingsplaats: Rotterdam 

Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in 
het kader van de Wet Publieke Gezondheid. 

Visie: 
(wat willen we met de verbonden 
partij bereiken) 

Een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale 
problematiek. Verbeteren van de zorg aan jeugdigen en hun ouders 
en versterken van hun positie. In zijn algemeenheid het verbeteren 
van de volksgezondheid van de Ridderkerkse bevolking. 

110 Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Vervolg 11.  Naam: (OGZRR) 
Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclusief 
beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

Naast het uitvoeren van wettelijke verplichtingen is het van belang 
dat, met name voor de groep 0-19 jarigen, maatwerk gericht op lokale 
problematiek geleverd wordt. Het voornemen is om meer cliëntgerich-
te, samenhangende jeugdzorg te ontwikkelen. Door de vorming van 
een bovenlokale organisatie voor Centrum voor Jeugd en Gezin wordt 
gestreefd om het zorgaanbod meer op elkaar en vooral meer op de 
vraag van het kind af te stemmen.  

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

1 lid t.b.v. het Algemeen Bestuur 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

 

Bedrag per inwoner:  
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het begro-
tingsjaar in het belang van de verbinte-
nis (art 69 BBV): 

De jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) is als onderdeel uit de GGD ge-
haald en ondergebracht bij CJG Rijnmond, samen met de jeugdge-
zondheidszorg 0-4 jaar (voormalig Opmaat). Beide organisaties zullen 
zelfstandig functioneren.  
 
Bij het doorrekenen van de kosten van de GR werd duidelijk dat de 
gemeente Rotterdam de afgelopen jaren kosten betaald had, die ei-
genlijk t.l.v. de GR gebracht hadden moeten worden. Dit betreft bij-
voorbeeld de huisvestingskosten. De huisvestingskosten van de GGD 
4-19 jaar in Ridderkerk is jarenlang onbedoeld door de gemeente Rot-
terdam betaald. Vanaf 2011 zijn deze kosten voor rekening van onze 
gemeente. De GGD staat voor de uitdaging om met deze kostenstij-
ging enerzijds en de financiële kaders anderzijds een sluitende begro-
ting aan te bieden. Voor 2011 is een begroting met een bezuiniging 
(taakstelling) van 5% t.o.v. 2010 ingediend.  
 

12.  Naam: 
 

Bank Nederlandse Gemeenten NV  
 

Vestigingsplaats: Den Haag 
Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

De BNG is een bank voor overheden en instellingen voor het maat-
schappelijk belang. 

Visie: 
(wat willen we met de verbonden partij 
bereiken) 

De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG, omdat 
deze instelling een zeker nut heeft voor de gemeente, en dus niet pri-
mair uit een oogpunt van geldbelegging. 

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclusief 
beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

Gelet op de structuur van deze instelling kunnen de aandeelhouders 
nauwelijks invloed op het beleid van deze NV uitoefenen. De meest 
betrokken portefeuillehouder vertegenwoordigt de gemeente in de 
aandeelhoudersvergadering. 

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

N.v.t. 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

N.v.t. 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

N.v.t. 

Bedrag per inwoner: N.v.t. 
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het begro-
tingsjaar in het belang van de verbinte-
nis, art 69 BBV) 

N.v.t. 
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13.  Naam: 
 

Eneco NV 

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

Zorg dragen voor de gas- en elektriciteitsvoorziening binnen het 
voorzieningsgebied. 

Visie: 
(wat willen we met de verbonden partij 
bereiken) 

De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze instelling 
voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de inwoners van 
de gemeente (zie openbaar belang), en dus niet uit een oogpunt 
van geldbelegging. 

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclusief 
beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

In Eneco wordt voor 1,08% in het totale aandelenkapitaal deelge-
nomen. Door deze deelname kan invloed op het beleid van deze 
instelling worden uitgeoefend door middel van een vertegenwoordi-
ging in de aandeelhoudersvergaderingen. 

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

Aandeelhouder (portefeuillehouder Financiën) 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

In 2010 is € 1.004.200,-- dividend ontvangen over het totale netto 
resultaat van Eneco in 2009 ad € 177.000.000,--. 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

Ridderkerk ontvangt 1,08% van het uit te keren dividend. 

Bedrag per inwoner: Opbrengst ca. € 22,30 per inwoner. 
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het begro-
tingsjaar in het belang van de verbinte-
nis, art 69 BBV) 
 

De voorgenomen splitsing van het bedrijf in een productie- en leve-
ringsbedrijf (Eneco) en een netwerkbedrijf (Stedin en Joulz) gaat 
voorlopig niet door. 

14.  Naam: 
 

Regionale Samenwerking Soc. Zaken Albrandswaard en  
Ridderkerk  

Vestigingsplaats: Ridderkerk 
Openbaar belang: 
(doel van de regeling) 

Inwoners van Albrandswaard en Ridderkerk die niet in hun bestaan 
kunnen voorzien, helpen met inkomensondersteunende maatrege-
len, eventueel een WWB-uitkering en WMO-voorzieningen. 

Visie: 
(wat willen we met de verbonden partij 
bereiken) 

Inwoners van Albrandswaard en Ridderkerk zijn in staat een finan-
cieel zelfstandig bestaan te voeren.  

Beleidsvoornemens uit de program-
ma’s: 
(gemeentelijke beleidsdoelen inclusief 
beoogde effecten en prestatie-
indicatoren) 

De beleidsvoornemens staan verwoord in het tweejaarlijks beleids-
plan, dat door de gemeenteraden wordt vastgesteld. Voor 2009-
2010 is gekozen voor het ontwikkelen van een notitie regionaal ar-
beidsmarktbeleid in BAR-verband. 

Zeggenschap gemeente: 
(bestuurlijke inbreng / bestuurlijk be-
lang) 

De wethouders Sociale Zaken van Albrandswaard en Ridderkerk 
overleggen gezamenlijk over het te voeren beleid. Voor het ontwik-
kelen van het arbeidsmarktbeleid en een visie op eventuele verder-
gaande samenwerking binnen een intergemeentelijke sociale dienst, 
zal ook de gemeente Barendrecht deelnemen in het bestuurlijk over-
leg. 

Financieel resultaat: 
(totaal jaarbudget van de regeling) 

n.v.t. 

Financieel belang: 
(bijdrage Ridderkerk, % t.o.v. totaal) 

n.v.t. 

Bedrag per inwoner: n.v.t. 
Overige ontwikkelingen / veranderin-
gen: 
(Algemene financiële positie, 
risico’s & kansen gedurende het begro-
tingsjaar in het belang van de verbinte-
nis, art 69 BBV) 

n.v.t. 

112 Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 
 
 

  

2.3.7 Paragraaf 7 Grondbeleid  
 
2.3.7.1 Doel  
 

Algemeen doel 
Generen van stuurinformatie voor de raad, met andere woorden: met de informatie uit deze paragraaf 
kan de raad beleidslijnen vast- en bijstellen. 
 
Specifiek doel 
Het kunnen geven van sturing aan het grondgebruik ter realisatie van ruimtelijke doelstellingen uit de 
programma’s in relatie tot de financiële mogelijkheden van de gemeente. 
 
Achtergrond informatie  
Via grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde programma’s worden gege-
ven. Gedacht kan worden aan groen, water, wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd kan het 
grondbeleid tot (extra) baten voor de gemeente leiden, maar ook tot (extra) lasten. De eventuele ba-
ten, maar vooral de financiële risico’s van het grondbeleid zijn van groot belang voor de totale finan-
ciële positie van de gemeente. 
 
2.3.7.2 Gerealiseerd grondbeleid  
 

Centrumplan 
Per saldo wordt een verlies op deze exploitatie voorzien van € 1.705.800,--. Hiervoor is de Voorzie-
ning verliesgevend complex Centrumplan gevormd. De verwachting is vooralsnog dat deze voorzie-
ning voldoende is. Inmiddels is gestart met de ontwikkeling van de laatste fase van het Centrumplan. 
 
Zodra duidelijkheid bestaat over de stedenbouwkundige invulling van de laatste fase van het Cen-
trumplan, naar verwachting in de eerste helft van 2011, zal de exploitatieopzet van het grondbedrijf-
complex Centrumplan worden geactualiseerd. 
 
Veren Ambacht 
Inmiddels is voor een bedrag van € 8.900.000,-- winst genomen in dit complex. Alle grond is verkocht, 
afgezien van een klein restkavel. Er moeten nog wel kosten gemaakt worden voor het voltooien van 
het complex. Op 31 januari 2008 is een geactualiseerde exploitatieopzet door de raad vastgesteld. 
Aangezien het complex in de afrondingsfase verkeert geeft de geactualiseerde exploitatieopzet een 
redelijk nauwkeurig beeld van het eindresultaat van het complex. 
 
Het Zand 
In 2010 is er een nieuwe stedenbouwkundige invulling voor Het Zand opgesteld. Deze invulling is ge-
baseerd op de woningbouwstrategie zoals die in februari 2011 is voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Daarnaast is er in 2010, in samenwerking met Woonvisie, ook een gewijzigd plan van aanpak opge-
steld voor de Driehoek Het Zand. Met deze twee ontwikkelingen zou het exploitatieresultaat voor Het 
Zand weer kunnen uitkomen op het niveau zoals voorzien in de in 2008 vastgestelde exploitatieopzet. 
Dit resultaat is aangegeven in de hieronder weergegeven prognose voor het complex. 
 
De gemeenteraad is in februari 2011 echter niet akkoord gegaan met de woningbouwstrategie. Tij-
dens de raadsbehandeling van de woningbouwstrategie zijn meerdere moties en amendementen 
aangenomen. Deze zijn vooral gericht op het stimuleren van woningbouw voor starters op de woning-
markt c.q. het bouwen van goedkope woningen. 
 
Als dit beleid wordt uitgevoerd in Het Zand, zal dit een aanzienlijk negatief effect hebben op het te be-
halen exploitatieresultaat, omdat tot nu toe werd uitgegaan van het bouwen van wat duurdere wonin-
gen in Het Zand. Het bouwen van goedkope woningen leidt namelijk tot lagere opbrengsten uit grond-
verkopen dan thans voorzien. In ieder geval is er wederom sprake van een vertraging in de uitvoering. 
Deze vertraging leidt tot aanzienlijke extra financieringskosten, vanwege de hoge boekwaarde van dit 
complex. 
 
Een positief resultaat in dit complex is nog wel mogelijk, maar waarschijnlijk lager dan thans in de 
prognose is opgenomen. Voorts is het dringend gewenst om in 2011 een heldere stedenbouwkundige 
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visie en woningbouwstrategie voor Het Zand vast te stellen, om verdere vertraging en daarmee toe-
nemende financieringskosten te voorkomen en om een goed onderbouwde exploitatieopzet vast te 
kunnen stellen. 
 
Van Riebeekstraat 
In 2010 is gestart met de eerste fase van dit woningbouwproject. Een exploitatieopzet zal in maart 
2011 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. In dit project wordt een positief eindresultaat 
voorzien van € 531.700,--. 
 
Lagendijk 
In 2009 is door de raad voor dit complex een exploitatieopzet vastgesteld. Er wordt een positief exploi-
tatieresultaat verwacht van € 1.474.000,--. In het tweede kwartaal van 2009 is gestart met de verkoop 
van de bouwkavels. Er is voldoende belangstelling voor de kavels. Er zijn thans 7 van de 27 kavels 
verkocht. Tevens is voor nog eens 5 kavels een optiecontract gesloten. 
 
Nieuwbouw Piramide 
Dit project is weer opgepakt. Uitgangspunt is het behoud van de schoolmeesterswoning of sloop en 
herbouw van deze woning op basis van de oorspronkelijke architectuur en met behoud van de karak-
teristieke elementen. Daarnaast zullen op het terrein van de voormalige school enkele woningen wor-
den gebouwd. In de eerste helft van 2011 zal naar verwachting een overeenkomst met een project-
ontwikkelaar kunnen worden gesloten. Op dit moment wordt een klein positief eindresultaat verwacht. 
Zodra zeker is dat het project doorgaat zal de exploitatieopzet worden geactualiseerd. 
 
Cornelisland 
Ten behoeve van de grondverwerving in Cornelisland loopt een onteigeningsprocedure. Daarnaast 
wordt nog steeds geprobeerd om met de grondeigenaren tot minnelijke overeenstemming te komen 
over de aankoop van de benodigde grond. 
 
A. Hak Transportbedrijf en Kraanwagenverhuur is gestart met de nieuwbouw in Cornelisland. In de af-
spraken met Hak is bepaald dat het bedrijfsterrein in Het Zand uiterlijk 1 juli 2011 aan de gemeente 
wordt opgeleverd. De verwachting is thans, dat eind 2011 tot gronduitgifte in Cornelisland kan worden 
overgegaan. 
 
De exploitatieopzet Cornelisland is in februari 2011 door de raad vastgesteld. Er wordt een positief 
eindresultaat verwacht van ruim € 2.847.100,--. 
 
2.3.7.3 Actuele prognose uitkomst totale grondexploitatie (specificatie programma 1 en 5) 
 

Algemeen 
Een prognose van de uitkomsten van de totale grondexploitatie is hieronder opgenomen. De com-
plexen ‘Sportpark Ridderkerk’ en ‘Ridderkerklijn’ zijn in 2010 afgesloten.  
 
Op basis van de rekeningresultaten 2010 kan worden geconcludeerd dat zowel de complexen in het 
programma Werk en economie als in het programma Wonen en leefomgeving voldoen aan de in de 
Paragraaf Grondbeleid van de Programmabegroting 2011 – 2014 opgenomen prognose. 
 
2.3.7.3.1 Prognose van resultaten van in exploitatie genomen complexen  
 

Complex  
(programma) 

Verwacht saldo (+ of -) * Vaststellings-
jaar (herzie-
ne) exploita-
tieopzet  

Prognose 
afslui-
tingsjaar 
 

Korte toelichting/stand van zaken 
(o.a. inzake winstneming of ver-
lies) 

Centrumplan € 1.705.800,-- (-) 2004 2014 Verliesneming bij afsluiting complex 
via voorziening Centrumplan ter 
hoogte van € 1.705.800,--. 

Veren Ambacht € 9.220.400,-- (+) 2008 2011 Tussentijds winst genomen voor een 
bedrag van 
€ 8.900.000,--. 

114 Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 
 
 

  

Complex  
(programma) 

Verwacht saldo (+ of -) * Vaststellings-
jaar (herzie-
ne) exploita-
tieopzet  

Prognose 
afslui-
tingsjaar 
 

Korte toelichting/stand van zaken 
(o.a. inzake winstneming of ver-
lies) 

Het Zand € 5.400.000,-- (+) 2008 Ca. 2017 Resultaat is onzeker vanwege 
het ontbreken van een steden-
bouwkundig plan (zie paragraaf 
2.3.7.2). Een gewijzigde exploita-
tieopzet wordt zo spoedig moge-
lijk aan de raad ter vaststelling 
aangeboden, na vaststelling van 
een woningbouwstrategie en bij-
behorend stedenbouwkundig 
plan voor Het Zand. 

Van  
Riebeekstraat 

€    531.700,-- (+) 2011 2014 Bouw is gestart. Exploitatieopzet 
wordt in maart 2011 ter vaststelling 
aan de raad aangeboden 

Lagendijk € 1.474.000,-- (+) 2009 2014 Project loopt conform verwachting. 
Nieuwbouw  
Piramide 

€    100.000,-- (+) 
 

2011 2014 In 2011 zal naar verwachting een 
overeenkomst worden gesloten voor 
dit project. Dan wordt ook de exploi-
tatieopzet herzien. Verwacht word 
een klein positief eindresultaat. 

Cornelisland € 2.847.100,-- (+) 2011 2016 Bouw is gestart. Exploitatieopzet is in 
februari 2011 door de raad vastge-
steld. 

 
Totaal 

 
€ 17.867.400,-- (+) 
 
waarvan vanaf 2011 nog 
€ 10.673.200,-- te reali-
seren 

   
Tot en met 2010 
€ 8.900.000,-- winst genomen, voor 
geraamd verlies is voorziening ge-
troffen ter hoogte van € 1.705.800,--. 
Vanaf 2011 nog te behalen voordelig 
resultaat derhalve € 10.673.200,-- 
positief.  

 
2.3.7.3.2 Inschatting van resultaten van nog niet in exploitatie genomen complexen 
 
Complex  
(programma) 

Verwacht saldo (+ of -) * Vaststellings-
jaar (herzie-
ne) exploita-
tieopzet  

Prognose 
afslui-
tingsjaar 
 

Korte toelichting/stand van zaken 
(o.a. inzake winstneming of ver-
lies) 

Zorgwoningen 
Gen. Smutsstraat 

€ 400.000,-- (+) 2011 2013 Bouwproject in samenwerking met 
Woonvisie. Voorbereidingen vrijwel 
afgerond. In 2011 wordt een exploi-
tatieopzet ter vaststelling aan de 
raad aangeboden. 

Bedrijfsterrein 
Nieuw-
Reijerwaard 

€ 0,-- 2011 2022 Sluitende grondexploitatie. Moet nog 
worden uitgewerkt in samenwerking 
met partners. 

Pilon Slikkerveer € 0,-- Onbekend onbekend Nog geen duidelijkheid over voort-
gang project. Sluitende exploitatie 
verwacht. 

Transferium Slik-
kerveer 
 

€ 0,-- 2011 onbekend Sluitende exploitatie verwacht. Pro-
ject nog in voorbereidingsfase. 

 
2.3.7.4 Gerealiseerde winstneming (specificatie programma 1 en 5) 
 

Er is in 2010 geen sprake geweest van gerealiseerde winstnemingen. 
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2.3.7.5 Reserves in relatie tot de risico’s van grondexploitaties (specificatie progr. 1 en 5)  
 

Reserve grondbedrijfprojecten 
Deze reserve is bedoeld om voor bepaalde projecten van het grondbedrijf middelen beschikbaar te 
stellen. Indien er sprake is van een negatief saldo in het complex Restpercelen, wordt dit negatieve 
saldo ten laste van deze reserve gebracht. Jaarlijks komen in ieder geval de kosten van afdracht aan 
het Omslagfonds Stadsregio Rotterdam ten laste van het complex Restpercelen, althans voor zover 
deze kosten niet kunnen worden verhaald op de betreffende bouwer of ontwikkelaar. Tevens komen 
de kosten die worden gemaakt in het complex Diverse kosten Centrumplan ten laste van deze  
reserve. 
 
Op dit moment zijn geen middelen meer gereserveerd voor andere projecten. Het saldo van de reser-
ve per 31 december 2010 bedraagt afgerond € 455.000,--. Dit is voldoende om de te verwachten kos-
ten ten laste van deze reserve gedurende de periode 2011 – 2014 te kunnen betalen. 
 
Reserve strategische aankopen 
Deze reserve is bedoeld om gebruik te kunnen maken van mogelijkheden die zich onverwacht voor-
doen om grond of ander onroerend goed te kunnen aankopen wanneer dit van strategisch belang is 
voor de gemeente. Het saldo van de reserve per 31 december 2010 bedraagt afgerond € 712.200,--. 
 
Reserve risico’s grondexploitatie 
De reserve risico’s bij grondexploitaties bedraagt € 1.000.000,--. Op dit moment zijn er geen aanwij-
zingen dat een verhoging van deze reserve noodzakelijk is. Het huidige niveau wordt verantwoord ge-
acht. Het is mogelijk dat in het kader van het opstellen of actualiseren van de grotere exploitaties 
(Centrumplan, Het Zand, Lagendijk, Cornelisland, Nieuw-Reijerwaard) aanpassing van de reserve 
noodzakelijk blijkt. 
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2.4 Eigen investeringen gemeente Ridderkerk stedelijke  
      vernieuwing 2005 t/m 2010 
 

Omschrijving Soort 
besteding 

Periode Bestedingen 
tlv eigen 
middelen 

Eindverant-
woording 

Ja/Nee 
Investeringen stede-
lijke vernieuwing 
(ISV) 

Programma-
gemeente 

Besteed bedrag 
2005/2009 

€ 2.156.500 Ja 

Investeringen stede-
lijke vernieuwing 
(ISV) 

Programma-
gemeente 

Besteed bedrag 
2010 

€ 1.121.800 Ja 

 
In het kader van de ontvangen gelden stedelijke vernieuwing van de Stadsregio Rotterdam is er met 
de Stadsregio afgesproken dat Ridderkerk opgave doet van alle eigen investeringen met die strekking. 
 
Het bedrag van 2005/2009, genoemd in bovenstaand overzicht, komt voort uit de door de accountant 
goedgekeurde rekeningen. 
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JAARREKENING 
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PROGRAMMAREKENING MET TOELICHTING 
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3. Jaarrekening 
 
3.1 Programmarekening met toelichting 
 
3.1.1 Resultaatbepaling en -bestemming 
 
3.1.1.1 Gerealiseerde lasten en baten per programma  
 

Omschrijving Rekening
Primair na wijziging 2010

1 Werk en economie
Lasten -31.488.700 -16.564.000 -16.537.900
Baten 30.812.200 15.547.100 15.627.100

Saldo -676.500 -1.016.900 -910.800
2 Veiligheid

Lasten -2.956.200 -2.987.500 -2.957.600
Baten 0 0 0

Saldo -2.956.200 -2.987.500 -2.957.600
3 Bestuur en participatie

Lasten -4.480.200 -5.755.100 -5.537.800
Baten 819.600 835.100 862.400

Saldo -3.660.600 -4.920.000 -4.675.400
4 Educatie

Lasten -13.090.200 -13.055.500 -12.593.800
Baten 1.451.200 1.698.200 1.768.100

Saldo -11.639.000 -11.357.300 -10.825.700
5 Wonen en leefomgeving

Lasten -50.315.700 -39.570.000 -38.863.400
Baten 35.106.200 24.950.900 25.487.000

Saldo -15.209.500 -14.619.100 -13.376.400
6 Welzijn

Lasten -9.875.500 -10.388.300 -9.954.900
Baten 1.361.200 1.520.800 1.241.800

Saldo -8.514.300 -8.867.500 -8.713.100
7 Zorg

Lasten -26.232.300 -27.538.800 -28.212.900
Baten 14.793.900 14.592.000 15.185.000

Saldo -11.438.400 -12.946.800 -13.027.900
Totaal lasten alle programma's -138.438.800 -115.859.200 -114.658.300
Totaal baten alle programma's 84.344.300 59.144.100 60.171.400

Saldo -54.094.500 -56.715.100 -54.486.900

Begroting 2010
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3.1.1.2 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Omschrijving Rekening
Primair na wijziging 2010

Lokale heffingen
Lasten -494.800 -527.700 -570.000
Baten 6.605.000 6.605.000 6.728.100

Saldo 6.110.200 6.077.300 6.158.100
Algemene uitkeringen
Lasten 0 0 0
Baten 41.575.800 41.855.500 41.833.500

Saldo 41.575.800 41.855.500 41.833.500
Dividend
Lasten 0 0 0
Baten 1.803.300 1.372.200 1.372.600

Saldo 1.803.300 1.372.200 1.372.600
Financiering
Lasten 335.200 -64.600 -71.100
Baten 2.790.800 3.083.100 3.094.300

Saldo 3.126.000 3.018.500 3.023.200
BTW-compensatiefonds
Lasten
Baten

Saldo 0 0 0
Post onvoorzien
Lasten -112.000 -47.200 0
Baten 0 0 0

Saldo -112.000 -47.200 0
Overige algemene dekkingsmiddelen
Lasten -248.600 -714.600 -722.300
Baten 133.800 704.600 1.103.700

Saldo -114.800 -10.000 381.400
Totaal algemene dekkingsmiddelen
Lasten -520.200 -1.354.100 -1.363.400
Baten 52.908.700 53.620.400 54.132.200

Saldo 52.388.500 52.266.300 52.768.800

Begroting 2010
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3.1.1.3 Resultaatbepaling  
 
Nr. Omschrijving Rekening

Primair na wijziging 2010
Saldo van:
Programma's 1 t/m 7 -54.094.500 -56.715.100 -54.486.900

8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 52.500.500 52.313.500 52.768.800
Post onvoorziene uitgaven -112.000 -47.200 0

Resultaat voor bestemming (A) -1.706.000 -4.448.800 -1.718.100
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1 Werk en economie
Toevoegingen -61.900 -140.800 -129.500
Onttrekkingen 47.900 172.000 375.800

2 Veiligheid
Toevoegingen 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0

3 Bestuur en participatie
Toevoegingen 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0

4 Educatie
Toevoegingen -134.600 -442.600 -437.400
Onttrekkingen 101.800 101.000 93.700

5 Wonen en leefomgeving
Toevoegingen -2.441.800 -3.949.900 -4.367.600
Onttrekkingen 1.043.900 1.737.600 1.644.400

6 Welzijn
Toevoegingen -142.500 -1.349.500 -989.100
Onttrekkingen 101.900 232.200 230.200

7 Zorg
Toevoegingen -800 -800 -800
Onttrekkingen 0 70.200 52.300

8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Toevoegingen -1.745.400 -1.723.400 -1.818.300
Onttrekkingen 4.974.000 7.639.700 6.481.200

Totaal toevoegingen (B) -4.527.000 -7.607.000 -7.742.700
Totaal onttrekkingen (C) 6.269.500 9.952.700 8.877.600

Resultaat na bestemming (A-B+C) 36.500 -2.103.100 -583.200

Begroting 2010
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3.1.2 Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en programma-
rekening 
 
Inleiding 
 

Dit onderdeel van de programmarekening is opgezet om inzicht te geven in de afwijkingen tussen be-
groting en rekening en de mate waarin de afwijkingen rechtmatig dan wel onrechtmatig zijn. Om de 
rechtmatigheid te kunnen beoordelen zijn in onderstaande tabel de 6 aspecten van het begrotingscri-
terium gedefinieerd zoals deze zijn opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol.  
 
De aspecten van het begrotingscriterium (1 t/m 6) komen terug in de kolom “criteria”. Indien in deze 
kolom aangegeven wordt “n.v.t.” dan gaat het hier om een “voordeel”, waarbij de rechtmatigheid geen 
rol speelt.  
Bij een technische afwijking wordt een (T) vermeld en bij een onzekerheid (O). BN staat voor budget-
tair neutraal. 
 
De aspecten van het begrotingscriterium worden als volgt in de controle op de rechtmatigheid betrok-
ken: 
 
Nr. 
 

Begrotingscriterium Niet meene-
men in be-
oordeling 

Wel meene-
men in be-
oordeling 

1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden 
gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten 
 

X  

2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande 
beleid maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd 
 

X  

3. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande 
beleid maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt 
dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd 
 

 X 

4. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen 
binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter 
weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft in-
gediend 
 

 X 

 
 
 
 
5a 
5b 

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf 
als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bij-
voorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, 
belastingdienst of een toezichthouder blijkt: 
a. geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar 
b. geconstateerd na het verantwoordingsjaar 
 

 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
6a 
6b 

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (inves-
teringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar wor-
den via hogere kapitaallasten in het jaar zelf of pas in de 
volgende jaren: 
a. jaar van investeren 
b. kapitaallasten in latere jaren 
 

 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 
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3.1.2.1 Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en programmarekening 
   
                                                              (voordeel + / nadeel -) 

 
 
 

Programma Begroting 2010
na wijziging

Rekening
2010

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Lasten programma 1 -16.564.000 -16.537.900 26.100
Baten programma 1 15.547.100 15.627.100 80.000

Saldo programma 1 Werk en Economie -1.016.900 -910.800 106.100 0
Lasten programma 2 -2.987.500 -2.957.600 29.900
Baten programma 2 0 0 0

Saldo programma 2 Veiligheid -2.987.500 -2.957.600 29.900 0
Lasten programma 3 -5.755.100 -5.537.800 217.300
Baten programma 3 835.100 862.400 27.300

Saldo progr. 3 Bestuur en participatie -4.920.000 -4.675.400 244.600 0
Lasten programma 4 -13.055.500 -12.593.800 461.700
Baten programma 4 1.698.200 1.768.100 69.900

Saldo programma 4 Educatie -11.357.300 -10.825.700 531.600 0
Lasten programma 5 -39.570.000 -38.863.400 706.600
Baten programma 5 24.950.900 25.487.000 536.100

Saldo progr. 5 Wonen en leefomgeving -14.619.100 -13.376.400 1.242.700 0
Lasten programma 6 -10.388.300 -9.954.900 433.400
Baten programma 6 1.520.800 1.241.800 -279.000

Saldo programma 6 Welzijn -8.867.500 -8.713.100 154.400 0
Lasten programma 7 -27.538.800 -28.212.900 -674.100 -405.000
Baten programma 7 14.592.000 15.185.000 593.000

Saldo programma 7 Zorg -12.946.800 -13.027.900 -81.100 -405.000
Totaal lasten programma's -115.859.200 -114.658.300 1.200.900
Totaal baten programma's 59.144.100 60.171.400 1.027.300

Saldo programma's -56.715.100 -54.486.900 2.228.200 0
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Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol. 

 
Nr. 
 

Omschrijving 
 

I/S Lasten 
 

Baten Criterium
*)  

      
  Programma 1 Werk en economie       
      
1.1 Verhuurde gebouwen I -433.300 13.700 2 
 In verband met de komende sloop/verkoop van 2 panden en 

een interne herziening van de Meerjarenraming van ver-
huurde gebouwen is er minder onderhoud uitgevoerd voor 
een bedrag van afgerond € 45.000,-- (voordeel). 
 
In verband met jongeren activiteiten door Stichting Sport & 
Welzijn werd in de zomer van 2010 begonnen met een ver-
bouwing van de Fuik. Tijdens de werkvoorbereiding was 
kennis genomen van de quick scan asbest uit 2003, die 
voor de gemeentelijke gebouwen was uitgevoerd. Daardoor 
was bekend dat in de vensterbanken van de Fuik in gebon-
den vorm asbest zat, hetgeen op zich niet gevaarlijk is.  
Maar tijdens het werk kwamen boven het afwerkplafond on-
verwacht brandwerende panelen tevoorschijn die asbest-
verdacht waren. Op basis daarvan werd een asbestonder-
zoek naar de panelen ingesteld. Het asbest bleek niet vol-
doende gebonden te zijn omdat, na nu later blijkt, in 1993 
een verbouwing had plaatsgevonden. Tijdens die verbou-
wing is het asbest bewerkt en is stof vrijgekomen dat sinds-
dien op de plafondplaten was blijven liggen.  
Bij het daaropvolgende stof- en luchtonderzoek bleek dat 
met de aanvang van de verbouwingswerkzaamheden een 
forse verspreiding van de verontreinig had plaatsgevonden. 
Een verspreiding die niet was voorzien omdat het stof in 
eerste instantie niet asbestverdacht was.  
Vervolgens werd alle aandacht gericht op de volksgezond-
heid en werd alles in het werk gesteld om met spoed een 
asbestsanering te laten uitvoeren. Daarbij is ook rekening 
gehouden met de naastgelegen scholen. Door de versprei-
ding van het stof was het een omvangrijke sanering.  
Omdat ten tijde van het opstellen van de derde monitor 
2010 de omvang van de kosten nog niet bekend was wordt 
de overschrijding nu pas met de jaarrekening financieel 
zichtbaar. Wel is de raad steeds op de hoogte gehouden. 
Door middel van een persbericht, een brief aan de gemeen-
teraad en tijdens de raadsvergaderingen. 
Inmiddels is ook gebleken dat deze tegenvaller niet valt on-
der de dekking van de verzekering. 
Het verbouwkrediet bedroeg oorspronkelijk € 60.500,--. 
De totale extra kosten voor het asbest zijn uitgekomen op 
€ 657.300,--. 
Hiervan is € 182.500,--. verantwoord op het krediet. Dit be-
trof het verwijderen van de asbestpanelen. 
Het opruimen van de vervuiling die door het stof was ont-
staan is verantwoord op de jaarlijkse exploitatie. Die kosten 
bedroegen € 474.800,--. 
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(I = Incidenteel; S = Structureel; + = voordeel; - = nadeel) 

Nr. 
 

Omschrijving 
 

I/S Lasten 
 

Baten Criterium
*)  

1.2 Sociale werkvoorziening I 312.000  n.v.t. 
 In 2010 is een bonusconvenant ontvangen ad € 110.000. 

De bonus is toegekend omdat de kosten voor Drechtwerk 
over 2009 lager zijn uitgevallen. Dit wordt doorgegeven als 
bonus aan de leden van het convenant.  
Jaarlijks worden in oktober de Wsw-budgetten vastgesteld. 
De budgetten zijn veelal lager dan het jaar ervoor, waardoor 
er een taakstelling uit voortvloeit. De gemeente moet het 
aantal geplaatste cliënten zien terug te dringen. In 2010 is 
dit geleidelijk gedurende het jaar gelukt waardoor er 
€ 202.000,-- minder is uitgegeven.  
 

    

 Hogere lasten en hogere baten Sociale werkvoorziening Al-
brandswaard (T + BN). 

I -66.900 66.900 1 

      
1.3 Uitstroombevordering I 73.700 -79.400 n.v.t. 
 Een aantal zaken binnen het actieplan jeugdwerkloosheid 

heeft vertraging opgelopen, denk hierbij aan het in kaart 
brengen van niet-melders WIJ en de implementatie van het 
jeugdvolgsysteem. De verwachting is dat het in kaart bren-
gen van niet-melders WIJ in het tweede kwartaal wordt af-
gerond. De implementatie van het jeugdvolgsysteem hangt 
nog van een aantal zaken af, waardoor de implementatie 
waarschijnlijk in de loop van 2011 zal worden gerealiseerd. 
Het gaat bij deze post om geoormerkt geld en het restant-
budget van € 94.000,-- blijft beschikbaar voor besteding t/m 
2011 (verantwoording in 2012). 
Doordat de lasten lager zijn is ook de bijdrage van het rijk 
€ 94.000,-- lager (BN). 

    

      
1.4 Wet Werk en Bijstand I  200.000 n.v.t. 
 Een hogere inzet van het Participatiebudget omdat na on-

derzoek is gebleken dat er meer kosten ten laste van deze 
rijksbijdrage kunnen worden gebracht. 

    

      
1.5 Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen     
 Bij complex Cornelisland is voor bijna € 1,1 miljoen grond 

aangekocht waarmee in de raming voor 2010 geen rekening 
was gehouden (na het mislukken van de onteigeningspro-
cedure werden in 2010 geen grondaankopen verwacht). De 
grondaankoop betreft een afspraak met een ontwikkelaar in 
de Kop van Cornelisland. De besluitvorming hierover is 
voorspoediger verlopen dan verwacht. De ontsluiting van 
het gebied zal plaats vinden via een alternatieve route. 
Hiervoor zijn in 2010 kosten gemaakt voor bouwrijpmaken. 
Daarnaast is de Kop van Cornelisland bouwrijp gemaakt na 
aankoop van de grond.  
 
Bij het Grondbedrijf worden de voor- en nadelige saldi aan 
het eind van het jaar overgeboekt naar de balans, waardoor 
het in de begroting en de rekening budgettair neutraal uit-
werkt. Alleen als een complex wordt afgesloten komt het 
voordeel/nadeel ten gunste/laste van de rekening (T). 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 

-1.447.700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.528.400 
 
 
 
 

-78.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3.300 

n.v.t.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.v.t. 
 
 
 

      
1.6 Diverse kleinere verschillen binnen programma 1. I 59.900 -39.700 n.v.t. 
      
  Totale afwijking programma 1 Werk en Economie  26.100 80.000   
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(I = Incidenteel; S = Structureel; + = voordeel; - = nadeel) 

 
 

Nr. 
 

Omschrijving 
 

I/S Lasten 
 

Baten Criterium
*)  

      
  Programma 2 Veiligheid       
      
2.1 Diverse kleine verschillen binnen programma 2. I 29.900  n.v.t. 

  Totale afwijkingen programma 2 Veiligheid  30.000 0  

      
  Programma 3 Bestuur en participatie        
      
3.1 Bestuursorganen  I -70.800  2 
 Om het doelvermogen per 31 december 2010 te bereiken 

moest een groter bedrag in de voorziening wethouderspensioe-
nen worden gestort dan geraamd. 

    

      
3.2 Diverse kleine verschillen binnen programma 3. 

Voordeel betreft lagere toerekening uren Bestuur. 
 

I 288.100 
 

27.300 n.v.t. 

 Totale afwijkingen programma 3 Bestuur en  
Participatie

 217.300 27.300  
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(I = Incidenteel; S = Structureel; + = voordeel; - = nadeel) 

                                                                                 

Nr. Omschrijving I/S Lasten Baten Criterium
*)  

      
  Programma 4 Educatie       
      
4.1 Openbaar basisonderwijs uitsluitend huisvesting  I 322.700  n.v.t. 
 Het voordeel betreft voor € 302.500,-- de tijdelijke huisvesting van 

De Reijer. Dit is in 2010 niet gebeurd in verband met de vertraging 
van de nieuwbouw voor De Reijer.  
Voor het overige is er met name sprake van lager uitgaven voor het 
herstel van schades. Deze zijn moeilijk te ramen en zijn in 2010 
aanzienlijk lager uitgevallen dan voorgaande jaren. 

    

      
4.2 Bijzonder basisonderwijs uitsluitend huisvesting I 79.200  n.v.t. 
 Het voordeel betreft lagere uitgaven voor groot onderhoud. Tegen-

over dit voordeel staat een nadeel op de reserve onderhoud bui-
tenkant bijzonder basisonderwijs. 

    

      
4.3 Leerlingenvervoer S -124.000  2 
 In het schooljaar 2010/2011 is het aantal leerlingen dat van het 

leerlingenvervoer gebruik maakt licht gestegen. Het aantal ritten 
buiten de regio is aanzienlijk toegenomen. Het is een wettelijke 
taak. Dit betekent dat als er in de regio geen geschikte scholen zijn, 
de gemeente verplicht is vervoer buiten de regio toe te kennen. Als 
gevolg hiervan is het budget overschreden met een bedrag van 
€ 124.000,--. Deze ontwikkeling zal de komende jaren een structu-
reel nadelig effect op de begroting hebben. 

    

      
4.4 Opvoedingsondersteuning     
 In 2010 zijn de uitgaven van diverse zorgtrajecten en andere kos-

ten opvoedinsondersteuning lager dan geraamd. Dit komt door ver-
schillende factoren: 
1. minder gestarte trajecten gezinscoaching en ook lichtere (dus 
goedkopere) trajecten; 
2. de Stadsregio heeft het grootste deel van de gezinscoach trajec-
ten van Flexus Jeugdplein (incidenteel) gefinancierd, zodat er geen 
aanspraak gemaakt hoefde te worden op de verstrekte subsidie; 
3. minder gestarte vraaggerichte trajecten; 
4. het nieuwe zorgcoördinatiesysteem wat in stadsregionaal ver-
band ontwikkeld werd is in 2010 niet geïmplementeerd; 
5. de discussie met de GGD over kosten huisvesting was nog niet 
afgerond, zodat we deze nog niet hoefde te betalen; 
6. het aantal benodigde plaatsen op sociaal medische indicatie was 
lager dan geraamd. 

I 198.900  n.v.t. 

 Het voordeel onder de baten kan als volgt worden verklaard: 
1. pas eind 2010 werd de indexering bekend (OVA) en is de rijks-
vergoeding verhoogd; 
2. eind 2010 werd nog een aanvullende RAS-subsidie ontvangen 
van de stadsregio; 
3. bij het in het najaar vaststellen van de definitieve subsidies over 
2009 bleken diverse instellingen niet alle prestaties geleverd te 
hebben die conform de subsidieafspraken geleverd moesten wor-
den. Op grond hiervan is een deel van de subsidie teruggevorderd; 
4. er zijn niet voorziene ouderbijdragen van kinderopvangplaatsen 
op sociaal medische indicatie. 

I  78.500 n.v.t. 

      
4.5  Diverse kleine verschillen binnen programma 4. I -15.100 -8.600 n.v.t. 
      

  Totale afwijkingen programma 4 Educatie  461.700 69.900  

130 Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 
 
 

 

(I = Incidenteel; S = Structureel; + = voordeel; - = nadeel) 
Nr. Omschrijving 

 
I/S Lasten Baten Criterium

*)  
      
  Programma 5 Woon- en Leefomgeving        
      
5.1 Wegen, straten en pleinen I 286.700 58.800 n.v.t.  
 Lasten 

Van het project voor de aanleg van bushaltes voor mensen met een 
beperking (budget 2010: € 180.000,--) schuift € 121.600,-- door naar 
2011. Dit project is vertraagd omdat gewacht moest worden op be-
sluitvorming over de Ridderkerklijn. 

 
 

   

 Alhoewel er op dit progamma sprake is van een voordeel werkt dit 
voor de rekening als geheel budgettair neutraal uit omdat deze post 
wordt verrekend met de vrije reserve. Maar die lagere onttrekking 
aan de vrije reserve is verantwoord bij het onderdeel algemene dek-
kingsmiddelen.  
 
Vanwege het faillissement van een aannemer in oktober 2010 zijn 
projecten stilgelegd en konden nieuwe projecten niet worden opge-
start. De werkzaamheden voor de Bloemenstraat,  Beatrixstraat, 
Noordenweg, Kloosplantsoen, Vlietplein en enkele kleine herstraat-
projecten schuiven door naar 2011. Dit gaat om een bedrag van  
€ 270.000,--. 
Voor de rekening als geheel werkt dit budgettair neutraal uit omdat er 
een verrekening plaats vindt met de reserve onderhoud verharding..  
 
Baten 
De hogere baten worden veroorzaakt door een hogere omzetheffing 
van het Esso-station en een subsidie in het kader van het project 
Bushaltes voor mensen met een beperking. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

      
5.2 Openbare verlichting I 164.300  n.v.t.  
 Bij de energiekosten is een meevaller van € 39.000. Het prijsniveau 

van de energiekosten is lager uitgevallen dan in de begroting werd 
verwacht. 
 
Het budget voor vervangingen van masten en armaturen ad 
€ 107.000,-- is niet uitgegeven. Voor de vervangingen wordt het 
nieuwe beleidsplan afgewacht dat naar verwachting in juni 2011 ge-
reed komt. Het budget schuift door naar 2011. 
Voor de rekening als geheel werkt dit budgettair neutraal uit omdat er 
een verrekening plaats vindt met de reserve onderhoud openbare 
verlichting. 

 
 
 
 
 

   

      
5.3 Gladheidsbestrijding I -159.000  2 
 Door de strenge winters 2009-2010 en 2010-2011 zijn er meer uit-

rukken geweest dan gebruikelijk. In 2010 waren dat er 78. Normaal 
ligt dat rond de 25. 

    

      
5.4 Civiele kunstwerken I 66.600  n.v.t.  
 De raming in de begroting voor het kleine onderhoud aan de civiele 

kunstwerken is gebaseerd op een meerjarig gemiddeld bedrag. Om-
dat in 2010 de inspectie in eigen beheer is uitgevoerd en er geen 
kunstwerken zijn gereinigd is er een voordeel van € 32.800,-- ont-
staan. 
Bij de kapitaallasten is er een voordeel van € 44.400,-- omdat de 
vervanging van de voetgangersbrug en de vissteiger aan de Toren-
molen is uitgesteld naar 2011. 
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5.5 Verkeersplanologie en verkeersveiligheid  I 93.000  n.v.t.  
 De meevaller wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten waar-

voor in 2010 budget was geraamd gedeeltelijk doorschuift naar 2011.
Het project Pruimendijk / Tarwestraat schuift door vanwege een te 
doorlopen participatietraject: De realisatie van een aantal 
voetgangersoversteekplaatsen is vertraagd door het vroeg invallen 
van de winter. En de geplande fietsenstalling is niet gerealiseerd 
omdat besluitvorming over de Ridderkerklijn is afgewacht. 
Voor de rekening als geheel werkt dit budgettair neutraal uit omdat er 
een verrekening plaats vindt met de vrije reserve. 

    

      
5.6 Waterhuishouding I 239.100 -49.000 n.v.t.  
 Lasten 

De meevaller heeft 3 belangrijke oorzaken: 
1. De in het Waterplan geprognosticeerde werkzaamheden zijn tot 
een bedrag van € 92.700,-- niet of nog niet uitgevoerd. Voor wat be-
treft het Waterplan gaat er heroverweging plaatsvinden over omvang, 
nut en noodzaak. Dit gaat gezamenlijk gebeuren met het waterschap 
en de natuurvereniging.  
Maar ook werkzaamheden als die voor de Kerkweg e.o. en een af-
name van de personele capaciteit hebben tot vertraging geleid. 
2. De doorgeschoven baggerwerkzaamheden uit 2009 en de bag-
gerwerkzaamheden 2010 konden door een gunstige aanbesteding  
€ 78.000,-- goedkoper worden uitgevoerd 
3. Ook bij het vervangen van de beschoeiing was sprake van een 
gunstige aanbesteding. Daar leverde het € 22.000,-- voordeel op. 
2 en 3 worden verrekend met de reserve onderhoud watergangen. In 
die gevallen werkt het dus budgettair neutraal uit voor de rekening. 
 
Baten 
Door het (nog) niet uitvoeren van de werkzaamheden uit het Water-
plan zijn de bijdragen die wij in dat kader ontvangen van het water-
schap ook niet binnengekomen. 

    

      
5.7 Afval I -72.700 52.200 n.v.t.  
 Lasten 

De hogere rijkssubsidie voor plastic is doorbetaald aan de MAR . 
 
Baten 

    

 Een meevaller omdat door een stijging van de oud papierprijs de in-
komsten oud papier hoger zijn uitgevallen. En voorts  
omdat er meer rijkssubsidie werd ontvangen voor de inzameling van 
glas, papier/karton en plastic. 
Opgemerkt wordt nog wel dat alhoewel er per saldo een voordeel is 
bij de baten de opbrengst van de afvalstoffenheffing  € 53.000,-- la-
ger is uitgevallen dan werd begroot. Dat komt door leegstand, ver-
huizingen en wijzigingen in de heffingsgrondslagen (van meerper-
soons- naar éénpersoonshuishoudens).  
Voor de rekening als geheel werkt dit budgettair neutraal uit omdat 
het saldo van dit begrotingsonderdeel Afval wordt verrekend met de 
reserve afvalstoffenheffing. 
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5.8 Rioolstelsel I -90.100  2 
 In 2010 waren er incidentele meerkosten. Hieronder volgen de 

belangrijkste:  
Van de gemeente Barendrecht werd een nagekomen verrekening 
van € 13.300,-- ontvangen voor de afvoer van afvalwater uit Vere-
nambacht over de periode 2004-2009. 
In 2010 bleek dat voor het opstellen van een goed vervangings-
programma totaalinzicht in het rioolstelsel van meerdere wijken 
nodig was. Hiervoor werden reinigings- en inspectiewerkzaamhe-
den die waren voorzien in 2011 naar voren gehaald. Daarmee  
verschoof er voor een bedrag van € 40.000,-- aan kosten van 
2011 naar 2010. Daarna was snel inzicht in de kwaliteit van de 
riolen met een maatregeladvies gewenst. In verband met het ont-
breken van de noodzakelijke capaciteit zijn er toen werkzaamhe-
den uitbesteed. Dit laatste bracht € 26.400,-- aan niet begrote 
kosten met zich mee. 

    

 Voor de rekening als geheel werkt dit budgettair neutraal uit om-
dat het saldo van dit begrotingsonderdeel Rioolstelsel wordt ver-
rekend met de reserve tariefsegalisatie rioolrecht. 
 

    

5.9 Gemalen I 111.600  n.v.t. 
 Omdat het onderhoud gedeeltelijk is uitgevoerd door eigen perso-

neel is er een voordeel van € 49.000 ontstaan. 
Van de in 2010 begrote onderhoudskosten derden komt 
€ 50.000,-- ten laste van het dienstjaar 2011. 
Bij de energiekosten is een voordeel van € 26.000,--. Dat wordt 
veroorzaakt door een nieuw contract met de leverancier en door 
fluctuaties in de energie- en transportkosten. 

    

 Voor de rekening als geheel werkt dit budgettair neutraal uit om-
dat het saldo van dit begrotingsonderdeel Gemalen wordt verre-
kend met de reserve tariefsegalisatie rioolrecht. 
 

    

5.10 Milieu I 173.900  n.v.t.  
 Het voordeel ontstaat door het (gedeeltelijk) doorschuiven van in-

cidentele projecten naar 2011. 
1. Van het budget van € 22.000,-- voor de optimalisatie van het 
bodeminformatiesysteem schuift € 17.300,-- door naar 2011. 
2. De € 10.000,-- voor de implementatie van het besluit bodem-
kwaliteit schuift volledig door naar 2011. 
3. De raad heeft € 40.000,-- beschikbaar gesteld voor het Actie-
plan Luchtkwaliteit. Het opstellen van het plan heeft € 13.000,-- 
gekost. Het restant budget ad € 27.000,-- schuift door naar 2011 
en wordt ingezet om het plan af te ronden en uitvoering te geven 
aan de acties. 
4. Om de inwoners in de gelegenheid te stellen ook in 2011 sub-
sidie aan te vragen schuift het restantbudget van € 27.000,-- voor 
verschillende vormen van duurzame energie (zoals zonnecollecto-
ren, zonnepanelen, warmte kracht koppeling) door naar 2011. 
5. De voorgenomen asbestsanering aan de Ringdijk (€ 15.000,--) 
en een sanering aan de Rijksstraatweg (€ 45.000,--) konden eind 
2010 niet doorgaan vanwege sneeuwval en het dijkenseizoen.  
€ 60.000,-- schuift door naar 2011. 
2 en 4 worden verrekend met de vrije reserve. 5 met de reserve 
bodemonderzoeken en bodemsaneringen. In die gevallen werkt 
het dus budgettair neutraal uit voor de rekening. 

    

      
 
 

Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk 133



 
 
 
 

 

 
(I = Incidenteel; S = Structureel; + = voordeel; - = nadeel) 

Nr. Omschrijving I/S Lasten Baten Criterium
*)  

5.11 Stedelijke Ontwikkeling I 1.184.600 -1.015.200 n.v.t. 
 In 2010 is er geen beroep gedaan op het budget van € 50.000,-- 

voor huurgewenning van het woningbouwproject Slikkerveer 
Zuid-Oost. Het project is nog niet afgerond zodat de raming 
schuift door naar 2011. 
Van de nog te besteden bijdrage voor Investeringen Stedelijke 
Vernieuwing 2 is een bedrag van € 128.500,-- in 2010 niet uitge-
geven. De uitvoering van projecten ISV-2 schuift door naar 2011 
zodat de nog niet besteedde bijdrage moet worden gereser-
veerd. 
Voor projecten stedelijke ontwikkeling woningbouw is een bijdra-
ge van de stadsregio ontvangen. Daarvan worden diverse pro-
jecten gesubsidieerd. Zolang deze projecten nog niet gereed zijn 
gemeld wordt het subsidie niet uitgekeerd. De nog niet besteed-
de bijdrage van € 375.000,-- moet worden gereserveerd. 
Van het rijk is een bijdrage ontvangen in het kader van de Stimu-
leringsregeling woningbouw 2009. Daarvan worden diverse pro-
jecten gesubsidieerd. Zolang deze projecten niet gereed zijn 
gemeld wordt het subsidie niet uitgekeerd. De nog niet besteede 
bijdrage van € 536.000,-- moet worden gereserveerd. 
Het restant van de afwijking bestaat uit diverse kleinere verschil-
len. 

    

      
5.12 Bouwgrondexploitatie woningbouw     
 De verwachting was dat complex Dura’s Slikkerveer in 2010 af-

gesloten kon worden. Vanwege de vorstperiode in novem-
ber/december heeft de aanleg van groen vertraging opgelopen. 
Hierdoor kan het complex in 2010 dus niet worden afgesloten. 
Dit betekent een nadeel in 2010 van € 50.000,-- omdat de ver-
wachte winst zich in 2010 nu niet voordoet. 
 
Bij complex Van Riebeekstraat heeft de verkoop van grond niet 
plaatsgevonden in 2010 omdat de ontwikkelaar nog niet de be-
nodigde 70% van het bouwproject had verkocht. Hierdoor zijn de 
baten € 400.000,-- lager. De grond is in februari 2011 aan de 
ontwikkelaar verkocht. 
 
De opbrengst grondverkopen bij complex Lagendijk valt 
€ 250.000,-- lager uit omdat er in 2010 één kavel minder is ver-
kocht dan verwacht. Er is € 26.000,-- ontvangen voor diverse be-
taalde opties op kavels. Dit bedrag wordt terugbetaald zodra een 
optie wordt omgezet in een koop. 
 
Bij complex Gerrit Maritzstraat zijn de lasten € 2.514.000,-- ho-
ger en de baten € 2.589.000,-- hoger dan geraamd. Dit betreft 
vooral een administratief-technische exercitie waarbij facturen 
worden verstuurd tussen de gemeente en Woonvisie. Dit heeft 
voor de gemeente geen belang of financiële consequenties, 
maar voor Woonvisie ontstaat er belastingvoordeel. Het voorde-
lig saldo ad € 75.000,-- betreft voor het grootste deel de exploita-
tiebijdrage die Woonvisie aan de gemeente verschuldigd is. 
 
De lasten bij complex Het Zand zijn € 59.000,-- lager. Een deel 
van de werkzaamheden loopt nog door naar 2011. De aanleg 
van de nieuwe vijver op het Vlietplein heeft vertraging opgelopen 
(mede door de vorstperiode), waardoor het project pas in 2011 
kan worden voltooid. 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2.384.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.967.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.v.t.  
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5.12 Bouwgrondexploitatie woningbouw (vervolg)    
 Bij complex Zorgwoningen Generaal Smutsstraat zijn de lasten in 

2010 € 39.000,-- lager. Het project is nog niet gereed voor uitvoe-
ring, omdat het bestemmingsplan nog moet worden vastgesteld. 
De kosten zullen worden gemaakt in 2011 in plaats van 2010. 
 
Bij het Grondbedrijf worden de voor- en nadelige saldi aan het 
eind van het jaar overgeboekt naar de balans, waardoor het in de 
begroting en de rekening budgettair neutraal uitwerkt. Alleen als 
een complex wordt afgesloten komt het voordeel/nadeel ten gun-
ste/laste van de rekening (T). 
 

 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 

547.500 -178.700

 
 
 
 
 

n.v.t. 

5.13 Bouwgrondexploitatie overig 
In februari 2011 heeft de raad besloten om complex Ridderkerklijn 
af te sluiten. De voorziening voor complex ‘Ridderkerklijn’ valt vrij, 
hierdoor zijn de baten € 381.600,-- hoger. Het tekort van 
€ 291.500,-- (boekwaarde complex € 673.100,-- minus vrijval 
voorziening € 381.600,--) wordt gedekt uit de vrije reserve (ver-
antwoord op hoofdstuk 8). 

 
I 

 
21.800 

 
382.400

 
n.v.t. 

  
Bij het Grondbedrijf worden de voor- en nadelige saldi aan het 
eind van het jaar overgeboekt naar de balans, waardoor het in de 
begroting en de rekening budgettair neutraal uitwerkt. Alleen als 
een complex wordt afgesloten komt het voordeel/nadeel ten gun-
ste/laste van de rekening (T). Het nadeel bij de baten betreft voor 
€ 673.100,-- het afboeken van de boekwaarde van complex Rid-
derkerklijn. 

 
I 
 

 

 
30.000 

 
 

-729.200
 

 
n.v.t. 

      
5.14 Wijkgericht onderhoud  I 133.000 n.v.t. 
 Bij de wijkbudgetten is een overschot van € 71.000,--. De onze-

kerheid die er gedurende een deel van 2010 was omtrent de wijk-
budgetten maakte dat de wijkideeteams voorzichtig met de be-
steding zijn omgegaan. Er is met de wijkideeteams afgesproken 
dat zij het overschot 2010 mogen besteden in 2011. 
Daarnaast voordeel op aankoop beplanting (incl. project kastan-
jes Erasmuslaan en Visvliet) van afgerond € 62.000,-- vanwege 
de vroege inval van de winter. 

   

     
5.15 Uren wijkgericht onderhoud  I 288.800 n.v.t. 
 Het voordeel bij de werkelijk doorberekende uren ten opzichte 

van de in de begroting geraamde uren heeft meerdere oorzaken.  
Er was sprake van een vacature en een niet besteed budget voor 
gesubsidieerde banen. Voorts hebben de mensen van de buiten-
dienst door de strenge winter meer tijd besteed aan gladheidbe-
strijding dan aan het reguliere onderhoud. En tenslotte was een 
medewerker voor 50% begroot op dit onderdeel terwijl hij in wer-
kelijkheid volledig werkzaam is geweest op de begraafplaats (T).  
In de rest van deze analyse worden de verschillen bij de doorbe-
rekende uren niet nader toegelicht. Dat komt omdat het een 
communicerend vat is en voor de begroting in totaal budgettair 
neutraal uitwerkt. Een voordeel bij de ene post levert namelijk een 
nadeel op bij een andere post  Maar omdat er bij dit onderdeel 
sprake is van een flink voordeel is er hier toch nader op in ge-
gaan. 
 

   

5.16 Diverse kleine verschillen binnen programma 5. 
 

I 71.500 
 

47.800 n.v.t. 

     

 Totale afwijkingen programma 5 Woon- en 
Leefomgeving

 706.600 536.100  
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 Programma 6 Welzijn 

 
       

6.1 Inburgering I 300.600 -217.800 n.v.t. 
 Nieuwe regeling via participatiebudget 

De kosten van een gemiddelde cursus inburgering zijn lager. Het 
budget is gebaseerd op de bijdrage die de gemeente ontvangt voor 
het participatiebudget Inburgering, dit is gebaseerd op een hoger 
bedrag voor een gemiddelde cursus inburgering. 
De kosten voor inburgering worden verrekend met het participatie-
budget Inburgering. Dit is geoormerkt geld en moet gereserveerd 
blijven i.v.m. eventuele terugbetaling en blijft om die reden be-
schikbaar. Doordat de kosten € 213.000,-- lager zijn is ook de rijks-
bijdrage aan de batenkant € 213.000,-- lager en daarmee per saldo 
budgettair neutraal (BN). 
Oude regeling 
Lagere kosten inburgeringscursussen (deelnemers uit voor-
gaande jaren), dan begroot. Dit betreft een bedrag van 
€ 61.000,-- aan geoormerkt geld en moet aan het rijk worden te-
rugbetaald. Om die reden blijft het geld beschikbaar tot het moment 
van terugbetaling (dus gelijktijdig gereserveerd als baat € 61.000,--
en per saldo dus budgettair neutraal/ BN). 
Daarnaast is sprake van een voordeel door incidentele baten van  
€ 32.000,-- o.a. wegens een incidentele rijksbijdrage. 
 
Lagere lasten en lagere baten Inburgering Albrandswaard (T + 
BN). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-134.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.v.t. 

      
6.2 Diverse kleine verschillen binnen programma 6 I -2.000 73.600 n.v.t. 
      

  Totale afwijkingen programma 6 Welzijn  433.400 -279.000 
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 Programma 7 Zorg        
      
7.1 Uitkeringen I/S -405.000 -80.100 3 

 

Door explosieve groei met name bij de Wet investeren in jongeren 
(Wet WIJ) zijn de uitgaven € 222.000,-- hoger dan begroot. Door de 
recessie is het aantal uitkeringsgerechtigden, tussen 21-64 jaar, 
ook toegenomen. 
De verstrekking voor levensonderhoud voor beginnende zelfstandi-
gen (startende ondernemers) valt met ingang van 2010 niet meer 
onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ 2004), maar 
onder de Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan 
Gemeenten (Wet BUIG- Inkomensdeel), de lasten hiervoor zijn met 
€ 41.300,-- overschreden.  
De lasten met betrekking tot het Besluit bijstandverlening zelfstan-
digen (BBZ) zijn € 128.100,-- hoger door toename aantal kapitaal-
verstrekkingen en meer uitgaven voor gevestigde ondernemers. 
Een deel van deze uitgaven wordt vergoed door het rijk (baten € 
90.200,--). 
 
Aan de batenkant is sprake van een afrekening 2009 ten bedrage 
van € 174.000,--. Dit nadeel betreft een afrekening van de ‘oude’ 
regeling IOAW/IOAZ die vorig jaar niet in onze jaarrekening was 
gereserveerd. Deze regeling is inmiddels geïntegreerd in de wet 
BUIG (Inkomensdeel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

   

      

 
Lagere lasten en lagere baten Uitkeringen / Bijstandsverlening Al-
brandswaard (T+ BN). 

I 146.300 -146.300 n.v.t. 

      
7.2 Fraudebestrijding S 76.000  n.v.t. 
 In 2010 is de fraudebestrijding volledig uitbesteed aan ROTS. Voor 

deze uitbesteding is een bijdrage in de begroting geraamd op basis 
van het aantal begrote WWB-clienten. De werkelijke kosten vallen 
dit jaar € 76.000,-- voordeliger uit omdat de geraamde bijdrage 
nooit neerwaarts is bijgesteld. 
In de Kadernota voor de begroting 2011 is er een toekomstige be-
sparing vastgesteld vanaf 2012 van € 35.000,-- tot € 45.000,--. 
Inmiddels is de opzegging van ROTS een feit en zal de gemeente 
Ridderkerk en Albrandswaard per 1-1-2012 uittreden. De gemeente 
Spijkenisse heeft aangegeven om de uittredingskosten zoals een 
wachtgeldregeling aan de gemeente Ridderkerk en Albrandswaard 
voor te leggen. Op het moment dat we tot betaling moeten over-
gaan zouden deze kosten mogelijk (deels) gedekt kunnen worden 
van het bedrag wat begroot is in 2011 onder de noemer fraudebe-
strijding. Naast deze uittredingskosten zal structureel een bedrag 
nodig zijn voor de gemeentelijke personeelskosten en de deelname 
aan cursussen fraudebestrijding en alertheid. 

    

      
7.3 Minimabeleid I 42.600 26.100 n.v.t. 
 Voor het gemeentelijk minimabeleid (fondsen) geldt dat niet alle 

minima in Ridderkerk worden bereikt. Het gehele jaar door kunnen 
aanvragen worden ingediend voor fondsen en de bijzondere bij-
stand, waardoor deze incidentele afwijking niet eerder is gerappor-
teerd. In 2011 wordt het minimabeleid herijkt en wordt bekeken hoe 
het bereik van de regelingen vergroot kan worden, zodat meer 
mensen worden bereikt en meer aanspraak wordt gedaan op de 
'fondsen'. 

    

      
 Hogere lasten en hogere baten op Minimabeleid Albrandswaard 

(T+ BN). 

I -143.000 143.000 n.v.t. 
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(I = Incidenteel; S = Structureel; + = voordeel; - = nadeel) 
Nr. Omschrijving I/S Lasten Baten Criterium

*)  
7.4 Gehandicapten voorzieningen S  237.600 n.v.t. 
 De belastingdienst heeft aangegeven dat de gemeente voor wat 

betreft het collectieve vervoer voor gehandicapten een onderne-
mer is. Dit betekent dat wij de BTW (als ondernemer) vanaf 2005 
hebben teruggevraagd. In totaliteit is er sprake van een incidenteel 
BTW-voordeel van € 218.100,--.  Structureel bedraagt het voordeel 
€ 45.000,-- per jaar. 

    

      
7.5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) I/S -229.100 305.500 1 
 Het tekort op de Huishoudelijke hulp in natura kan verklaard wor-

den door een stijging van het aantal uren in de tweede helft van 
2010. De derde monitor moest worden gebaseerd op de rekenin-
gen van de eerste helft van 2010. De stijging van € 153.000,-- 
wordt veroorzaakt door de toenemende vergrijzing. Het aantal cli-
enten is in 2010 met 103 gestegen. Er is sprake van een structu-
reel karakter. 

    

  
Voor enkele projecten m.b.t. ondersteunende begeleiding, respijt-
zorg en communicatie was geld gereserveerd. Slechts een gedeel-
te van het gereserveerde bedrag was nodig om de projecten voor 
respijtzorg en communicatie uit te voeren. Het project ondersteu-
nende begeleiding is later dan gepland van start gegaan. Hierdoor 
is een incidenteel voordeel ontstaan van € 95.000,--. 
 
De inkomsten (baten) uit de eigen bijdrage via het CAK zijn sinds 
de derde monitor gestegen met € 224.000,--, een deel heeft nog 
betrekking op 2009 en is daarom incidenteel. Maar ook hier is 
sprake van een structureel karakter.  
 
Daarnaast extra baten wegens vervallen betwiste facturen Huis-
houdelijke hulp uit 2008 ten bedrage van € 61.000,--. 
 

 
I 
 
 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 
I 

   

 Hogere lasten en hogere baten WMO Albrandswaard (BN + T). I -63.900 63.900 n.v.t. 
      
7.6 Diverse kleine verschillen binnen de producten van programma 7 I -98.000 43.300 n.v.t. 
      

 Totale afwijkingen programma 7  -674.100 593.000  
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3.1.2.2 Analyse algemene dekkingsmiddelen 
      (voordeel + / nadeel -) 
Omschrijving Begroting 2010

na wijziging
Rekening

2010
voordeel +

nadeel -
waarvan 

onrechtmatig
Lasten lokale heffingen -527.700 -570.000 -42.300 0
Baten lokale heffingen 6.605.000 6.728.100 123.100 0

Saldo lokale heffingen 6.077.300 6.158.100 80.800 0
Lasten algemene uitkeringen 0 0 0 0
Baten algemene uitkeringen 41.855.500 41.833.500 -22.000 0

Saldo algemene uitkeringen 41.855.500 41.833.500 -22.000 0
Lasten dividend 0 0 0 0
Baten dividend 1.372.200 1.372.600 400 0

Saldo dividend 1.372.200 1.372.600 400 0
Lasten financieringsfunctie -64.600 -71.100 -6.500 0
Baten financieringsfunctie 3.083.100 3.094.300 11.200 0

Saldo financieringsfunctie 3.018.500 3.023.200 4.700 0
Lasten overige alg. dekkingsm. -714.600 -722.300 -7.700 0
Baten overige alg. dekkingsm. 704.600 1.103.700 399.100 0

Saldo overige alg. dekkingsm. -10.000 381.400 391.400 0
Totaal lasten alg. dekkingsm. -1.306.900 -1.363.400 -56.500 0
Totaal baten alg. dekkingsm. 53.620.400 54.132.200 511.800 0

Saldo alg. dekkingsmiddelen 52.313.500 52.768.800 455.300 0
 
Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol. 

(I = Incidenteel; S = Structureel; + = voordeel; - = nadeel) 
Nr. Omschrijving I/S Lasten Baten Criterium

*)  
      
 Hoofdstuk 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen       
      
8.1 Lokale heffingen  I  110.000 n.v.t. 
 De meeropbrengsten OZB van € 110.000,-- worden veroor-

zaakt door hogere WOZ-waarden voor eigenaren woningen en 
niet-woningen die achteraf na vaststelling van de definitieve 
begroting/tarieven 2010 zijn vastgesteld. 

    

      
8.2 Bedrijfsvoering (Saldi kostenplaatsen - afdelingskosten en con-

cernoverhead)   
I 13.300 399.100 n.v.t. 

 De afwijking wordt vooral veroorzaakt doordat bij de rekening 
afdelingskosten en overhead volledig toegerekend zijn aan de 
programma’s, terwijl bij begrotingswijzigingen (gedurende het 
jaar) dit niet gebeurd. Daardoor ontstaan er saldi op kosten-
plaatsen (T). 

    

      
8.3 
 

Diverse kleine verschillen binnen producten van hoofdstuk 8. 
 

I -69.800 
 

2.700 
 

n.v.t. 

  Totale afwijkingen Financiering en alg. dekkings-
middelen

 -56.500 511.800  
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3.1.2.3 Analyse post onvoorzien 
 

Omschrijving Begroting 2010
na wijziging

Rekening
2010

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Lasten onvoorzien -47.200 0 47.200 0
Baten onvoorzien 0 0 0 0

Saldo onvoorzien -47.200 0 47.200 0
 
Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol. 
 

(I = Incidenteel; S = Structureel; + = voordeel; - = nadeel) 
Nr. Omschrijving I/S Lasten Baten Criterium

*)  

 Onvoorziene uitgaven    
9.1 Dit betreft dat gedeelte van de raming voor onvoorziene 

uitgaven waar in 2010 geen beroep op is gedaan en 
aan het eind van het jaar dus “over is gebleven”. 

I 47.200  n.v.t. 

     
  Totale afwijking onvoorzien 47.200  
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3.1.2.4 Analyse reserves 
 

            (voordeel + / nadeel -) 
 

Omschrijving Begroting na 
wijz. 2010

na wijziging

Rekening
2010

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Toevoeging aan reserves -7.607.000 -7.742.700 -135.700 0
Onttrekking aan reserves 9.952.700 8.877.600 -1.075.100 0

Saldo mutaties reserves 2.345.700 1.134.900 -1.210.800 0
 
Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol. 
 

(I = Incidenteel; S = Structureel; + = voordeel; - = nadeel) 
Nr. Omschrijving I/S Lasten Baten Criterium

*) 

     
 Reserves     
10.1 Vrije reserve I -111.300 -1.082.700 2 
 Het nadeel onder de lasten van € 111.300,-- wordt vooral veroor-

zaakt door een hogere bijschrijving van bespaarde rente. Verschil-
len in de bespaarde rente tussen begroting en rekening ontstaan 
doordat bij de begroting schattingen worden gemaakt van de 
boekwaardes waarover bespaarde rente wordt berekend, terwijl 
bij de rekening van werkelijke boekwaardes wordt uitgegaan. 

    

 In de begroting inclusief wijzigingen is voor tal van investeringen 
en incidentele exploitatie-uitgaven de vrije reserve als dekking 
opgenomen. In totaal gaat het om een aanwending van 
€ 4.459.800,--. In de praktijk blijkt dat er op veel projecten sprake 
is van een boeggolf: de geraamde uitgaven schuiven door naar 
een volgend jaar. In totaal betreft dit een bedrag van afgerond 
€ 1.082.700,--. 

    

      
10.2 Reserve onderhoud verhuurde gebouwen I -64.000  2 
 In verband met de komende sloop/verkoop van 2 panden en een 

herziening van de meerjarenraming van verhuurde gebouwen is 
er minder onderhoud uitgevoerd. Het voordeel op programma 1 
wordt aanvullend op de geraamde dotatie in de reserve gestort. 
Zie ook de toelichting op de rechtmatigheidanalyse bij 1.1 

    

      
10.3 Reserve onderhoud verharding I -335.600  2 
 Met name vanwege het faillissement van een aannemer in okto-

ber 2010 zijn projecten stilgelegd en konden nieuwe projecten niet 
worden opgestart. De desbetreffende werkzaamheden schuiven 
door naar 2011. Het voordeel op programma 5 wordt daarom 
aanvullend op de geraamde dotatie in de reserve gestort. Zie ook 
de toelichting op de rechtmatigheidanalyse bij 5.1. 

    

      
10.4 Reserve onderhoud openbare verlichting I -104.500   
 Het budget voor vervangingen van masten en armaturen ad 

€ 107.000,-- is niet uitgegeven. Voor de vervangingen wordt het 
nieuwe beleidsplan afgewacht dat naar verwachting in juni 2011 
gereed komt. Het budget schuift door naar 2011. Het voordeel op 
programma 5 wordt daarom aanvullend op de geraamde dotatie in 
de reserve gestort. Zie ook de toelichting op de rechtmatigheid-
analyse bij 5.2. 

   2 

      
10.5 Kapitaallastenreserve buurt- en blokspeelruimtes I 184.800  n.v.t. 
 Voor de investering in blok- en buurtspeelruimtes is in 2010 de 

vorming van een kapitaallastenreserve voorzien van € 225.000,--. 
De investeringsuitgaven in 2010 bedragen € 40.200,-- zodat er 
een bedrag doorschuift van € 184.800,--. 
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(I = Incidenteel; S = Structureel; + = voordeel; - = nadeel) 

Nr. Omschrijving I/S Lasten Baten Criterium
*) 

10.6 Reserve onderhoud watergangen I -47.200 -53.200 2 
 De doorgeschoven baggerwerkzaamheden uit 2009 en de bag-

gerwerkzaamheden 2010 konden door een gunstige aanbeste-
ding € 78.000,-- goedkoper worden uitgevoerd. Ook bij het ver-
vangen van de beschoeiing was sprake van een gunstige aanbe-
steding. Daar leverde het € 22.000,-- voordeel op. Door deze 
voordelen kon in plaats van de geraamde aanwending van de re-
serve van € 53.200,-- een storting van € 47.200,-- in de reserve 
plaats vinden. Zie ook de toelichting op de rechtmatigheidanalyse 
bij 5.6. 

    

      
10.7 Kapitaallastenreserve fietsveiligheid Dillenburgplein I -48.200 -4.700 2 
 In de begroting is er vanuit gegaan dat de investering van 

€ 50.500,-- in fietsveiligheid Dillenburgplein al in 2009 zou zijn ge-
realiseerd. De uitvoering heeft pas in 2010 plaats gevonden. 
Daardoor is ook pas in 2010 de bijbehorende kapitaallastenreser-
ve gevormd. 

    

      
10.8 Kapitaallastenreserve fietsroute Molensteeg - Beneden Rijweg - 

St. Jorisstraat 
I  

-53.000 
 

-9.500 
 

2 
 In de begroting is er vanuit gegaan dat de investering van 

€ 105.000,-- in de fietsroute Molensteeg – Benedenrijweg – St. 
Jorisstraat al in 2009 zou zijn gerealiseerd. De uitvoering is pas in 
2010 begonnen en loopt door naar 2011. Daardoor is ook pas in 
2010 begonnen met de vorming van de bijbehorende kapitaallas-
tenreserve. 

    

      
10.9 Reserve bodemonderzoeken en - sanering I 9.400 -80.900 2 
 De voorgenomen asbestsanering aan de Ringdijk (€ 15.000,--) en 

een sanering aan de Rijksstraatweg (€ 45.000,--) konden eind 
2010 niet doorgaan vanwege sneeuwval en het dijkenseizoen. 
Een bedrag van € 60.000,-- schuift door naar 2011 waardoor er in 
2010 minder uit de reserve wordt aangewend dan geraamd. Ver-
der is de geraamde storting in de reserve in de rekening in minde-
ring gebracht op de aanwending van de reserve. 

    

      
10.10 Reserve inkomensdeel Wet Werk en Bijstand I 75.400 203.800 2 
 In de begroting 2010 is er nog vanuit gegaan dat er een storting in 

de reserve kon plaats vinden. Bij het opstellen van de gemeente-
rekening bleek echter dat er geen overschot is op het I-deel van 
de WWB. Daardoor is er een voordeel op de lasten ontstaan van 
€ 75.400,--. 
In de begroting 2010 is er ook een aanwending van de reserve 
geraamd ter dekking van inhuur van personeel bij het gemeente-
lijk servicecentrum van € 120.000,--. Hiervan is € 113.300,-- gere-
aliseerd. Verder is er een tekort op het I-deel van de WWB ont-
staan van € 210.500,--. Daardoor is er per saldo € 203.800,-- 
meer aan de reserve onttrokken dan geraamd.  

    

      
10.11 Kapitaallastenreserve jongerencentrum PC Hoofstraat I 357.700  n.v.t. 
 Voor de investering in het stedelijk jongerencentrum is in 2010 de 

vorming van een kapitaallastenreserve geraamd van 
€ 1.208.900,--. Door vertraging in de realisering is in 2010 een 
storting in deze reserve gedaan van € 851.200,--. Het restant 
volgt in 2011 na afrekening van de investering. 

    

      
10.12 Diverse kleinere afwijkingen I 800 -47.900 2 
      

  Totale afwijking reserves -135.700 -1.075.100 
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3.1.2.5 Analyse investeringen 
 

Uit de staat van restantkredieten blijkt dat op het totaal van de investeringen er drie zijn met een overschrij-
ding groter dan € 50.000,-- . 
Voor het overige zijn er geen overschrijdingen van materiële betekenis.  
 
Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol. 

(I = Incidenteel; S = Structureel; + = voordeel; - = nadeel) 
Nr. Omschrijving I/S Uitgaven Inkomsten Criterium

*) 

  Investeringen     
    
11.1 Verbouw tot peuterspeelzaal Klimop 

In 2006 is tot verbouw besloten in het bestuurlijk overleg. Dit 
besluit is opgenomen in het IHP 2006-2010 dat in januari 
2006 door het college is vastgesteld en later ook door de 
raad ( raadsbesluit 399). De investering is echter nooit in de 
investeringslijst bij de begroting opgenomen. 
In 2010 is de verbouwing volledig uitgevoerd en financieel 
afgerond. 
 

I -78.000 2 

     
11.2 Verbouwing WAC de Fuik, bouw 

Betreft een overschrijding op de investering wegens een om-
vangrijke asbestsanering, het verwijderen van de asbestpa-
nelen in het gebouw.  
(Het opruimen van de vervuiling die door het stof was ont-
staan is verantwoord op de jaarlijkse exploitatie en niet op dit 
investeringskrediet). 
Omdat ten tijde van het opstellen van de derde monitor 2010 
de omvang van de kosten nog niet bekend was wordt de 
overschrijding nu pas met de jaarrekening financieel zicht-
baar.  
 

I -182.500 2 

     
11.3 Milieupark ondergrondse betonbak en infra I -66.500 3 
 De extra kosten zijn gemaakt doordat er 17 extra containers 

besteld zijn voor de uitbreidingswijken (o.a. Vier Jaargetijden, 
Noordhaven, Prima Bolnes en Waterland). 
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3.1.3 Overzicht verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) 
 
3.1.3.1 Toelichting Sisa-bijlagen (zie volgende pagina) 
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BZK C4 Tijdelijke stimuleringsregeling 
woningbouwprojecten 2009 tweede 
tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling 
woningbouwprojecten 2009 
tweede tranche

Gemeenten Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aantal woningen waarvan de 
bouw  voor 1 juli 2010 is 
gestart of voortgezet

Aard controle D1

1 SW059772901 47
2 SW059772902 79

BZK C5 Tijdelijke stimuleringsregeling 
woningbouwprojecten 2009 derde 
tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling 
woningbouwprojecten 2009 
derde tranche

Gemeenten Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aantal woningen waarvan de 
bouw voor 1 januari 2011 is 
gestart of voortgezet 

Aard controle D1

1 SW05973901 26
OCW D2 Onderwijsachterstandenbeleid niet-

GSB (OAB)
Besluit vaststelling doelstelling 
en bekostiging 
Onderwijsachterstandenbeleid 
2006-2010 (art 4 t/m 10) 

Schakelklassen, artikel 166 van 
de Wet op het primair Onderwijs

Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie

Gemeenten, niet G-31 Beginstand 2010 van 
voorziening / overlopende post

Aard controle R

€ 633.184 
Besteding 2010 aan 
voorbereiding inrichten 
schakelklassen

Besteding na 2007 voor dit 
doel niet meer mogelijk

Aard controle R

Besteding 2010 voor overige 
of coördinerende activiteiten 
inzake 
onderwijsachterstandenbeleid

Aard controle R

Bestedingen voor overige of 
coördinerende activiteiten 
inzake 
onderwijsachterstandenbeleid 
van vóór 2010, waarvan de 
uitgave in of na 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven voor overige of 
coördinerende activiteiten 
inzake 
onderwijsachterstandenbeleid 
van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 42.470       € 0 € 0 
Besteding 2010 aan 
voorschoolse educatie

Aard controle R

Aantal deelnemende kinderen 
aan voorschoolse educatie in 
2010

Aard controle D2

Bestedingen aan voorschoolse 
educatie van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven aan voorschoolse 
educatie van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 852.271 344 € 0 € 0 
Besteding 2010 aan 
schakelklassen 

Aard controle R

Aantal deelnemende leerlingen 
aan schakelklassen in 2010

Aard controle D2

Bestedingen aan 
schakelklassen  van vóór 
2010, waarvan de uitgave in of 
na 2010 plaatsvindt 

Aard controle R

Uitgaven aan schakelklassen 
van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 plaatsvindt 

Aard controle R

€ 0 0 € 0 € 0 
Besteding 2010 aan 
vroegschoolse educatie

Aard controle R

Bestedingen aan 
vroegschoolse educatie van 
vóór 2010, waarvan de uitgave 
in of na 2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven aan vroegschoolse 
educatie van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 182.310 € 0 € 0 
Besteding 2010 aan 
voorschoolse educatie voor 
verlaging ouderbijdrage van 
doelgroepkinderen op de 
peuterspeelzaal

Aard controle R

Gemiddelde prijs ouderbijdrage 
in 2010 voor voorschoolse 
educatie op de peuterspeelzaal 
voor doelgroepkinderen

Aard controle R

% doelgroepkinderen bereikt in 
2010 met voorschoolse 
educatie op de peuterspeelzaal 
en kinderdagverblijven

Aard controle R

Bestedingen  aan 
voorschoolse educatie voor 
verlaging ouderbijdrage van 
doelgroepkinderen op de 
peuterspeelzaal
van vóór 2010, waarvan de 
uitgave in of na 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven  aan voorschoolse 
educatie voor verlaging 
ouderbijdrage van 
doelgroepkinderen op de 
peuterspeelzaal
van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 10.158 € 105 87,00% € 0 € 0 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
OCW D5 Regeling verbetering binnenklimaat 

primair onderwijs 2009
Regeling verbetering 
binnenklimaat primair onderwijs 
2009

Gemeenten Besteding tot en met 2010 ten 
laste van rijksmiddelen

Aard controle R

Eindverantwoording Ja/Nee

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle n.v.t.

€ 0 Nee
Alleen invullen bij 
eindverantwoording:

Brinnummer

Aard controle n.v.t.

Alleen invullen bij 
eindverantwoording:

Alle activiteiten afgerond
Ja/Nee

Aard controle D2

Alleen invullen bij 
eindverantwoording:

Toelichting per brinnummer 
welke activiteit(en) niet zijn 
afgerond en daarbij het 
bijbehorende bedrag exclusief 
40% cofinanciering noemen

Aard controle n.v.t.

1
I&M E5 Verzameluitkering VROM Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten Besteding t/m 2010

Aard controle R

€ 15.734 
I&M E29 Tijdelijke regeling eenmalige 

uitkering stedelijke 
synergieprojecten Kaderrichtlijn 
Water

Tijdelijke regeling eenmalige 
uitkering stedelijke 
synergieprojecten Kaderrichtlijn 
Water

Gemeenten Besteding 2010 ten laste van 
rijksmiddelen

Aard controle R

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

-€ 43.117 Nee € 0 € 0 
SZW G1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw)
Gemeenten Het totaal aantal geïndiceerde 

inwoners van uw gemeente dat 
een dienstbetrekking heeft of 
op de wachtlijst staat en 
beschikbaar is om een 
dienstbetrekking als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, of artikel 7 
van de wet te aanvaarden op 
31 december 2010

Aard controle R

Het totaal aantal inwoners dat 
is uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in 2010, 
uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R

18,00 0,00
G1-1 Het totaal aantal gerealiseerde 

arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwoners in 2010, 
uitgedrukt in arbeidsjaren

In te vullen in SiSa 2011

Aard controle R

Het totaal aantal gerealiseerde 
begeleid werkenplekken voor 
geïndiceerde inwoners in 2010, 
uitgedrukt in arbeidsjaren

In te vullen in SiSa 2011

Aard controle R

SZW G2 Gebundelde uitkering
(WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levens-
onderhoud beginnende 
zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB) Gemeenten Besteding 2010 WWB-
inkomensdeel

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 WWB-
inkomensdeel (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen WWB-
inkomensdeel van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven WWB-inkomensdeel 
van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 6.685.207 € 144.709 € 0 € 0 
Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten Besteding 2010 WIJ

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen WIJ van vóór 
2010, waarvan de uitgave in of 
na 2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven WIJ van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 512.459 € 1.747 € 0 € 0 
Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Gemeenten Besteding 2010 IOAW 

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen IOAW van vóór 
2010, waarvan de uitgave in of 
na 2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven IOAW van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 263.179 € 2.427 € 0 € 0 
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Gemeenten Besteding 2010 IOAZ

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen IOAZ van vóór 
2010, waarvan de uitgave in of 
na 2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven IOAZ van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 55.296 € 1.002 € 0 € 0 
Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen (Bbz 2004)

Gemeenten Besteding 2010 Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Aard controle n.v.t.

Bestedingen Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 49.727 € 8.425 € 0 € 0 
Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Gemeenten Besteding 2010 WWIK

Aard controle n.v.t.

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Bestedingen WWIK van vóór 
2010, waarvan de uitgave in of 
na 2010 plaatsvindt 

Aard controle R

Uitgaven WWIK van vóór 
2010, waarvan besteding in 
2010 plaatsvindt 

Aard controle R

€ 0 € 0 € 0 € 0 
SZW G3 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (exclusief 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten Besteding 2010 
levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (excl. Bob)

Aard controle R

Besteding 2010 
kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Aard controle R

Baten 2010 levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen (excl. 
Bob) (excl. Rijk)

Aard controle R

Baten 2010 
kapitaalverstrekking (excl. Bob) 
(excl. Rijk)

Aard controle R

Besteding 2010 aan onderzoek 
als bedoeld in artikel 56 Bbz 
2004 (excl. Bob) 

Aard controle R

Besteding 2010 Bob

Aard controle R

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Aard controle R

Besteding 2010 aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 91.235 € 236.159 € 1.404 € 22.900 € 29.932 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
SZW G4 Wet Werkloosheidsvoorziening 

(WWV)
Wet Werkloosheidsvoorziening 
(Wwv)

Gemeenten Baten 2010

Aard controle R

€ 2.583 
SZW G5 Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten Besteding 2010 

participatiebudget

Aard controle R

Waarvan besteding 2010 van 
educatie bij roc's

Aard controle R

Baten 2010 (niet-Rijk) 
participatiebudget

Aard controle R

Waarvan baten 2010 van 
educatie bij roc’s

Aard controle R

Reserveringsregeling: 
overheveling overschot/tekort 
van 2010 naar 2011

Omvang van het in het jaar 
2010 niet-bestede bedrag dat 
wordt gereserveerd voor het 
participatiebudget van 2011. 
Dit bedrag is exclusief het 
bedrag dat een gemeente ten 
onrechte niet heeft besteed 
aan educatie bij een roc; 
hiervoor geldt geen 
reserveringsregeling (het ten 
onrechte niet-bestede wordt 
teruggevorderd door het rijk).

óf
Omvang van het in het jaar 
2010 rechtmatig bestede 
bedrag participatiebudget als 
voorschot op het 
participatiebudget van 2011

(bij overheveling van een tekort 
wordt een negatief getal 
ingevuld)

Aard controle R

Terug te betalen aan rijk 

Omvang van het aan het rijk terug 
te betalen bedrag, dat wil zeggen 
het in het jaar 2010 niet-bestede 
bedrag voor zover dat de 
reserveringsregeling overschrijdt, 
alsmede het in het jaar 2010 ten 
onrechte niet-bestede bedrag aan 
educatie bij roc’s

Aard controle R

Het aantal in 2010 
gerealiseerde duurzame 
plaatsingen naar werk van 
inactieven 

Dit onderdeel moet door alle 
gemeenten worden ingevuld. 
Indien ingevuld met een nul, 
dan bestaat er voor 2011 geen 
recht op regelluwe 
bestedingsruimte

Aard controle R

Besteding 2010 Regelluw

Dit onderdeel dient uitsluitend 
ingevuld te worden door de 
gemeenten die in 2009 
duurzame plaatsingen van 
inactieven naar werk hebben 
gerealiseerd en verantwoord 
aan het Rijk.

Aard controle R

€ 3.238.492 € 451.197 € 24.381 € 0 € 763.630 € 0 0 € 0 
Het aantal personen uit de 
doelgroep ten behoeve van wie 
het college in 2010 een 
inburgeringsvoorziening heeft 
vastgesteld, dan wel met wie 
het college in dit jaar een 
inburgeringsvoorziening is 
overeengekomen

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep ten behoeve van wie 
het college in 2010 een duale 
inburgeringsvoorziening of een 
taalkennisvoorziening 
heeftvastgesteld, dan wel met 
wie het college in dit jaar een 
duale inburgeringsvoorziening 
of een taalkennisvoorziening is 
overeengekomen

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente dat 
in 2010 het elektronisch 
praktijkexamen, bedoeld in 
artikel 3.9, eerste lid, onderdeel 
a, van het Besluit inburgering, 
heeft behaald

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente dat 
in 2010 de toets gesproken 
Nederlands, bedoeld in artikel 
3,9, eerste lid, onderdeel b, 
van het Besluit inburgering, 
heeft behaald

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente dat 
in 2010 het examen in de 
kennis van de Nederlandse 
samenleving, bedoeld in artikel 
3,9, eerste lid, onderdeel c, van 
het Besluit inburgering, heeft 
behaald

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente dat in 
2010 het praktijkdeel van het 
inburgeringsexamen, bedoeld in 
artikel 3,7, eerste lid, van het 
Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente dat 
in 2010 het staatsexamen NT2 
I of II heeft behaald

Aard controle D1

48 41 65 58 73 64 0

SZW G6 Schuldhulpverlening Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten Besteding 2010

Aard controle R

€ 2.700 

Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
VWS H2 Regeling Buurt, Onderwijs en Sport 

(BOS)
Tijdelijke stimuleringsregeling 
buurt, onderwijs en sport

Gemeenten Hieronder per regel één 
beschikkingskenmerk invullen 
en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Activiteit

Aard controle n.v.t.

Realisatie

0 = niet uitgevoerd
1 = gedeelte uitgevoerd
2 = uitgevoerd

Aard controle D2

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

1 DMO/SSO-2696656 VMBO leerlingen in de sport 2 = uitgevoerd Ja
VWS H10 Brede doeluitkering Centra voor 

jeugd en gezin (BDU CJG)
Tijdelijke regeling CJG Gemeenten Besteding 2010 aan 

jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke 
ondersteuning jeugd, 
afstemming jeugd en gezin en 
het realiseren van centra voor 
jeugd en gezin.

Aard controle R

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

€ 934.448     € 0 € 0 
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3.1.4 Overzicht aanwending post onvoorziene uitgaven 
 
Inleiding  
 

In de begroting wordt voor onvoorziene uitgaven een bedrag geraamd van € 2,50 per inwoner. In 
onderstaand overzicht wordt aangegeven voor welke besluiten de post onvoorzien is aangewend.  
 

Bedrag

-112.000

nr. raadsver-
gadering

toelichting

2e 18-2-2010 Kosten benoeming nieuwe burgemeester 33.000
3e 18-2-2010 Donatie t.b.v. hulp aan Haïti 15.000
5e 16-12-2010 Spoedaanvraag isoleren waterleidingen schoolgebouw De 

Ark
16.800

Restant volgens rekening 2010 -47.200

Omschrijving

Geraamd in de begroting 2010 (€ 2,50 per inwoner) 
Aanwending via begrotingswijziging voor:
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Omschrijving Toelichting éénmalige lasten of baten
Begroting

2010 na wijz.
Rekening 

2010
Begroting

2010 na wijz.
Rekening 

2010
Programma 1 - Werk en Economie
Dotatie aan voorziening upc De te betalen afkoopsom van € 396.000 is in 2008 in de voorziening gestort. 

De betaling geschiedt in 3 termijnen: € 264.000 in 2008, € 213.000 in 2009 
en € 158.000 in 2010. Op de te betalen bedragen wordt de sponsoring door 
UPC aan de gemeente Ridderkerk in mindering gebracht te we-ten € 
106.000 in 2009 en € 133.000 in 2010. 

-133.000 -133.000

Ontvangen bijdrage upc De te betalen afkoopsom van € 396.000 is in 2008 in de voorziening gestort. 
De betaling geschiedt in 3 termijnen: € 264.000 in 2008, € 213.000 in 2009 
en € 158.000 in 2010. Op de te betalen bedragen wordt de sponsoring door 
UPC aan de gemeente Ridderkerk in mindering gebracht te weten € 106.000 
in 2009 en € 133.000 in 2010. 

133.000 133.000

Voorn 10, De Fuik De totale extra kosten voor de asbestverwijdering De Fuik  zijn uitgekomen 
op € 488.029. Hiervan is € 182.516 verantwoord op het krediet. Dit betrof het 
verwijderen van de asbestpanelen.
Het opruimen van de vervuiling die door het stof was ontstaan is 
verantwoord op de jaarlijkse exploitatie. Die kosten bedroegen afgerond € 
305.500.

0 -305.500 0 0

Sociale werkvoorziening In 2010 is een bonusconvenant ontvangen ad € 110.000. De bonus is 
toegekend omdat de kosten voor Drechtwerk over 2009 lager zijn 
uitgevallen. Dit wordt doorgegeven als bonus aan de leden van het 
convenant. In 2010 is een bedrag van € 71.600 aan het rijk terugbetaald. Dit 
betreft een verrekening uit het verleden (geoormerkt geld dat niet is 
uitgegeven moet worden terugbetaald).

0 110.000 0 -71.600

Uitstroombevordering Voor de uitstroombevordering hebben wij werkzaamheden uitbesteed aan  
BIG Barneveld. Gezien het faillissement van dit bedrijf hebben wij een  
vordering op hen uit het jaar 2008 financieel af moeten boeken. Dit geeft een 
incidenteel negatief resultaat t.l.v. het rekeningsjaar 2010.

0 -72.000 0 0

Actieplan jeugdwerkloosheid Het gaat bij deze post om geoormerkt geld voor besteding in 2009 t/m 2011 
en verantwoording in 2012. Een aantal zaken binnen het actieplan 
jeugdwerkloosheid heeft vertraging opgelopen, denk hierbij aan het in kaart 
brengen van niet-melders WIJ en de implementatie van het 
jeugdvolgsysteem. De verwachting is dat het in kaart brengen van niet-
melders WIJ in het tweede kwartaal wordt afgerond. De implementatie van 
het jeugdvolgsysteem hangt nog van een aantal zaken af, waardoor de 
implementatie waarschijnlijk in de loop van 2011 zal worden gerealiseerd.

-160.000 -66.100 160.000 66.100

Totaal programma 1 -293.000 -466.600 293.000 127.500

Programma 3 - Bestuur en Participatie
Storting in de voorziening 
wethouderspensioenen

Op peil brengen van de voorziening wethouderspensioenen naar het 
doelvermogen zoals berekend door Loyalis

-991.900 -1.062.700

Verkiezingen Er zijn 2 verkiezingen geweest in 2010 (afgerond € 91.600) en portokosten 
(afgerond € 24.900)

-130.800 -116.500

Totaal programma 3 -1.122.700 -1.179.200 0 0

Programma 4 - Educatie
Openbaar basisonderwijs exclusief 
huisvesting

Bruidsschat vanwege verzelfstandiging onderwijs -83.100 -83.100

Openbaar basisonderwijs exclusief 
huisvesting

Fingel subsidie -29.500 -29.500

Inv bijdr. En ov kap. Overb.overh.niet rijk De nieuwbouw van de Reijer is uitgesteld. De planning gaat nu uit van medio
2011. (budgettair neutraal, wordt gedekt uit vrije reserve)

-302.500 0

duurzame goederen Vervangen boeiboorden Treubstraat -12.500 -14.800
duurzame goederen Vervangen dakbedekking Patrijs 28 -74.000 -54.000

Subs.maatsch.instell Betalingen m.b.t. het onderwijsachterstandenbeleid -382.500 -332.500
Subs.Dynamiek Betalingen m.b.t. het onderwijsachterstandenbeleid -66.100 -66.100
inkomensoverdrachten van het rijk Rijksbijdragen m.b.t. het onderwijsachterstandenbeleid 448.600 448.600

Subsidie St.Sport en Welzijn Subsidie mbt coordinatie Brede School -85.000 -85.000

Inkoop scholing Albeda Meer uitgaven m.b.t.volwasseneneducatie -125.100 -125.100
inkomensoverdrachten van het rijk Hogere rijksbijdrage m.b.t. volwasseneneducatie 125.100 125.100

restitutie subsidie Afrekening subsidie muziekschool schooljaar 2008/2009 82.000 82.000

Totaal programma 4 -1.160.300 -790.100 655.700 655.700

Programma 5 - Wonen en Leefomgeving

Beheer wegen straten pleinen Stallingsvoorzieningen fietsen bij winkelcentra en buslocatiesfietsbeugels (€ 
55.000,-) is € 23.400,- uitgegeven.  Van het budget schuift € 10.000 door 
naar 2011. Het project is vertraagd door het faillissement van een aannemer.

-55.000 -23.400 0 0

Beheer wegen straten pleinen Van het project voor de aanleg van bushaltes voor mensen met een 
beperking (budget 2010: € 180.000) is € 58.400,-- uitgegeven. Het 
restantbudget (€ 121.600,--) schuift door naar 2011. Dit project is vertraagd 
omdat gewacht moest worden op besluitvorming over de Ridderkerklijn. 
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit vrije reserve)

-180.000 -58.400 0 0

Eénmalige lasten Eénmalige baten
Lasten met een - en baten met een +

3.1.5  Overzicht eenmalige lasten en baten

In dit overzicht worden opgenomen de lasten en baten die zich slechts éénmalig in de planperiode voordoen en groter zijn dan € 50.000,--
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Omschrijving Toelichting éénmalige lasten of baten
Begroting

2010 na wijz.
Rekening 

2010
Begroting

2010 na wijz.
Rekening 

2010

Eénmalige lasten Eénmalige baten
Lasten met een - en baten met een +

Verkeersplanologie en verkeersveiligheid Onderzoek verkeerscirculatieplan. Het onderzoek is uitgevoerd incl. extra 
gemaakte kosten zonder de Ridderkerklijn. (budgettair neutraal, wordt 
gedekt uit vrije reserve)

-66.000 -74.700 0 0

N.V. Netwerk Verkoop aandelen, Bij de verkoop van de Ridderkerkse aandelen van NV 
Netwerk aan NV HVC heeft Ridderkerk een eenmalige vergoeding van € 
50.000 bedongen en ontvangen als zijnde compensatie voor de korte 
periode waarin Ridderkerk dividend verkreeg. 
Deze € 50.000 is abusievelijk 2x in de begroting geraamd. 

0 0 864.000 814.800

Uitvoering Milieubeleid Het college wil graag ook in 2011 inwoners de gelegenheid geven subsidie 
aan te vragen voor verschillende vormen van duurzame energie 
(zonnecollectoren, zonnepanelen, wkk ed). De raad is reeds geïnformeerd 
met raadsinformatiebrief, RU11/00539. Eén en ander na Raadstoezegging 
RRT10/47. € 27.000 doorschuiven naar 2011 (restant). (budgettair neutraal, 
wordt gedekt uit vrije reserve)

-50.000 -23.000 0 0

Bodemonderzoeken en saneringen In 2010 zouden Het Apronterrein en het Metagisterrein onderzocht danwel 
gesaneerd worden (totaal begroot € 65.000). Apron is niet doorgegaan in 
2010, op het Metagisterrein is de verontreiniging door natuurlijke afbraak 
verkleind.
Hiervoor in de plaats kwamen een asbestsanering aan de Ringdijk (€ 
15.000) en een sanering aan de Rijksstraatweg (€ 45.000). Beide 
saneringen konden eind 2010 niet doorgaan (sneeuwval en dijkenseizoen). 
Daarom deze bedragen doorschuiven naar 2011. (budgettair neutraal, wordt 
gedekt uit de reserve bodemonderzoeken en - saneringen)

-65.000 0 0 0

Beleidsadvisering volkshuisvesting In 2010 is er geen beroep gedaan op het budget van € 50.000 voor 
huurgewenning van het woningproject Slikkerveer Zuid-Oost. Het project is 
nog niet afgerond zodat de raming doorschuift naar 2011.

-50.000 0

SISA Project stedelijke ontwikkeling ISV Voor projecten stedelijke ontwikkeling woningbouw is een bijdragen van de 
stadsregio ontvangen. Daarvan worden diverse projecten gesubsidieerd. 
Zolang deze projecten nog niet gereed zijn gemeld wordt het subsidie niet 
uitgekeerd. De nog niet besteedde bijdrage van € 375.000 moet worden 
gereserveerd.

-636.400 -244.600

SISA tijdelijke stimuleringsregeling 
woningbouw 2009

Van het rijk is een bijdrage ontvangen in het kader van de 
Simuleringsregeling woningbouw 2009. Daarvan worden dirverse projecten 
gesubsidieerd. Zoland deze projecten niet gereed zijn gemeld wordt het 
subsidie niet uitgekeerd. De nog niet besteedde bijdrage van € 536.000 Moet 
worden gereserveerd.

0 -536.000

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
(WABO)

De WABO is niet per 1 juli maar per 1 oktober 2010 in werking getreden. 
Een groot deel van de activiteiten die voor de implementatie benodigd zijn is 
per 1 oktober in uitvoering genomen. Voor enkele van deze activiteiten is het 
onvermijdelijk dat de uitvoering overloopt naar 2011.

-70.000 -44.900 0 0

Bouwgrondexploitatie woningbouw De verwachting was dat grondbedrijfcomplex 'Dura'sSlikkerveer' in 2010 
afgesloten kon worden. Vanwege de vorstperiode in november/december 
heeft de aanleg van groen vertraging opgelopen. Complex kan dus in 2010 
niet worden afgesloten.

0 0 50.000 0

Bouwgrondexploitatie overige projecten In 2010 is grondbedrijfcomplex 'Ridderkerklijn' afgesloten (raadsbesluit 
februari 2011). De boekwaarde is in de rekening 2010 afgeboekt (- € 
673.100). De voorziening voor 'complex Ridderkerklijn' valt vrij (+ € 381.600). 
Het tekort van € 291.500 is ten laste van de vrije reserve gebracht.

0 0 0 -291.500

Wijkgericht onderhoud - openbaar groen Project vervangen kastanjebomen Erasmuslaan en Visvliet (€ 80.000,-): 
Hiervan is in 2010 de 1e fase afgerond (57.600,-) De 2e fase is voorbereid 
en wordt in 2011 uitgevoerd (+ € 23.400,-), (budgettair neutraal, wordt 
gedekt uit vrije reserve)

-80.000 -57.600 0 0

Totaal programma 5 -1.252.400 -1.062.600 914.000 523.300

Programma 6 - Welzijn
Subsidie SRS Sportstimulering BOS impuls -50.000 -50.000
inkomensoverdrachten van het rijk Sportstimulering BOS impuls 50.000 50.000

Subsidie Nabetaling subsidie 2009  mbt ouderenwerk -28.100 -28.100
Achterstallig onderhoud jongerencentrum P.C. 
Hooftstraat 4

In november 2009 heeft de raad besloten om in 2009 incidenteel € 161.000 
beschikbaar te stellen voor het achterstallig onderhoud aan het 
jongerencentrum P.C. Hooftstraat 4. De uitvoering hiervan is doorgeschoven 
naar 2010 vanwege langere planontwikkeling en doorlopen van juridische 
procedure.Bij de 3e monitor 2010 is het benodigd bedrag bijgesteld naar 
128.400. Dekking uit de vrije reserve.

-128.400 -128.400

Totaal programma 6 -206.500 -206.500 50.000 50.000

Programma 7 - Zorg
Uitkeringen/bijstandsverlening Er is een rijksbijdrage m.b.t. oude jaren ontvangen van € 54.500. Dit betreft 

afrekeningen 2008-2009 van de BBZ 2004 ten gunste van de gemeente.
0 0 0 54.500

Inkomensvoorzieningen (IOAW/IOAZ) Er is sprake van een afrekening 2009 van de 'oude' regeling IOAW/IOAZ die 
vorig jaar niet in de jaarrekening was gereserveerd. Deze regeling is 
inmiddels geïntegreerd in de wet BUIG (Inkomensdeel).

0 0 0 -173.700
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Omschrijving Toelichting éénmalige lasten of baten
Begroting

2010 na wijz.
Rekening 

2010
Begroting

2010 na wijz.
Rekening 

2010

Eénmalige lasten Eénmalige baten
Lasten met een - en baten met een +

Voorzieningen gehandicapten Dit jaar heeft er een wijziging van het belastingregime voorgedaan. De 
belastingdienst heeft aangegeven dat de gemeente voor wat betreft het 
collectieve vervoer voor gehandicapten een ondernemer is. Dit betekent dat 
wij de BTW (als ondernemer) vanaf 2005 hebben teruggevraagd. Voor de 
jaren 2005 t/m 2009 is eenmalig € 161.800,-- ontvangen. 

0 0 0 161.800

WMO huishoudelijke verzorging Eenmalig extra inkomsten wegens vervallen openstaande facturen Opmaat 
uit 2008 (vrijval dubieuze debiteuren) ten bedrage van € 61.400,--.  

0 0 0 61.400

Totaal programma 7 0 0 0 104.000

Hoofdstuk 8 - Financiering en 
dekkingsmiddelen
Vrije reserve In 2010 is grondbedrijfcomplex 'Ridderkerklijn' afgesloten. Het tekort is ten 

laste van de vrije reserve gebracht (zie ook 'Bouwgrondexploitatie overige 
projecten').

0 0 0 291.500

Vrije reserve Van het project voor de aanleg van bushaltes voor mensen met een 
beperking (budget 2010: € 180.000) is € 58.400,-- uitgegeven. Het 
restantbudget (€ 121.600,--) schuift door naar 2011. Dit project is vertraagd 
omdat gewacht moest worden op besluitvorming over de Ridderkerklijn. 
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit vrije reserve)

0 0 180.000 58.400

Vrije reserve Onderzoek verkeerscirculatieplan. Het onderzoek is uitgevoerd incl. extra 
gemaakte kosten zonder de Ridderkerklijn. (budgettair neutraal, wordt 
gedekt uit vrije reserve)

0 0 66.000 74.700

Vrije reserve  Het college wil graag ook in 2011 inwoners de gelegenheid geven subsidie 
aan te vragen voor verschillende vormen van duurzame energie 
(zonnecollectoren, zonnepanelen, wkk ed). De raad is reeds geïnformeerd 
met raadsinformatiebrief, RU11/00539. Eén en ander na Raadstoezegging 
RRT10/47. € 27.000 doorschuiven naar 2011 (restant). (budgettair neutraal, 
wordt gedekt uit vrije reserve)

0 0 50.000 23.000

Vrije reserve Project vervangen kastanjebomen Erasmuslaan en Visvliet (€ 80.000,-): 
Hiervan is in 2010 de 1e fase afgerond (57.600,-) De 2e fase is voorbereid 
en wordt in 2011 uitgevoerd (+ € 23.400,-), (budgettair neutraal, wordt 
gedekt uit vrije reserve)

0 0 80.000 57.600

Vrije reserve Onttrekking over de vrije reserve ter van het achterstallig onderhoud aan het 
jongerencentrum P.C. Hooftstraat 4. 

0 0 128.400 128.400

Reserve Bodemonderzoeken In 2010 zouden Het Apronterrein en het Metagisterrein onderzocht danwel 
gesaneerd worden (totaal begroot € 65.000). Apron is niet doorgegaan in 
2010, op het Metagisterrein is de verontreiniging door natuurlijke afbraak 
verkleind.
Hiervoor in de plaats kwamen een asbestsanering aan de Ringdijk (€ 
15.000) en een sanering aan de Rijksstraatweg (€ 45.000). Beide 
saneringen konden eind 2010 niet doorgaan (sneeuwval en dijkenseizoen). 
Daarom deze bedragen doorschuiven naar 2011. (budgettair neutraal, wordt 
gedekt uit de reserve bodemonderzoeken en - saneringen)

0 0 65.000 0

Totaal hoofdstuk 8 0 0 569.400 633.600
Totaal -4.034.900 -3.705.000 2.482.100 2.094.100
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(Het doorschuiven betekent voor het dienstjaar 2010 een voordeel en voor 2011 een nadeel)

Totaal programma 1 Werk en Economie 0 0

Totaal programma 2 Veiligheid 0 0

Totaal programma 3 Bestuur en Participatie 0 0

Openb. basisonderwijs uitsl 
huisvesting

De nieuwbouw van de Reijer is uitgesteld. De planning gaat nu uit van medio 2011. Daar mee 
schuift ook de tijdelijke huisvesting voor De Reijer door naar 2011. 
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit vrije reserve)

302.500

(Groot) onderhoud buitenkant OBO 
(res)

De scholen hebben het onderhoud doorgeschoven naar 2011.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit onderhoudsreserve)

10.300

(Groot) onderhoud buitenkant BBO 
(res)

De scholen hebben het onderhoud doorgeschoven naar 2011.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit onderhoudsreserve)

79.600

Totaal programma 4 Educatie 392.400 0

Beheer wegen straten pleinen Van het budget voor het aanpassen van bushaltes voor mensen met een beperking - 2010: € 
180.000 - schuift € 121.600 door naar 2011. Dit project is vertraagd omdat er gewacht moest 
worden op besluitvorming over de Ridderkerklijn.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit vrije reserve)

121.600

Beheer wegen straten pleinen Van het budget voor de fietsbeugels / stallingsvoorzieningen fietsen ad € 55.000 schuift € 
10.000 door naar 2011. Het project is vertraagd door het faillissement van een aannemer.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit vrije reserve)

10.000

(Groot) onderhoud verharding SB 
(res)

Vanwege het faillissement van een aannemer zijn projecten stilgelegd en konden nieuwe 
projecten niet worden opgestart. De werkzaamheden aan de Bloemenstraat, Beatrixstraat, 
Noordenweg, Kloosplantsoen, Vlietplein en diverse kleine herstraatprojecten schuiven tot een 
bedrag van  € 270.020 door naar 2011.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit de reserve onderhoud verharding)

270.000

(Groot)onderh.openb.verlichting 
SB (res)

De ramingen in de begroting 2010 waren gebaseerd op het beleidsplan uit 1991. Er is een 
nieuw beleidsplan in voorbereiding, waarin met name energiezuinigheid en duurzaamheid 
belangrijk zijn. De keuze voor vervanging wordt uitgesteld tot het nieuwe beleid is vastgesteld. 
De verwachting is dat medio juni 2011 het beleidsplan gereed is. Het budget 2010 van € 
106.600 is daardoor niet uitgegeven en schuift door naar 2011.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit de reserve onderhoud openbare verlichting)

106.600

Verkeersplanologie en 
verkeersveiligheid 

Het project Pruimendijk / Tarwestraat schuift door naar 2011 vanwege een te doorlopen 
participatietraject.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit vrije reserve)

30.000

Verkeersplanologie en 
verkeersveiligheid 

Van het project voor de voetgangersoversteekplaatsen schuift vanwege de vroeg ingevallen 
winter € 14.160 door naar 2011.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit vrije reserve)

14.200

Inventarisatie grondwater Het grondwateronderzoek Bolnes is gestart in 2010, maar nog niet afgerond. Het loopt door in 
2011. Dit project is vertraagd door prioriteitenstelling bij de werkzaamheden. (problematiek 
Kerkweg kreeg voorrang).
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit tariefsegalisatiereserve riolering)

19.400

Uitvoering Milieubeleid Van het budget ad € 22.000 voor de optimalisatie van het bodeminformatiesysteem schuift € 
17.250 door naar 2011. Dit is een naar zijn aard jaaroverschrijdend project.

17.300

Uitvoering Milieubeleid Het budget voor de implementatie van het besluit bodemkwaliteit ad € 10.000 schuift door naar 
2011. Dit is een naar zijn aard jaaroverschrijdend project.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit vrije reserve)

10.000

Uitvoering Milieubeleid De raad heeft € 40.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het Actieplan Luchtkwaliteit. 
Het opstellen van het plan heeft € 13.000 gekost. Het restantbudget van € 27.000 schuift door 
naar 2011 en zal worden ingezet om het plan af te ronden en uitvoering te geven aan de acties. 
Dit is een naar zijn aard jaaroverschrijdend budget.

27.000

Uitvoering Milieubeleid Om de inwoners in de gelegenheid te stellen ook in 2011 subsidie aan te vragen schuift het 
restantbudget voor verschillende vormen van duurzame energie (zoals zonnecollectoren, 
zonnepanelen, warmte kracht koppeling) door naar 2011.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit vrije reserve)

27.000

Bodemonderzoeken en saneringen De voorgenomen asbestsanering aan de Ringdijk (€ 15.000) en een sanering aan de 
Rijksstraatweg (€ 45.000) konden eind 2010 niet doorgaan vanwege sneeuwval en het 
dijkenseizoen. € 60.000 schuift door naar 2011.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit de reserve bodemonderzoeken en - saneringen)

60.000

Beleidsadvisering volkshuisvesting Er is in 2010 geen beroep gedaan op het budget voor de huurgewenningsbijdrage van het 
project Slikkerveer Zuid-Oost. De realisering van dit project loopt door in 2011. In dat jaar kan 
alsnog een beroep op de huurgewenningsbijdrage gedaan worden.

50.000

WGO - Openbaar groen De aanbesteding van het raamcontract voor de inkoop van beplanting vindt eens in de vier jaar 
plaats. In 2010 was die aanbesteding er weer en daarbij was sprake van juridische bezwaren. 
Dit zorgde voor vertraging van de inkoop van het plantmateriaal. Vervolgens trad de winter 
vroeg in. Dit maakt dat er in 2011 een dubbel programma moet worden uitgevoerd. € 40.000 
schuift door naar 2011.

40.000

WGO - Openbaar groen Van het project kastanjes Erasmuslaan en Visvliet - budget € 80.000 - is in 2010 de 1e fase 
afgerond (€ 56.600).  De 2e fase is voorbereid en wordt in 2011 uitgevoerd. € 23.400 schuift 
door naar 2011.
(budgettair neutraal, wordt gedekt uit vrije reserve)

23.400

WGO - Speelterreinen Van het budget voor de aankoop van speelwerktuigen schuift € 23.000 door naar 2011. Er is 
vertraging ontstaan omdat de voorbereiding van het aanpassen van de speelterreinen een 
arbeidsintensief proces is en de capaciteit daarvoor ontbrak. Ook is de communicatie met de 
buurtbewoners moeizaam verlopen.

23.000

Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven prestatie Lasten Baten

3.1.6 Doorgeschoven prestaties van 2010 naar 2011
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(Het doorschuiven betekent voor het dienstjaar 2010 een voordeel en voor 2011 een nadeel)
Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven prestatie Lasten Baten

Wijkbudget Het restant bij de wijkbudgetten is  € 71.250. De wethouder heeft met de wijkideeteams 
afgesproken dat zij dit mogen besteden in 2011 zodat dit doorschuift naar 2011.

71.300

Wet Alg. Bepalingen Omgevingsr. 
(WABO)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is niet per 1 juli maar per 1 oktober 2010 in 
werking getreden. Een groot deel van de voor de implementatie van deze benodigde activiteiten 
zijn per 1 oktober in uitvoering genomen. Voor enkele van deze activiteiten is het onvermijdelijk 
dat de uitvoering overloopt naar 2011. Een  bedrag van in totaal € 24.000,-- is nog niet 
uitgegeven en dient daartoe doorgeschoven te worden naar 2011. Het gaat hierbij om de 
incidentele kosten van software (€ 12.500,--), opleiding en cursussen (€ 5.000,--) en voorlichting 
(€ 6.500,--).

24.000 0

Subtotaal programma 5 Woon- en Leefomgeving 944.800 0

Totaal programma 6 Welzijn 0 0

Totaal programma 7 Zorg 0 0

Industrieweg 10 WKZH IBF Onderhoudswerkzaamheden aan de groenpost aan de Industrieweg zijn uitgesteld omdat er 
door de nieuwbouwplannen voor de gemeentelijke buitendienst onzekerheid bestaat over de 
toekomst van deze locatie.

11.000

Totaal hoofdstuk 8 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen incl. interne producten 11.000 0

Totaal alle programma's voor bestemming 1.348.200 0

Vrije reserve 538.700
Reserve onderhoud buitenkant 
openbaar basisonderwijs

10.300

Reserve onderhoud buitenkant 
bijzonder basisonderwijs

79.600

Reserve onderhoud verharding 270.000
Reserve onderhoud openbare 
verlichting

106.600

Tariefsegalisatiereserve riolering 19.400
Reserve bodemonderzoeken en 
bodemsaneringen

60.000

Totaal hoofdstuk 8 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen inzake reservemutaties 0 1.084.600

Totaal alle programma's na bestemming 1.348.200 1.084.600

154 Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BALANS MET TOELICHTING 

Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk 155



3.2.1 Balans per 31 december 2010

ACTIVA

Volgnr.

1.

 0 0 3.000
- 0 0
- 0 0
- 0 3.000
- 0 0

95.129.700 86.709.900
- 91.503.600 83.791.700
- 3.536.100 2.828.200
- 90.000 90.000

4.882.800 5.230.700
 - Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen 2.714.300 3.456.200
- Gemeenschappelijke regelingen 0 0
- Overige verbonden partijen 0 0

- 0 0
 - Woningbouwcorporaties 0 0

- Deelnemingen 0 0
- Overige verbonden partijen 0 0

- 2.151.500 1.756.900
- 0 0
   0 0
- 17.000 17.600
   

Totaal vaste activa 100.012.500 91.943.600

2. Vlottende activa
 
 Voorraden 23.254.200 21.089.200

-
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden 11.077.300 13.711.300
- Grond- en hulpstoffen 0 0

- 12.176.900 7.377.900

- 0 0
- 0 0

8.176.100 8.199.600

- 5.198.700 4.770.600
- 0 0

- 0 0

- 2.977.400 3.429.000
- 0 0

Liquide middelen 31.300 79.600
- 19.400 20.200
- 0 6.500
- 11.900 52.900

Overlopende activa 2.414.700 1.853.000

33.876.300 31.221.400

Totaal-generaal 133.888.800 123.165.000

Leningen aan:

Kosten onderzoek/ontwikkeling van een actief
Overige immateriële activa

Materieel

Financieel

Investeringen met economisch nut
Investeringen met maatschappelijk  nut
Materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven

Vorderingen op openbare lichamen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Grond en hulpstoffen:

Overige langlopende leningen

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of 
langer

Banksaldi
Kassaldi

Overige uitzettingen
Overige vorderingen

Totaal vlottende activa

Vooruitbetalingen

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Postbanksaldi

Verstrekte kasgeldleningen

Gereed product en handelsgoederen

Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen

Saldo Agio / Disagio

Vaste activa

Immaterieel

Omschrijving

Kosten verbonden aan sluiten van geldleningen

31.12.2010 31.12.2009

3.2. Balans met toelichting

156 Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk



Balans per 31 december 2010

           PASSIVA

Volgnr.

3.

62.618.800                                            64.336.300
-

- Algemene reserve 27.881.500 29.445.200
- 5.320.500 3.496.600

      
- Overige bestemmingsreserves 30.000.000 28.863.600

- 2.530.900

Voorzieningen 7.973.600 6.918.600
- 4.225.000 3.236.600

- 0 0
- 3.748.600 3.682.000

33.955.800 23.976.400

- 0 0
-

- 0 0
       

- 33.952.900 23.973.400
       

- Binnenlandse bedrijven 0 0
- Overige binnenlandse sectoren 0 0
- 0 0

       0 0
-

 - 2.900 3.000

104.548.200                                            95.231.300

4.

19.146.100 16.337.600

- Kasgeldleningen 8.000.000 0
- Bank- en Girosaldi 3.721.600 7.976.200
- Overige schulden 7.424.500 8.361.400

Overlopende passiva 10.194.500 11.596.100
- Overlopende passiva 3.831.800 4.710.000
- Vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting 6.362.700 6.886.100

Totaal vlottende passiva 29.340.600                                            27.933.700

Totaal-generaal 133.888.800  123.165.000

Gewaarborgde geldleningen 110.214.300 115.700.100
Garantstellingen 14.890.600 16.600.000

Reserves:

Omschrijving

Eigen vermogen

31.12.2010 31.12.2009

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

Resultaat na bestemming volgens programmarekening                                 - 583.200

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of 
langer

Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan 
één jaar 

Totaal vaste passiva

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en 
overige sectoren

Door derden belegde gelden
Waarborgsommen

Vaste passiva

Bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen in 
tarieven op te vangen
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3.2.2 Toelichting op de Balans per 31 december 2010 
 
3.2.2.1 Methode van waarderen en afschrijven 
 

De afschrijvingsverordening is in de raad van 19 december 2005 vastgesteld. Het afschrijvingsbe-
leid voldoet aan het wettelijk kader, het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten 2004 
(BBV). 
 
3.2.2.2 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum  
 

Gebeurtenissen die na balansdatum bekend zijn geworden zijn in de jaarrekening verwerkt. 
 
3.2.2.3.1 Vaste activa 
 

Immateriële vaste activa 
De afschrijvingstermijn voor immateriële vaste activa is 5 jaar. 
 
Materiële vaste activa met economisch nut 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 
De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden volgens het huidige af-
schrijvingsbeleid geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
3.2.2.3.2 Vaste passiva 
 

Reserves 
Reserves zijn voor hun nominale waarde op de balans opgenomen. 
 
Voorzieningen 
De voorzieningen zijn voor hun nominale waarde op de balans opgenomen. De besteding van de 
voorziening onderhoud graven verloopt via een oneigenlijke annuïteit waarbij de jaarlijkse aanwen-
ding groeit met inflatie. De contante waarde hiervan is op de balans opgenomen. 
 
3.2.2.3.3 Vlottende activa 
 

Voorraden 
De voorraden grond zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierop zijn twee voorzieningen voor 
verliesgevende complexen in mindering gebracht voor een totaal bedrag van € 1.726.000,--.  
 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Daarbij zijn op de nominale waarde van de vorderingen de voorzieningen voor oninbare 
vorderingen in mindering gebracht. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen voorzieningen voor 
oninbaarheid inzake algemene vorderingen, vorderingen sociale zaken en vorderingen met betrek-
king tot belastingen, rioolrecht en afvalstoffenheffing. De omvang van deze voorzieningen is per 
balansdatum 31 december 2010 bepaald overeenkomstig de richtlijnen in artikel 11 van de Finan-
ciële verordening gemeente Ridderkerk.  
 
Liquide middelen en overlopende activa 
De liquide middelen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
3.2.2.3.4 Vlottende passiva 
 

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
3.2.2.3.5 Borg- en garantstellingen 
 

De informatie over het totaal aan borg- en garantstellingen is afhankelijk van saldi-opgaven van 
banken en hypotheekinstellingen.
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Cat. Omschrijving Oorspronkelijk Vermeerde- Verminde- Oorspronkelijk Totaal van (Extra) (Extra) Boekwaarde Boekwaarde
bedrag van de ringen in ringen in bedrag van de afschrijvingen/ afschrijving in aflossing in begin eind 
uitgaven begin uitgaven eind aflossingen begin

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
13 Immaterieel: kosten onderzoek en ontwikkeling actief 15.200 0 0 15.200 12.200 3.000 0 3.000 0

Totaal: Immateriële vaste activa 15.200 0 0 15.200 12.200 3.000 0 3.000 0
21 Materieel economisch nut: Gronden en terreinen eigendom 9.831.500 295.600 51.400 10.075.600 2.458.300 163.100 0 7.373.200 7.454.300
24 Materieel economisch nut: Bedrijfsgebouwen 64.243.800 4.260.100 24.500 68.479.400 16.884.100 1.375.100 0 47.359.700 50.220.200
25 Materieel economisch nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 12.289.100 2.714.800 57.200 14.946.700 2.758.800 340.100 0 9.530.300 11.847.800
26 Materieel economisch nut: vervoersmiddelen 846.700 88.700 0 935.400 113.400 92.800 0 733.300 729.200
27 Materieel economisch nut: Machines, apparaten en installaties 13.697.100 2.967.900 273.100 16.391.800 3.046.700 1.097.200 0 10.650.400 12.248.000
28 Materieel economisch nut: overig materieel 12.232.600 1.951.500 0 14.184.100 4.088.000 1.092.100 0 8.144.800 9.004.100

Totaal: Materiële vaste activa economisch nut 113.140.800 12.278.600 406.200 125.013.000 29.349.300 4.160.400 0 83.791.700 91.503.600
35 Materieel maatschappelijk nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 4.465.100 966.600 63.100 5.341.100 2.002.000 304.000 0 2.463.100 3.062.600
37 Materieel maatschappelijk nut: Machines, apparaten en installaties 217.400 104.300 17.200 304.500 37.400 22.300 0 180.000 244.800
38 Materieel maatschappelijk nut: Overig materieel 239.500 59.500 0 299.000 54.400 15.800 0 185.100 228.700

Totaal: Materiële vaste activa Maatschappelijk nut 4.922.000 1.130.400 80.300 5.944.600 2.093.800 342.100 0 2.828.200 3.536.100
41 Financieel: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 3.958.900 0 0 3.958.900 502.700 741.900 0 3.456.200 2.714.300
47 Financieel: Overige langlopende leningen 1.938.400 434.700 40.100 2.333.000 181.600 0 0 1.756.900 2.151.500
49 Financieel: Bijdrage aan activa in eigendom van derden 68.100 0 0 68.100 50.500 600 0 17.600 17.000

Totaal: Financiële vaste activa 5.965.400 434.700 40.100 6.360.000 734.800 742.500 0 5.230.700 4.882.800
22  Gronden en terreinen erfpacht 296.900 0 0 296.900 206.900 0 0 90.000 90.000

Totaal: Gronden en terreinen erfpacht 296.900 0 0 296.900 206.900 0 0 90.000 90.000

Totaal: Vaste activa 124.340.300 13.843.700 526.600 137.629.700 32.397.000 5.248.000 0 91.943.600 100.012.500

3.2.3 Staat van vaste activa
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3.2.4 Specificatie vlottende activa  
 
3.2.4.1 Specificaties voorraden 
 

De niet in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 
 

Voorraden Saldo
31-12-2010

Saldo
31-12-2009

Grond en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 11.077.300 13.711.300
- overige grond- en hulpstoffen

11.077.300 13.711.300
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 12.176.900 7.377.900
Gereed product en handelsgoederen
Vooruitbetalingen

Totaal 23.254.200 21.089.200
 
 
Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 
 

Niet in exploitatie 
genomen 
bouwgronden

Boek-
waarde

31-12-2009

Inves- 
teringen

Desinves-
teringen/

voor-
ziening

Naar 
gronden in 
exploitatie

Boek-
waarde

31-12-2010

Boekwaarde
31-12-2010 

per m2

Cornelisland 13.400.500 3.011.400 5.421.600 0 10.990.200 € 32,22 
zorgwoningen 
Gen.Smutsstraat

15.100 12.300 0 0 27.400 € 7,07 

Bedrijfsterr.Nieuw 
Reyerwaard

31.000 18.500 0 0 49.500 € 0,46 

Pilon Slikkerveer 1.900 700 0 0 2.600 € 0,40 
Ridderkerklijn 246.200 45.400 291.500 0 0 € 0,00 
Sportpark Ridderkerk 14.500 18.100 32.600 0 0 € 0,00 

Transferium 
Slikkerveer

2.100 5.500 0 0 7.600 € 15,95 

Totaal 13.711.300 3.111.900 5.745.700 0 11.077.300

 
Toelichting 
De complexen Ridderkerklijn en Sportpark Ridderkerk zijn per 31 december 2010 afgesloten. De 
complexen Cornelisland en Zorgwoningen Gen. Smutsstraat zullen in 2011 in exploitatie worden 
genomen.
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Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2010 het volgende overzicht worden 
weergegeven: 
 
 
Bouwgronden in exploitatie Boek- 

waarde 
31-12-2009

Inves- 
teringen

Op- 
brengsten

Winst- 
uitname

Boek- 
waarde 

31-12-2010

Voorz. 
complex met 

verlies

Balans- 
waarde 

31-12-2010

Stadsvernieuwingsgebieden:
Centrumplan 3.095.400 173.500 0 0 3.269.000 1.705.800 1.563.100
Van Riebeekstraat 578.200 71.800 0 0 649.900 20.200 629.700

3.673.600 245.300 0 0 3.918.900 1.726.000 2.192.800
In exploitatie genomen gronden:
Veren Ambacht -1.733.900 -57.900 160.700 0 -1.952.500 0 -1.952.500
Het Zand 3.429.000 5.856.800 3.000 0 9.282.800 0 9.282.800
Nieuwbouw Piramide 221.400 20.600 0 0 242.000 0 242.000
Lagendijk 3.211.600 886.700 1.776.200 0 2.322.000 0 2.322.000

5.128.100 6.706.200 1.939.900 0 9.894.300 0 9.894.300
Grondexploitatie door derden:
Dura's Slikkerveer -87.400 32.300 0 0 -55.200 0 -55.200
Terrein Bakker Staal 40.500 19.600 0 0 60.200 0 60.200
Drie Rivieren 73.400 15.200 0 0 88.600 0 88.600
Scheepswerflocatie 357.500 19.200 201.600 0 175.200 0 175.200
Leklaan -5.700 33.700 123.700 0 -95.700 0 -95.700
Gerrit Maritzstraat -17.800 2.513.700 2.555.000 0 -59.000 0 -59.000
Oostendam 13.500 34.800 0 0 48.300 0 48.300
Slikkerveer Zuid-Oost -71.800 39.300 50.200 0 -82.700 0 -82.700
Graaf van Hoornestraat 0 10.100 0 0 10.100 0 10.100

302.200 2.717.900 2.930.500 0 89.800 0 89.800
Projecten ten laste van reserves:
Diverse kosten Centrumplan 0 0 0 0 0 0 0
Restpercelen 0 12.000 12.000 0 0 0 0

0 12.000 12.000 0 0 0 0

Totaal 9.103.900 9.681.400 4.882.400 0 13.903.000 1.726.000 12.176.900

Nog te maken kosten 19.452.700

Nog te verwachten opbrengsten 41.645.100

Verwacht exploitatieresultaat (voordelig) -10.015.500
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3.2.4.2 Specificatie uitzettingen korter dan één jaar 
 

Soort vordering Saldo
31-12-2010

Voorziening 
oninbaarheid

Gecorrigeerd 
saldo 

31-12-2010

Gecorrigeerd 
saldo 

31-12-2009
Vorderingen op openbare 
lichamen

5.198.700 0 5.198.700 4.770.600

Verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 0
Rekening-courantverhoudingen 
met niet-financiële instellingen

0 0 0 0

Overige vorderingen 3.480.000 502.600 2.977.400 3.429.000
Overige uitzettingen 0 0 0 0

0 0 0 0
Totaal 8.678.700 502.600 8.176.100 8.199.600

 
De vorderingen op openbare lichamen bestaan uit nog te ontvangen compensabele BTW. 
Voor wat betreft de overige vorderingen is het gecorrigeerde saldo per 31 december 2010 op de 
balans opgenomen. 
 
3.2.4.3 Specificatie liquide middelen 
 

Liquide middelen Saldo
31-12-2010

Saldo
31-12-2009

Kas 19.400 20.200
Bank 0 6.500
Postbank 11.900 52.900

Totaal 31.300 79.600

 
3.2.4.4 Specificatie overlopende activa 
 

Overlopende activa Saldo
31-12-2010

Saldo
31-12-2009

Vooruitbetaalde bedragen 267.900 334.400
Nog te ontvangen bedragen 2.146.800 1.518.700

Totaal 2.414.700 1.853.100
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3.2.4.5 Toelichting voorzieningen verlies grondexploitatie 
 
3.2.4.5.1 Voorziening verlies Centrumplan 
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de rekening 2001. 
De voorziening dient om het verlies dat wordt verwacht op de grondexploitatie van het Centrum-
plan te kunnen afdekken. 
De voorziening valt onder de raadsprogramma’s 5 Wonen en Leefomgeving en 1 Werk en Econo-
mie. Op de balans wordt de voorziening op de post voorraad gronden rechtstreeks op de boek-
waarde van het complex Centrumplan in mindering gebracht.  
 
Verloop van de voorziening 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 1.705.800 1.705.800

 
Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Er is in 2010 geen sprake geweest van toevoegingen of onttrekkingen. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de voorziening is goed. 
 
3.2.4.5.2 Voorziening verlies van Riebeekstraat 
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de rekening 2003. 
De voorziening dient om een eventueel verlies op de grondexploitatie te kunnen afdekken. 
De voorziening valt onder het raadsprogramma 1. Wonen en Leefomgeving. Op de balans wordt 
de voorziening op de post voorraad gronden rechtstreeks op de boekwaarde van het complex Van  
Riebeekstraat in mindering gebracht. 
  
Verloop van de voorziening 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 20.200 20.200

 
Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Er is in 2010 geen sprake geweest van toevoegingen of onttrekkingen. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Op basis van de opgestelde grondexploitatie van dit complex, die begin 2011 aan de raad ter vast-
stelling wordt aangeboden en waarin een positief exploitatieresultaat wordt voorzien van ongeveer 
€ 530.000,--, kan deze voorziening in 2011 worden opgeheven. 
 
3.2.4.5.3 Voorziening grondbedrijfcomplex Ridderkerklijn  
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is in 2009 ingesteld in verband met de aankoop van een perceel grond langs de 
Rotterdamseweg, deels ten behoeve van de aanleg van de Ridderkerklijn. Momenteel wordt er van 
uitgegaan dat ongeveer de helft van de aankoopkosten wordt vergoed door de Stadsregio Rotter-
dam. Het is onzeker of de kosten van de andere helft kunnen worden terugverdiend. Daarom is 
voor dit deel een voorziening getroffen. 
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Verloop van de voorziening 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 381.600 0 381.600 0

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Als gevolg van het stopzetten van het tramproject heeft de raad op 24 februari 2011 besloten om 
grondbedrijfcomplex ‘Ridderkerklijn’ te beëindigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een onttrek-
king aan de getroffen voorziening voor dit complex, ter hoogte van het volledige bedrag van de 
voorziening. De voorziening kan worden opgeheven. 
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3.2.5 Staat van reserves met toelichting, waaronder bestedingsoverzichten
3.2.5.1 Staat van reserves 

Nr. Omschrijving Boekwaarde
 01-01-2010

Toev.
+

Onttr.
-

Toevoegingen / 
reservemutatie in 

exploitatie 

Onttrekkingen in 
2010

Boekwaarde 
31-12-2010

1 Bufferreserve 4.328.900 0 400.000 3.928.900
2 Vrije reserve 10.374.800 1.870.200 0 343.100 3.377.100 9.211.000
3 Reserve met renteclaim 14.741.500 916.800 916.700 14.741.600

Subtotaal algemene reserves 29.445.200 1.870.200 0 1.259.900 4.693.800 27.881.500

4 Tarief egalisatiereserve Rioolrecht 3.496.600 1.935.000 111.100 5.320.500
5 Reserve grondbedrijfprojecten 439.700 15.300 0 455.000
6 Dekkingsreserve 2004 6.969.000 406.000 1.207.600 6.167.400
7 Reserve kapitaallasten diverse activa 1.484.800 66.800 158.800 1.392.800
8 Reserve uitgifte eigen graven 533.000 24.000 57.300 499.700
9 Reserve afkoopsommen baatbelasting 96.600 6.000 11.100 91.500
10 Reserve dekking BTW oude kapitaallasten 1.070.300 46.000 313.600 802.700
11 KLR Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 258.600 11.600 22.900 247.300
12 Reserve kap.lasten grond Voorn 10 36.700 1.700 1.700 36.700
13 KLR Bouw Jasmijnstraat 4 17.200 800 2.200 15.800
14 KLR Bouw Anjerstraat 4 26.600 1.200 3.900 23.900
15 KLR Bouw Noordstraat 56 30.300 1.400 4.100 27.600
16 KLR Bouw Schiestraat 1/3 64.500 2.900 9.400 58.000
17 KLR Bouw Anjerstraat 6 58.200 2.600 6.000 54.800
18 KLR Grond terr.herdershondenvereniging 40.000 1.800 1.800 40.000
19 KLR Reserve Begraafplaats Vredehof 197.700 8.900 16.000 190.600
20 KLR Reserve Rouwcentrum Grond 146.600 6.600 6.600 146.600
21 KLR Reserve Rouwcentrum bouw 260.600 11.700 27.100 245.200
22 Res strategische aankopen grondzaken 698.300 14.000 0 712.300
23 Reserve risico s bij grondexploitatie 1.000.000 0 0 1.000.000
24 KLR Reserve herbouw de Piramide 445.600 20.100 32.500 433.200
25 Res. intensivering bijzondere bijstand 23.100 500 0 23.600
26 Reserve beeldende kunst 70.000 13.900 0 83.900
27 KLR Reserve Ds. Kerstenschool - gebouw 596.800 26.900 41.100 582.600
28 KLR Res. Ds. Kerstenschool - installatie 90.000 4.100 16.900 77.200
29 KLR Reserve kunstgrasveldn Rijsoord 101.300 4.600 11.300 94.600
30 Reserve alg maatschappelijk werk 14.500 300 0 14.800
31 Reserve inkomensdeel WWB 68.300 661.000 0 3.600 323.800 409.100
32 KLR Reserve parkeergarage gemeentehuis 2.714.500 122.200 141.700 2.695.000
33 Res. Bodemonderz. + -sanering 214.200 4.300 91.100 127.400
34 Bestemmingsreserve rioleringen 814.600 0 814.600 0
35 Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing 1.484.100 440.800 470.000 1.454.900
36 Reserve omgevingslawaai 62.700 1.300 0 64.000
37 Reserve eenmalige uitgaven WMO 573.900 0 52.300 521.600
38 Reserve eenmalige uitgaven mantelzorg 49.000 0 0 49.000
39 Reserve onderhoud buitenkant OBO 148.400 800 0 149.200
40 Reserve onderhoud en baggeren haven 154.300 14.500 0 168.800
41 Reserve onderhoud verhuurde gebouwen 233.100 87.400 0 320.500
42 Reserve onderhoud buitenkant BBO 240.300 0 3.200 237.100
43 Reserve onderhoud gymnastieklokalen 458.100 79.200 0 537.300
44 Reserve onderhoud verharding 4.528.100 1.493.500 0 6.021.600
45 Reserve onderhoud openbare verlichting 494.000 105.000 0 599.000
46 Reserve onderhoud watergangen 383.100 47.200 0 430.300
47 Reserve onderhoud sportaccommodaties 33.600 700 0 34.300
48 Res investeringen stedelijke vernieuwing 201.000 4.000 0 205.000
49 KLR Kap.res.jongerencentrum PC Hooftstr. 555.800 851.200 0 1.407.000
50 KLR Res. Fietsveiligheid Dillenburgpln 0 50.500 0 50.500
51 KLR Fietsrou Molenstg,Ben.rijweg,Jorisst 0 57.500 0 57.500
52 KLR Res.Blok- en buurtspeelruimtes 2010 0 40.200 0 40.200
53 Reserve SLOK-projecten 19.000 19.200 0 38.200
54 KLR kap.jongerencentr. PC Hooftstr grond 487.300 21.900 21.900 487.300
55 Res.gebruiksmogelijkhed. jongerencentrum 100.200 96.800 197.000 0
56 Reserve calamiteitenpot personeel 40.000 0 0 40.000
57 KLR Res. uitbreiding aula Farelcollege 0 306.300 0 306.300
58 Reserve Ontwikkelingssamenwerking 36.300 0 5.200 31.100

Subtotaal overige bestemmingsreserve 32.360.500 661.000 0 6.482.800 4.183.800 35.320.500

Totaal reserves 61.805.700 2.531.200 0 7.742.700 8.877.600 63.202.000

Bestemmingsresultaat
 2009

Mutaties 2010
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3.2.5.2 Toelichting en bestedingsoverzicht reserves 
 
Inleiding 
 

Bestedingsoverzichten 
Bij het in 2004 vernieuwde beleid voor reserves is als voorwaarde gesteld dat van alle (relevante) 
reserves bestedingsplannen worden opgesteld.  
In de onderstaande bestedingsoverzichten treft u van de reserves informatie aan over: 
• het doel (aard en reden); 
• de mutaties in het jaar 2009 en de doorlichting van de stand per 31 december 2009; 
Anders dan in voorgaande jaren wordt er geen toelichting meer gegeven op de meerjarenraming 
van de besteding van reserves. De begroting is hiervoor het aangewezen instrument. 
 
Doorlichting reserves 
Het doel van het doorlichten van reserves is om tijdig zicht te krijgen op stille overschotten of stille 
tekorten. In een aantal gevallen ligt de omvang van een reserve en de wijze waarop deze wordt in-
gezet vast en zullen er geen ontwikkelingen zijn die dat nog beïnvloeden (zie bijvoorbeeld reserve 
uitgifte eigen graven). In die gevallen kan er geen stil tekort of een stille reserve ontstaan en is een 
doorlichting niet aan de orde. Ook als een reserve het karakter heeft van een algemeen dekkings-
middel voor onvoorziene toekomstige gebeurtenissen (bijvoorbeeld bufferreserve) is het onmogelijk 
om een doorlichting op te stellen. Waar een doorlichting om genoemde redenen niet aan de orde 
is, is geen uitgebreide toelichting gegeven. 
 
Kapitaallastenreserves 
In het verleden zijn investeringen met een langdurig en algemeen nut ineens afgeschreven ten las-
te van de reserves. Om bij de productenbegroting het bestuur een beter inzicht in de lasten en ba-
ten van gemeentelijke activiteiten te geven is in 1992 besloten tot een heractiveringsoperatie. Om-
dat extra afschrijvingen het inzicht verstoren, zijn extra afschrijvingen teruggedraaid en zijn daarte-
genover heractiveringsreserves gevormd, tegenwoordige reserves kapitaallasten genoemd. 
Ook wanneer van nieuwe investeringen is besloten om deze ten laste van de reserves te brengen 
(Vrije reserve of het Strategisch Investerings Budget) wordt daartoe een afzonderlijke Kapitaallas-
tenreserve gevormd.  
De toevoegingen en onttrekkingen aan een kapitaallastenreserve volgen de rente en afschrijving 
van het actief waarvoor de reserve is ingesteld. 
 
Relatie balans met raadsprogramma's 
Vanaf 2006 volgt de toelichting op de reserves de verplichte indeling van de reserves op de balans. 
Binnen de categorieën van de balans zijn de reserves vervolgens gerangschikt naar de raadspro-
gramma's. Daardoor is er aansluiting met de geconsolideerde mutaties van de reserves op de 
Raadsprogramma's. 
 
ALGEMENE RESERVES 
 
3.2.5.2.1 Bufferreserve  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
Deze reserve is ingesteld bij de Nota reserves 2004 onderdeel vrije reserves van februari 2004. De 
bufferreserve dient om onvoorziene tegenvallers op te vangen waarvoor geen (directe) dekking be-
schikbaar is. De reserve maakt deel uit van de weerstandscapaciteit van de paragraaf weerstands-
vermogen. 
De reserve valt onder hoofdstuk 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 4.328.900 0 400.000 3.928.900
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Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
In het dekkingsplan bij de begroting 2010 is een jaarlijkse onttrekking (tot en met 2013) van 
€ 400.000,-- opgenomen.  
 

Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Zie de paragraaf weerstandsvermogen. 
 
3.2.5.2.2 Vrije reserve  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij de Nota reserves 2004 onderdeel vrije reserves van februari 2004.  
De reserve dient om vrijgekomen middelen en baten zonder bestemming in een integrale afweging 
als dekkingsmiddel te kunnen inzetten. Vanaf de begroting 2007 is een groot deel van de vrije re-
serve geoormerkt als strategisch investeringsbudget. De vrije reserve wordt voor dit onderdeel in-
gezet als dekkingsmiddel voor eventuele begrotingstekorten t/m 2010 en voor bijzondere projecten. 
In het laatste geval wordt bij realisering van zo'n project het desbetreffende bedrag uit de vrije re-
serve genomen en in een kapitaallastenreserve ondergebracht. 
De vrije reserve maakt deel uit van hoofdstuk 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 12.245.000 343.100 3.377.100 9.211.000

 
Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Het saldo per 1 januari 2010 is gelijk aan dat van de rekening 2009 per 31 december 2009 van 
€ 10.374.800,-- vermeerderd met het deel van rekeningresultaat 2009 na bestemming van 
€ 1.870.200,-- waarvan de raad bij het vaststellen van de rekening 2009 heeft besloten dit in de 
vrije reserve te storten.  
 
De toevoeging van € 343.100,-- in 2010 betreft voor € 305.600,-- bespaarde rente, voor € 27.000,-- 
een subsidie van de stadsregio voor het verhogen van bushalten voor mindervaliden 2009 en voor 
€ 10.500,-- toeslagen stadsuitbreiding bij grondverkopen. 
 
De onttrekking van € 3.377.100,-- in 2010 bestaat uit de aanwending van de vrije reserve volgens 
onderstaande specificatie. 
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Omschrijving Aanwending
Dekkingsplan begroting 2010
Bruidschat 3Primair 83.100
Inzet € 1 mln. afgeroomde risicoreserve grondbedrijf 94.700
Inzet voormalige reserve kinderopvang 73.000

250.800
Dekking van investeringen en projecten 2010
Uitbreiding aula Farelcollege 306.300
Stedelijk jongerencentrum 654.200
Voetbrug Torenmolen 700
Verhogen bushaltes voor mindervaliden 2009 25.900
Fietsenstallingen centrum en bij ov-haltes 23.400
Fietsroute Molensteeg - Benedenrijweg - St. Jorisstraat 57.500
Fietsveiligheid Dillengburgplein 50.500
Verbeteren straatprofiel Paul Krugerstraat 24.200
Fietsdoorsteken Oranjestraat 6.100
Verhogen bushaltes voor mindervaliden 2010 58.400
Dynamische afsluiting voetgangersgebied centrum 24.700
Tijdelijke voetgangersoversteekplaatsen incl. veiligheid Vlietlaan 5.800
Realiseren 3 buurtspeelruimtes 1.800
Realiseren 7 blokspeelruimtes 38.400
Subsidieregeling zonnecollectoren 23.000

1.300.900
Dekking diverse exploitatielasten 2010
Achterstallig onderhoud stedelijke jongerencentrum 128.400
Extra inzet sociaal raadslieden 10.200
Frictiekosten fusie stichting Dynamiek en stichting Ridderkerk Sport 44.900
Opstellen verkeerscirculatieplan 74.700
Stijging lasten WMO 2010 108.800
Stijging lasten schuldhulpverlening 2010 59.000
Uitbesteding regionaal Crisisplan 19.100
Tekorten grondbedrijfcomplexen Sportpark Ridderkerk en Ridderkerklijn 324.200
Implementatie WABO 44.900
Inhuur wegens zwangerschapsverlof 19.300
Extra dotatie aan voorziening wethouderspensioenen 991.900

1.825.400
 

 
3.2.5.2.3 Reserve met renteclaim  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld bij de Nota reserves 2004 onderdeel vrije reserves van februari 2004. 
De reserve dient om rente als algemeen dekkingsmiddel ten gunste van de exploitatie uit te keren. 
Incidenteel wordt de reserve ook ingezet voor de afschrijving ineens van investeringen in de open-
bare ruimte met maatschappelijk nut indien de middelen in de vrije reserve tekort schieten. 
De reserve maakt deel uit van hoofdstuk 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 14.741.500 916.800 916.700 14.741.600

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging en onttrekking betreft de ten gunste van de exploitatie uit te keren rente. 
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Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Een doorlichting van de reserve is niet aan de orde. 
 
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES 
 
3.2.5.2.4 Tariefegalisatiereserve rioolheffing  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
Gedurende een periode van 50 jaar is er een gestage toename van kapitaallasten wegens vervan-
gingsinvesteringen riolering. Om te voorkomen dat er daardoor jaarlijkse reële verhogingen van het 
rioolrecht nodig zijn is bij het vaststellen van het GRP-4 door de raad besloten een tariefegalisatie-
reserve rioolheffing in te stellen. Deze reserve is berekend over de periode 2008 – 2027 (20 jaar) 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 3.496.600 1.935.000 111.100 5.320.500

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De onttrekking is cf. de geraamde onttrekking aan de bestemmingsreserve rioleringen in de begro-
ting 2010. De toevoeging aan deze reserve bestaat uit 3 elementen: Het opheffingssaldo van de 
bestemmingsreserve riolering, het sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen in riolen en 
gemalen en het positieve resultaat van het begrotingsonderdeel riolen en gemalen. Dit positieve 
resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door lagere onderhoudskosten, lagere kapitaallasten en 
lagere energiekosten. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Elk jaar bij de begroting wordt opnieuw de doorrekening van de lasten en baten gemaakt. Aan de 
hand daarvan worden de stortingen in – c.q. onttrekkingen aan deze reserve bepaald. 
 
3.2.5.2.5 Reserve grondbedrijfprojecten  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is in 2004 ingesteld naar aanleiding van het opheffen van de reserve winst op grond-
verkopen grondbedrijf. 
De reserve dient om projecten te kunnen realiseren waarvan is besloten dat de kosten (deels) ten 
laste van het grondbedrijf komen, veelal omdat ze anders financieel niet uitvoerbaar zijn. De reser-
ve wordt naast de jaarlijkse rentebijschrijving gevoed met positieve exploitatiesaldi van grondbe-
drijfcomplexen (winstnemingen). 
De reserve onder de raadsprogramma’s 1 Werk en economie en 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 439.700 15.300 0 455.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Naast rente (€ 8.800,--) is het saldo van het complex Restpercelen (€ 6.500,--) toegevoegd aan de 
reserve. 
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Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de reserve is goed. 
 
3.2.5.2.6 Dekkingsreserve 2004  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij de Nota reserves 2004 onderdeel vrije reserves van februari 2004 en 
gevormd uit een gedeelte van de vrije reserve, de dekkingsreserve algemene dienst en de alge-
mene dekkingsreserve 2002. 
De reserve dient als algemeen dekkingsmiddel door de uitkering van bespaarde rente en een ge-
deeltelijke annuïteit ten gunste van de exploitatie. 
De reserve maakt deel uit van hoofdstuk 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 6.969.000 406.000 1.207.600 6.167.400

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de rente over het saldo en de onttrekking betreft de annuïtaire aanwending 
van de reserve ten gunste van de exploitatie. Het verloop van de reserve ligt vast in het meerjaren-
perspectief. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Een doorlichting van de reserve is niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.7 Reserve kapitaallasten diverse activa  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld bij de inwerkingtreding in 1990 van de Gemeentelijke comptabiliteitsvoor-
schriften waarbij voor vaste activa die uit reserves worden gedekt de brutomethode is ingevoerd. 
Dit houdt in dat extra afschrijvingen ten laste van reserves niet op de boekwaarde van vaste activa 
in mindering wordt gebracht maar jaarlijks als een bate ten gunste van de exploitatie worden uitge-
keerd.  
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van hoofdstuk 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 1.484.800 66.800 158.800 1.392.800

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De inzet van de reserve volgt het verloop van de kapitaallasten van de desbetreffende activa. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo wordt jaarlijks afgestemd op het verloop van de boekwaardes van de desbetreffende ac-
tiva. Een doorlichting is daarom niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.8 Reserve uitgifte eigen graven  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
Bij de nota exploitatiebegraafplaatsen die de raad in januari 2005 heeft vastgesteld is de bestem-
ming van de reserve gewijzigd. De reserve wordt nog ingezet om de kapitaallasten van uitbreiding 
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van de begraafplaats Vredehof en de algemene infrastructuur te dekken, maar wordt niet langer 
gevoed uit koopsommen eigen graven.  
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 533.000 24.000 57.300 499.700

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente en de onttrekking de kapitaallasten van de algemene in-
frastructuur van de uitbreiding van de begraafplaats. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Omdat het verloop van de reserve de kapitaallasten en daarmee de boekwaarde van de desbetref-
fende investering volgt is een doorlichting niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.9 Reserve afkoopsommen baatbelasting  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij het kohier baatbelasting 1998. De reserve dient om de afkoopsommen 
die zijn betaald voor de baatbelasting “Donckse Huizen” in 25 jaar aan te wenden.  
De reserve valt onder hoofdstuk 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 96.600 6.000 11.100 91.500

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente en de onttrekking de aanwending van de reserve ten 
gunste van de exploitatie. De inzet van de reserve ligt vast in het meerjarenperspectief. Een door-
lichting is daardoor niet aan de orde. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Zie hiervoor : een doorlichting is niet aan de orde.  
 
3.2.5.2.10 Reserve dekking BTW oude kapitaallasten  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
Vanwege de invoering van het BTW-compensatiefonds wordt de BTW in de kapitaallasten van in-
vesteringen tot en met 2002 niet meer gedekt omdat de BTW uit de Algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds is gehaald. Omdat de uitname pas vanaf 2004 plaats vindt, is het voordeel wat 
hierdoor in 2003 ontstond in een reserve gestort.  
De reserve dient ter dekking van kapitaallasten van investeringen tot en met 2002 waarvan de 
BTW-component niet meer via de Algemene Uitkering wordt gecompenseerd.  
De reserve maakt deel uit van hoofdstuk 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
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Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 1.070.300 46.000 313.600 802.700

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente en de onttrekking betreft de aanwending ten gunste van 
de exploitatie. De reserve wordt in 10 jaar aangewend (tot en met 2013). 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het verloop van de reserve is bepaald bij de vorming ervan en is vastgelegd in het meerjarenper-
spectief. Daarom is een doorlichting van de reserve niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.11 Reserve kapitaallasten bouw Voorn 10 - WAC Drievliet  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te  
dekken.  
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 258.600 11.600 22.900 247.300

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid van het verloop van de kapitaallasten van het des-
betreffende activum. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.12 Reserve kapitaallasten grond Voorn 10 - WAC Drievliet  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te 
dekken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 36.700 1.700 1.700 36.700

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Op grond wordt niet afgeschreven zodat de kapitaallast alleen uit rente bestaat. Een doorlichting 
van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
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3.2.5.2.13 Reserve kapitaallasten bouw Jasmijnstraat 4  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
In het verleden zijn investeringen met een langdurig en algemeen nut ineens afgeschreven ten las-
te van de reserves. Om bij de productenbegroting het bestuur een beter inzicht in de lasten en ba-
ten van gemeentelijke activiteiten te geven is in 1992 besloten tot een heractiveringsoperatie. Om-
dat extra afschrijvingen het inzicht verstoren, zijn extra afschrijvingen teruggedraaid en zijn daarte-
genover heractiveringsreserves gevormd. 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te 
dekken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 17.200 800 2.200 15.800

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid van het verloop van de kapitaallasten van het des-
betreffende activum. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.14 Reserve kapitaallasten bouw Anjerstraat 4  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te 
dekken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 26.600 1.200 3.900 23.900

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid van het verloop van de kapitaallasten van het des-
betreffende activum. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.15 Reserve kapitaallasten bouw Noordstraat 56  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te 
dekken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
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Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 30.300 1.400 4.100 27.600

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid van het verloop van de kapitaallasten van het des-
betreffende activum. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.16 Reserve kapitaallasten bouw Schiestraat 1/3  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te 
dekken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 64.500 2.900 9.400 58.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid van het verloop van de kapitaallasten van het des-
betreffende activum. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.17 Reserve kapitaallasten bouw Anjerstraat 6  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te 
dekken.  
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 58.200 2.600 6.000 54.800

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid van het verloop van de kapitaallasten van het des-
betreffende activum. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
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3.2.5.2.18 Reserve kapitaallasten grond terrein herdershondenvereniging  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te 
dekken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 40.000 1.800 1.800 40.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de rentelasten in de exploitatie. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Op grond wordt niet afgeschreven. zodat de kapitaallast alleen uit rente bestaat. Een doorlichting 
van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.19 Reserve kapitaallasten begraafplaats Vredehof  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te 
dekken. 
De reserve maakt deel uit van programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 197.700 8.900 16.000 190.600

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid van het verloop van de kapitaallasten van het des-
betreffende activum. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.20 Reserve kapitaallasten grond rouwcentrum  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te 
dekken. 
De reserve maakt deel uit van programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 146.600 6.600 6.600 146.600

 
 

Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk 175



 
 
 
 
 

 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de rentelasten in de exploitatie. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Op grond wordt niet afgeschreven. zodat de kapitaallast alleen uit rente bestaat. Een doorlichting 
van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.21 Reserve kapitaallasten bouw rouwcentrum  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te 
dekken. 
De reserve maakt deel uit van programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 260.600 11.700 27.100 245.200

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid van het verloop van de kapitaallasten van de bouw 
van het rouwcentrum. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.22 Reserve strategische aankopen grondzaken  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is in 2004 ingesteld naar aanleiding van het opheffen van de reserve winst op grond-
verkopen grondbedrijf. 
De reserve dient om aankopen te kunnen doen die in het kader van de ruimtelijke ordening van 
strategisch belang zijn en waarvoor nog geen grondexploitatieplan beschikbaar is. 
De reserve valt onder de raadsprogramma’s 1 Werk en economie en 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 698.300 14.000 0 712.300

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
In 2010 is rente toegevoegd aan de reserve. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de reserve is goed. 
 
3.2.5.2.23 Reserve risico’s bij grondexploitatie  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld in 2004 naar aanleiding van het opheffen van de Reserve winst op grond-
verkopen van het Grondbedrijf. 
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De reserve dient om onverwachte tegenvallers (bijvoorbeeld tegenvallende grondverkopen, zeer 
hoge kostenstijgingen of onverwachte kosten van bodemsaneringen) op grondexploitaties te kun-
nen opvangen. 
De reserve maakt deel uit van de raadsprogramma’s 5 Wonen en Leefomgeving en 1 Werk en 
Economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 1.000.000 0 0 1.000.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Er hebben geen toevoegingen of onttrekkingen plaatsgehad in 2010. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de reserve is goed. 
 
3.2.5.2.24 Reserve kapitaallasten herbouw de Piramide 1996  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld bij de herbouw van de door brand verloren gegane school de Piramide en 
is gevormd uit de schade-uitkering van de brandverzekering.  
De reserve dient om via de brutomethode de kapitaallasten van de herbouw van de Piramide ge-
deeltelijk te dekken. 
De reserve maakt deel uit van programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 445.600 20.100 32.500 433.200

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten van de herbouw van de Piramide.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van de herbouw. Een doorlichting is daardoor 
niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.25 Reserve intensivering bijzondere bijstand  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ontstaan uit een eenmalige extra uitkering van het ministerie. Het doel van deze re-
serve is hier incidentele uitgaven in het kader van de bijstandsverlening te doen die niet ten laste 
van enige andere raming kan worden gebracht.  
Deze reserve maakt onderdeel uit van programma 7 Zorg. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 23.100 500 0 23.600
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Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Aan rente is € 461,-- toegevoegd. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Conform de kadernota 2011 wordt deze reserve opgeheven per 31 december 2011. 
 
3.2.5.2.26 Reserve beeldende kunst  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient voor dekking van de kosten van kunstopdrachten c.q. kunstaankopen. De jaarlijk-
se dotatie is bedoeld om eens per 3 of 4 jaren een kunstwerk in de buitenruimte te kunnen realise-
ren. De reserve valt onder programma 6 Welzijn. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 70.000 13.900 0 83.900

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
In 2010 is er geen geld onttrokken aan de reserve, omdat er geen nieuwe kunstprojecten zijn ge-
pland. Het toegevoegde bedrag is gebaseerd op de dotatie 2010, een schadeuitkering i.v.m. de 
diefstal van een kunstwerk en bijgeschreven rente. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo is correct. 
 
3.2.5.2.27 Reserve kapitaallasten nieuwbouw Ds. Kerstenschool gebouw  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld bij de rekening 2003 en betreft het bruteren van de bijdrage in de stich-
tingskosten van de verplaatste Ds. Kerstenschool. De reserve dient om (gedeeltelijk) de kapitaal-
lasten van de nieuwbouw van de Ds. Kerstenschool te dekken. 
De reserve valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 596.800 26.900 41.100 582.600

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking de aanwending van de reserve ter ge-
deeltelijke dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van de Ds. Kerstenschool.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van de nieuwbouw. Een doorlichting is daardoor 
niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.28 Reserve kapitaallasten nieuwbouw Ds. Kerstenschool installaties  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld bij de rekening 2003 en betreft het bruteren van de bijdrage in de stich-
tingskosten van de verplaatste Ds. Kerstenschool. 
De reserve dient om (gedeeltelijk) de kapitaallasten van de nieuwbouw van de Ds. Kerstenschool 
te dekken. 
De reserve valt onder programma 4 Educatie. 
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Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 90.000 4.100 16.900 77.200

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
ter gedeeltelijk dekking van de kapitaallasten van de installaties van de nieuwbouw Ds. Kersten-
school.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van de installaties van de nieuwbouw. Een door-
lichting is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.29 Reserve kapitaallasten kunstgrasveld Rijsoord  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld bij de gemeenterekening 2003. 
De reserve dient om een gedeelte van de investering te financieren van de aanleg van kunstgras-
velden op sportpark Rijsoord. 
De reserve valt onder programma 6 Welzijn. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 101.300 4.600 11.300 94.600

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het kunstgrasveld op sportpark Rijsoord.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van het kunstgrasveld. Een doorlichting is daar-
door niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.30 Reserve algemeen maatschappelijk werk  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is bedoeld om de opzet en het begin van het Steunpunt Huiselijk Geweld te bekostigen. 
De reserve valt onder programma 7 Zorg. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 14.500 300 0 14.800

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
In 2010 is geen geld onttrokken aan de reserve. Geadviseerd wordt de reserve te handhaven om 
de bij de start ontwikkelde aanpak Huiselijk Geweld in 2011 te kunnen professionaliseren.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
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3.2.5.2.31 Reserve inkomensdeel WWB  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld bij de begroting 2006-2009 in verband met overschotten op het inkomens-
deel WWB. De middelen zijn bestemd voor extra gesubsidieerde banen en categoriale bijstand. Bij 
de rekening 2009 is het doel van deze reserve uitgebreid met de opvang van de gevolgen van de 
kredietcrisis waaronder extra uitgaven voor uitkeringen en tijdelijke uitbreiding personele capaciteit. 
De reserve valt onder het programma 1 Werk en Economie (Uitstroom).   
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 729.300 3.600 323.800 409.100

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De boekwaarde per 1 januari 2010 is gecorrigeerd met de toevoeging van het voordelig saldo uit 
de rekening 2009 op het inkomensdeel (€ 661.000,--).  
De toevoeging betreft de bespaarde rente (€ 3.600--). 
De onttrekking betreft inhuur die uit de reserve is betaald (€ 113.300,--) en het negatief saldo op 
het inkomensdeel 2010 (€ 210.500,--). 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Voor 2011 zal er niet voldoende saldo zijn om de uitgaven te dekken op het inkomensdeel. 
Dit zijn de gevolgen van de kredietcrisis op het bestand uitkeringsgerechtigden, dat zal toenemen. 
De reserve zal in 2011 een tekort gaan vertonen dat in 2011 opgelost zal worden. 
 
3.2.5.2.32 Reserve kapitaallasten parkeergarage  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld bij de rekening 2005. 
De reserve dient om de onrendabele top van de bouw van de parkeergarage te dekken, zodat voor 
het restant van de exploitatielasten een kostendekkend parkeertarief gerealiseerd kan worden. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 2.714.500 122.200 141.700 2.695.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de annuïtaire aanwending van de 
reserve ter dekking van de kapitaallasten van de parkeergarage onder het gemeentehuis.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van de parkeergarage. Een doorlichting is daar-
door niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.33 Reserve bodemonderzoeken en –saneringen  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld bij de rekening 2005 uit het resultaat na bestemming. 
De reserve dient om het gemeentelijke aandeel in de wettelijk verplichte bijdragen in de uitvoering 
van bodemonderzoeken en -saneringen te dekken. Deze kosten zijn afhankelijk van de kosten van 
uit te voeren bodemonderzoeken en –saneringen die nogal kunnen variëren en daardoor niet goed 
voorspelbaar. 

180 Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 
 
 
 

 

De reserve maakt deel uit van / valt onder het raadsprogramma 5 Wonen en Leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 214.200 4.300 91.100 127.400

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft rentebijschrijving. De onttrekking is enerzijds € 85.000,-- vrijval van de reser-
ve, conform het besluit wat genomen is bij de resultaatbestemming van het rekeningsaldo 2009 en 
anderzijds het saldo van de dotatie conform de begroting en de aanwending van de reserve voor 
kosten in 2010 van bodemonderzoeken en saneringen (per saldo een aanwending van € 6.100,--). 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de reserve is juist. 
 
3.2.5.2.34 Bestemmingsreserve riolering  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de schommelingen die op rekeningbasis in de opbrengst rioolrechten ontstaat 
ten gunste van de exploitatie van de riolering in te zetten. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 814.600 0 814.600 0

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De onttrekking betreft het opheffingssaldo van de bestemmingsreserve riolering, welke aan de ta-
riefegalisatiereserve rioolheffing wordt toegevoegd. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De reserve vervalt 
 
3.2.5.2.35 Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing  
 

Doel (aard en reden) van deze reserve  
De reserve dient om voor- en nadelen op de inzameling van huishoudelijk afval via de afvalstoffen-
heffing te egaliseren, zodat op rekeningbasis volledige kostendekking wordt bereikt. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 1.484.100 440.800 470.000 1.454.900

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
In de begroting is een aanwending van de reserve geraamd van € 470.000,--. Inclusief deze aan-
wending is er ten opzichte van de begroting 2010 een overschot van ruim € 440.000,-- op het pro-
duct afval., vooral veroorzaakt door lagere verwerkingskosten, hoger dividend en hogere opbrengst 
oud papier. Dit overschot wordt aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing toegevoegd. 
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Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo van de reserve per 31 december 2010 is juist. 
 
3.2.5.2.36 Reserve omgevingslawaai  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve heeft als doel de kosten te dekken van het opstellen van gemeentelijke geluidkaarten 
en op deze kaarten gebaseerde geluidactieplannen. De geluidkaarten en geluidactieplannen zijn 
instrumenten om de geluidbelasting door wegverkeer, industrielawaai en spoorlawaai in de ge-
meente te beheersen en waar mogelijk terug te dringen. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 62.700 1.300 0 64.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft rentebijschrijving. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo van de reserve per 31 december 2010 is juist. 
 
3.2.5.2.37 Reserve eenmalige uitgaven WMO  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
Deze bestemmingsreserve is ingesteld om uitgaven aan de WMO te kunnen dekken. Deze af-
spraak is in de raad gemaakt en naar aanleiding van 2007 is besloten om het overschot op WMO 
in de bestemmingsreserve te storten. Omdat de verwachting is dat dit overschot niet structureel zal 
zijn, is deze reserve alleen bedoeld voor incidentele projecten. 
De reserve valt onder programma 7 Zorg. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 573.900 0 52.300 521.600

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De onttrekking aan de reserve is besteed aan het toegankelijk maken van de voordeur van het 
gemeentehuis voor mindervaliden. Daarnaast heeft een voetbalvereniging een bijdrage gekregen 
voor het aanpassen van een invalidentoilet. Ten slotte is de reserve ingezet voor extra inhuur om 
het vraagvolgsysteem Gws4all beter in te richten. De reserve moet in stand blijven voor incidentele 
projecten waarvoor in de reguliere budgetten geen geld is.  
In 2011 worden nog uitgaven verwacht. Zie hieronder voor het overzicht. Daarnaast worden er in-
cidenteel subsidieaanvragen gedaan, die niet uit de reguliere middelen kunnen worden gedekt.  
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Meldpunt Wmo € 5.000,-- uitgaven afhankelijk van aantal meldingen
Paden Doncksevelden 

€ 15.000,--
collegebesluit genomen, afhandeling ver-
traagd 

Aanpassen toegang pannenkoeken-
huis € 15.000,-- collegebesluit in voorbereiding 
aanpassing Wmo-woning € 70.000,-- collegebesluit in voorbereiding 
aanpassing Wmo-woning € 30.000,-- in aanvraagfase 
Inhuur personeel opschonen GWS4all € 8.000,-- Hiervan 1/3 deel ten laste Albrandswaard 
 € 143.000,--  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo is correct.  
 
3.2.5.2.38 Reserve eenmalige uitgaven mantelzorg  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
In 2007 was incidenteel een bedrag opgenomen van € 100.000,-- in de algemene uitkering ge-
meentefonds ten behoeve van de mantelzorg. Dit bedrag is in een bestemmingsreserve gestort om 
eenmalige projecten en pilots, die passen binnen het convenant van de VNG en Mezzo te dekken. 
De reserve valt onder programma 7 Zorg. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 49.000 0 0 49.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
In 2010 zijn geen extra activiteiten georganiseerd, ook vanwege beperkte personele capaciteit bij 
het steunpunt.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo is correct. 
 
3.2.5.2.39 Reserve onderhoud buitenkant openbaar basisonderwijs  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve was in 1992 ingesteld als voorziening, teneinde pieken in de jaarlijkse uitgaven zoveel 
mogelijk te voorkomen. Deze voorziening is in 2007 vrijgevallen t.g.v. de exploitatie en als reserve 
ingesteld. Vanuit deze reserve worden de kosten van o.a. vervanging van dakbedekking gedekt. 
De reserve valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 148.400 800 0 149.200

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
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3.2.5.2.40 Reserve baggeren haven  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve was tot 2007 als een voorziening ingesteld. Deze voorziening is in 2007 vrijgevallen 
t.g.v. de exploitatie. De reserve dient om periodiek de haven te kunnen baggeren 
De reserve valt onder programma 1 Werk en Economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 154.300 14.500 0 168.800

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de storting in de reserve, die is gevormd om periodiek de haven te kunnen 
baggeren. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de reserve is juist. 
 
3.2.5.2.41 Reserve onderhoud verhuurde gebouwen  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve was tot 2007 als een voorziening ingesteld, deze is in 2007 vrijgevallen t.g.v. de exploi-
tatie. De reserve dient om grote verschillen in jaarlijkse uitgaven op te vangen. 
De reserve valt onder het programma 1 Werk en Economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 233.100 87.400 0 320.500

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft enerzijds rentebijschrijving en anderzijds het saldo van de dotatie aan de re-
serve conform de raming en de aanwending van de reserve voor de in 2010 geboekte groot - on-
derhoudskosten.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
In de loop van 2011 wordt het beheerplan verhuurde gebouwen afgerond. Dan kan worden be-
paald in hoeverre de reserve toereikend is, of de reserve een overschot of een tekort laat zien.   
 
3.2.5.2.42 Reserve onderhoud buitenkant bijzonder basisonderwijs  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve was in 1992 ingesteld als voorziening, deze in 2007 is vrijgevallen t.g.v. de exploitatie. 
De reserve dient om pieken in de jaarlijkse uitgaven van o.a. buitenschilderwerken en vervanging 
van dakbedekking te egaliseren. 
De reserve valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 240.300 0 3.200 237.100
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Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
 
 
3.2.5.2.43 Reserve onderhoud gymnastieklokalen  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve was tot 2007 als een voorziening ingesteld, deze is in 2007 vrijgevallen t.g.v. de exploi-
tatie. Deze reserve is bedoeld om de uitgaven in het kader van groot onderhoud aan de gymnas-
tieklokalen te kunnen opvangen, inclusief eventuele pieken en dalen. 
De reserve valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 458.100 79.200 0 537.300

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
 
 
3.2.5.2.44 Reserve onderhoud verharding  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve was tot 2007 als een voorziening ingesteld, deze is in 2007 vrijgevallen t.g.v. de exploi-
tatie. De reserve is ingesteld binnen het product Wegen, Straten en Pleinen ter egalisatie van de 
grilligheid van de uitgaven op het gebied van onderhoud en/of vervanging van elementen- en as-
faltverhardingen. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 4.528.100 1.493.500 0 6.021.600

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging is het saldo van de dotatie conform de raming en de aanwending van de reserve 
voor groot onderhoud aan -  en rehabilitaties van verhardingen in 2010. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de reserve is juist. 
 
3.2.5.2.45 Reserve onderhoud openbare verlichting  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve was tot 2007 als een voorziening ingesteld, deze is in 2007 vrijgevallen t.g.v. de exploi-
tatie. De reserve is ingesteld binnen het product openbare verlichting ter egalisatie van de grillig-
heid van de uitgaven op het gebied van vervanging van masten, armaturen en lampen. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
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Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 494.000 105.000 0 599.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging is het saldo van de dotatie conform de raming en de aanwending van de reserve 
voor groot onderhoud aan de openbare verlichting in 2010. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de reserve is juist. 
 
3.2.5.2.46 Reserve onderhoud watergangen  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve was in 2007 als een voorziening ingesteld. De voorziening was in 1971 ontstaan. Het 
doel is reservering van niet uitgegeven bedragen in zake het herstellen en vernieuwen van be-
schoeiing en uitbaggeren singels. 
De reserve voorziet in 3 onderdelen: 
a. Uitbaggeren van sloten en singels; 
b. Schoonmaken van sloten en singels; 
c. Herstel van beschoeiingen langs sloten en singels 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 383.100 47.200 0 430.300

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging is het saldo van de dotatie conform de raming en de aanwending van de reserve 
voor groot onderhoud aan de watergangen in 2010. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de reserve is juist. 
 
3.2.5.2.47 Reserve onderhoud sportaccommodaties  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve was in 2007 als een voorziening ingesteld, deze is bij de rekening 2007 vrijgevallen 
t.g.v. de exploitatie. Doel van deze reserve is de egalisering van de fluctuaties in het groot onder-
houd aan de constructieve delen van de sporthallen en het zwembad. 
De reserve valt onder het programma 6 Welzijn. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 33.600 700 0 34.300

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
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Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
 
 
3.2.5.2.48 Reserve investeringen stedelijke vernieuwing  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is gevormd omdat er in het verleden ten onrechte inflatiecorrectie toegevoegd is aan de 
voorziening ISV. Aangezien deze middelen wel nodig kunnen zijn voor dekking van toekomstige 
ISV-uitgaven zijn deze in een reserve gestort. 
De reserve valt onder raadsprogramma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 201.000 4.000 0 205.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging in 2010 betreft de geraamde rentebijschrijving. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stadsregio Rotterdam heeft de bijdrage Investeringen Stedelijke Vernieuwing voor de periode 
2005-2009 nog niet definitief vastgesteld. Daarom kan nog niet worden vastgesteld in hoeverre  
deze reserve nodig is als dekkingsmiddel. In afwachting van een besluit van de stadsregio dient de 
reserve nog gehandhaafd te worden. 
 
3.2.5.2.49 Kapitaallastenreserve jongerencentrum PC Hooftstraat bouw  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de investeringen in het jongerencentrum PC Hooftstraat 
te dekken.  
De reserve valt onder programma 6 Welzijn.  
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 555.800 851.200 0 1.407.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoegingen komen af van de Vrij reserve (€ 654.200,--) en de Reserve gebruiksmogelijkhe-
den Jongerencentrum (€ 197.000,--). Betreft de vorming van deze reserve conform het raadsbe-
sluit van 5 november 2009 en de derde monitor van 2009. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van het Jongerencentrum. Een doorlichting is 
daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.50 Kapitaallastenreserve Fietsveiligheid Dillenburgplein  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de investeringen in het project Fietsveiligheid  
Dillenburgplein te dekken. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 

Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk 187



 
 
 
 
 

 

Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 0 50.500 0 50.500

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de vorming van deze kapitaallastenreserve voor het project Fietsveiligheid 
Dillenburgplein, conform de 2e monitor 2009. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van het project Fietsveiligheid Dillenburgplein. 
Een doorlichting is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.51 Kapitaallastenreserve Fietsroute Molensteeg - Beneden Rijweg – St. Jorisstraat  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de investeringen in het project Fietsroute  
Molensteeg-Beneden Rijweg - Jorisstraat te dekken. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 0 57.500 0 57.500

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de vorming van deze kapitaallastenreserve voor het project Fietsroute Mo-
lensteeg - Beneden Rijweg - Jorisstraat, conform de 2e monitor 2009. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van het project Fietsroute Molensteeg –  
Beneden Rijweg - St. Jorisstraat. Een doorlichting is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.52 Kapitaallastenreserve Blok- en buurtspeelruimtes 2010  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de investeringen in 3 buurtspeelruimtes en een 7 blok-
speelruimtes te dekken. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 0 40.200 0 40.200

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de vorming van deze kapitaallastenreserve voor het project Blok- en Buurt-
speelruimtes, conform de 2e monitor 2009. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van de investeringen in de Blok- en Buurtspeel-
ruimtes. Een doorlichting is daardoor niet aan de orde. 
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3.2.5.2.53 Reserve SLOK-projecten  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve betreft een ontvangen subsidie voor de uitvoering van projecten op klimaatgebied. Het 
betreft de SLOK-subsidie (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving.  
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 19.000 19.200 0 38.200

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De lasten over 2010, betrekking hebbend op de uitvoering van projecten op klimaatgebied bedra-
gen € 29.200,--. In 2010 is een bijdrage ontvangen van de Stadsregio Rotterdam voor SLOK - pro-
jecten van € 28.000,--. In de algemene uitkering van het gemeentefonds is voor 2010 een bijdrage 
voor SLOK – projecten opgenomen van € 20.400,--. Het saldo van deze mutaties is aan de reserve 
SLOK toegevoegd. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de reserve is juist. 
 
3.2.5.2.54 Kapitaallastenreserve jongerencentrum PC Hooftstraat grond  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de grond voor het jongerencentrum PC Hooftstraat te 
dekken.  
De reserve valt onder programma 6 Welzijn.  
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 487.300 21.900 21.900 487.300

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de rentelasten in de exploitatie. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Op grond wordt niet afgeschreven zodat de kapitaallast alleen uit rente bestaat. Een doorlichting 
van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.55 Reserve gebruiksmogelijkheden Jongerencentrum  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve zal worden gebruikt voor de legeskosten en onderzoekskosten, extra gebruiksmogelijk-
heden en de inrichting van het Jongerencentrum P.C. Hooftstraat 4. 
De reserve valt onder programma 6 Welzijn. 
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Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 100.200 96.800 197.000 0

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging en onttrekking zijn conform het raadsbesluit van november 2009-269, waarbij aan-
vullend krediet voor de realisatie van het Stedelijke jongerencentrum beschikbaar is gesteld. Om-
dat de kosten waarvoor de onttrekking geraamd was zijn geactiveerd, is de onttrekking gereali-
seerd middels een storting in de Kapitaallastenreserve jongerencentrum PC Hooftstraat bouw. Bei-
de reserves zijn daarmee in feite samengevoegd tot één nieuwe reserve.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Aangezien deze reserve per ultimo 2010 opgeheven is, is een doorlichting niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.56 Reserve calamiteitenpot personeel  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld bij de 3e programmamonitor 2009 en heeft als doel tegemoetkomingen aan 
personeel wegens schrijnende situaties te dekken. De reserve valt onder hoofdstuk 8 Financiering 
en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 40.000 0 0 40.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
 
 
3.2.5.2.57 Reserve uitbreiding aula Farelcollege  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve dient om de kapitaallasten van de investeringen in de uitbreiding van de aula van het 
Farelcollege te dekken. Het betreft dus een kapitaallastenreserve. 
De reserve valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 0 306.300 0 306.300

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging vanuit de vrije reserve betreft de vorming van deze kapitaallastenreserve voor de 
uitbreiding aula Farelcollege (raadsbesluit van oktober 2009-266). 
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Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van de investeringen in de uitbreiding van de 
aula Farelcollege. Een doorlichting is daardoor niet aan de orde. 
 
3.2.5.2.58 Reserve ontwikkelingssamenwerking  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve is ingesteld bij het saldo 2005 (bijdrage VNG) voor projecten in Dogbo, Bénin in het ka-
der van ontwikkelingssamenwerking. Het bedrag dat in 2010 onttrokken is, betreft de kosten voor 
het project Dogbo Bénin. De VNG bekostigt een gedeelte van het project. Deze gelden worden na 
goedkeuring van de uitgaven nog ontvangen voor het jaar 2010.  
In 2010 is besloten om het saldo van de reserve voor ontwikkelingssamenwerking te bestemmen 
voor de afronding van het project Dogbo, Bénin in 2011 en 2012, mits de VNG het project continu-
eert.  
De reserve valt onder programma 6 Welzijn.  
 
Verloop van de reserve 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 36.300 0 5.200 31.100

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
In 2010 zijn geen activiteiten uit de reserve bekostigd. In 2010 is besloten om de reserve voor het 
jaar 2011 en 2012 beschikbaar te stellen voor het project Dogbo, Bénin, mits de VNG het project 
blijft steunen.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
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3.2.6 Staat van voorzieningen met toelichting, waaronder bestedingsoverzichten

3.2.6.1 Staat van voorzieningen

Nr. Omschrijving Boekwaarde 
01-01-2010

Toevoeg-
ingen

+

Vrijval voor 
exploitatie 

-

Onttrek-
kingen

-

Boekwaarde 
31-12-2010

Voorzieningen voor verplichtngen verliezen en 
risico's

1 Voorziening gevolgen UPC 25.000 133.000 0 158.000 0
2 Voorziening wethouderspensioenen 1.025.800 1.176.700 0 23.300 2.179.200
3 Voorziening exploitatiekosten b.b.o. 219.800 0 0 0 219.800
4 Voorziening betwiste facturen WMO 140.000 0 0 140.000 0
5 Voorz Garanties verkoop aandelen AVR 1.826.000 0 0 0 1.826.000

Subtotaal voorzieningen voor verplichtngen 
verliezen en risico's

3.236.600 1.309.700 0 321.300 4.225.000

Voorzieningen voor middelen van derden met 
bestedingsverplichting

6 Voorz onderhoud graven 10/20jr derden 3.650.800 416.900 346.800 0 3.720.800
7 Voorziening elektronisch kinddossier 27.800 0 0 0 27.800
8 Voorz. samenw. Soza Gem. Albrandswaard 3.400 0 3.400 0 0

Subtotaal voorzieningen voor middelen van 
derden met bestedingsverplichting

3.682.000 416.900 350.200 0 3.748.600

Totaal voorzieningen 6.918.600 1.726.600 350.200 321.300 7.973.600

Mutaties 2010
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3.2.6.2 Toelichting en bestedingsoverzicht voorzieningen 
 
Inleiding 
 

Bestedingsoverzichten 
Bij het in 2004 vernieuwde beleid voor voorzieningen is als voorwaarde gesteld dat van alle (rele-
vante) voorzieningen bestedingsplannen worden opgesteld.  
In de onderstaande bestedingsoverzichten treft u van de voorzieningen informatie aan over: 
• Het doel (aard en reden); 
• De mutaties in het jaar 2009en de doorlichting van de stand per 31 december 2009. 
Anders dan in voorgaande jaren wordt er geen toelichting meer gegeven op de meerjarenraming 
van de besteding van voorzieningen. De begroting is hiervoor het aangewezen instrument. 
 
Doorlichting voorzieningen 
Het doel van het doorlichten van voorzieningen is om tijdig zicht te krijgen op stille overschotten of 
stille tekorten. In een aantal gevallen ligt de omvang van een voorziening en de wijze waarop deze 
wordt ingezet vast en zullen er geen ontwikkelingen zijn die dat nog beïnvloeden (zie bijvoorbeeld 
Voorziening volledige kostendekking afvalstoffenheffing). In die gevallen kan er geen stil tekort of 
een stille reserve ontstaan en is een doorlichting niet aan de orde. In het besluit Begroting en Ver-
antwoording Provincies en Gemeenten is bepaald dat alle voorzieningen toereikend moeten zijn 
voor de achterliggende verplichtingen. Daarom moeten in principe alle voorzieningen bij de jaarre-
kening worden doorgelicht. 
 
Relatie balans met raadsprogramma's 
Vanaf 2006 volgt de toelichting op de voorzieningen de verplichte indeling van de voorzieningen op 
de balans. Binnen de categorieën van de balans zijn de voorzieningen vervolgens gerangschikt 
naar de raadsprogramma's. Daardoor is er aansluiting met de op de Raadsprogramma's verant-
woorde dotaties aan voorzieningen. 
De bestedingen van voorzieningen moeten rechtstreeks ten laste van de voorzieningen worden 
gebracht. In tegenstelling tot de toevoegingen maken de in de bestedingsplannen verwerkte ont-
trekkingen daardoor geen deel uit van de raadsprogramma's. 
 
 
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S 
 
3.2.6.2.1 Voorziening compensatie UPC  
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de 3e programmamonitor 2008 voor de te betalen schadevergoeding 
aan UPC voor in het verleden gederfde inkomsten.  
De voorziening valt onder het programma 1 Werk en Economie.  
 
Verloop van de voorziening 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 25.000 133.000 158.000 0

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
In 2010 is € 158.000,-- onttrokken aan de voorziening en is € 133.000,-- toegevoegd aan de voor-
ziening. Deze onttrekking en toevoeging is overeenkomstig het tijdspad genoemd in de 3e  
programmamonitor 2008. De overeenkomst met UPC over de compensatie door de gemeente is 
daarmee uitgevoerd. De voorziening kan vervallen.  
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3.2.6.2.2 Voorziening wethouderspensioenen  
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de rekening 2004. 
De voorziening dient om toekomstige pensioenuitkeringen aan (voormalige) wethouders te ver-
strekken c.q. om opgebouwde rechten te kunnen betalen wanneer deze worden opgevraagd voor-
dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. 
De voorziening valt onder programma 3 Bestuur en participatie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 1.025.800 1.176.700 23.300 2.179.200

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
In 2010 is een toevoeging gedaan om het doelvermogen in de voorziening per 31 december 2010 
te bereiken. Er is daarbij een extra toevoeging gedaan om ook de pensioenuitkeringen van oud-
wethouders uit de voorziening te kunnen betalen. Tot nu toe werden die vanuit de exploitatie be-
kostigd. In de 3e monitor 2010 is voor de dekking van de extra toevoeging beschikking over de vrije 
reserve opgenomen van € 991.900,--. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo is afgestemd op berekeningen van Loyalis Verzekeringen. 
 
3.2.6.2.3 Voorziening exploitatiekosten bijzonder basisonderwijs  
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Het betreft hier een voorziening die is ingesteld om pieken te voorkomen in het uitgavenpatroon 
van de betaling van de overschrijdingsuitkering aan het bijzonder onderwijs.  
Het overschrijdingspercentage bij het openbaar basisonderwijs kan per jaar verschillen. Om al te 
grote pieken te voorkomen is een voorziening ingesteld. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 219.800 0 0 219.800

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Op advies van de accountant is de afwikkeling van de 5-jaarlijkse overschrijdingsregeling met het 
bijzonder basisonderwijs gekoppeld aan de afwikkeling van de voorziening 3Primair. Deze afwikke-
ling is nog niet afgerond, zodat er nog geen afrekening met het bijzonder basisonderwijs heeft 
plaats gevonden. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De accountant heeft geconstateerd in zijn advies over de afwikkeling van de 5-jaarlijkse overschrij-
dingsregeling dat de voorziening toereikend is om eventuele betalingen aan het bijzonder basison-
derwijs te kunnen dekken.  
 
3.2.6.2.4 Voorziening betwiste facturen WMO  
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de rekening 2008 voor eventueel nog te betalen facturen voor in 
2008 verleende huishoudelijke zorg. Door de desbetreffende thuiszorginstelling is voor een bedrag 
van € 140.000,-- nog niet aangetoond dat de daarop vermelde cliënten recht op zorg hadden.  
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Indien dat alsnog kan worden aangetoond kan de betaling ten laste van de voorziening worden ge-
bracht. 
De voorziening valt onder het programma 7 Zorg. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 140.000 0 140.000 0

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Op de betwiste factuur 2008 Huishoudelijke Verzorging van Opmaat is een steekproef uitgevoerd. 
De steekproef heeft geen fouten opgeleverd. De voorziening is aangewend ter dekking van de kos-
ten van deze factuur en kan worden opgeheven. 
 
3.2.6.2.5 Voorziening garanties verkoop aandelen NV AVR  
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Bij de 3e programmamonitor 2006 heeft de gemeenteraad besloten om uit de opbrengst verkoop 
aandelen NV AVR een voorziening te treffen voor het risico van herwaardering van de verkoop-
waarde. 
De voorziening valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 1.826.000 0 0 1.826.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Er is tot nu toe door de NV AVR geen claim ingediend waarvoor de voorziening dient te worden 
aangewend. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De garantie is afgegeven voor de periode 2007 t/m 2016. Tot op dit moment is geen informatie 
ontvangen op grond waarvan tot een verlaging van de voorziening zou kunnen worden overge-
gaan. 
 
VOORZIENINGEN VOOR MIDDELEN VAN DERDEN MET BESTEDINGSVERPLICHTING 
 
3.2.6.2.6 Voorziening onderhoud graven 10/20 jaar  
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening wordt gevormd door de afkoopsommen voor het onderhoud van graven en jaarlijks 
aangewend voor de dekking van kosten van onderhoud van graven en graftekens. 
De voorziening valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 3.650.800 416.900 346.800 3.720.900
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Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De dotatie is gerelateerd aan de ontvangen afkoopsommen. De onttrekking is conform de raming 
2010. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de voorziening is juist. 
 
3.2.6.2.7 Voorziening elektronische kinddossier  
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Financiële bijdrage aan instellingen die zorg dragen voor jeugdgezondheidszorg, voor realisatie 
elektronisch kinddossier.  
Deze voorziening valt onder programma 7 Zorg. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 27.800 0 0 27.800

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
 
 
3.2.6.2.8 Voorziening samenwerking Soza Gemeente Albrandswaard  
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Op 25 oktober 2005 hebben de colleges van de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk het be-
sluit over het voornemen tot regionale samenwerking ondertekend. Vervolgens is een financiële 
bijdrage in het kader van de Tijdelijke stimuleringregeling samenwerkingsverband Abw aange-
vraagd en toegekend. 
Deze voorziening valt niet onder een raadsprogramma. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 3.400 0 3.400 0

 
 
Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Er zijn geen uitgaven geweest in 2010 of meer te verwachten. De voorziening kan worden opgehe-
ven. 
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3.2.7 Staat van vaste schulden

OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Nr. Oorspronkelijk Datum en nr. besluit van O/ Jaar Ren- Schuldrestant Bedrag van in    Rente     Aflossing   Schuldrestant
bedrag van de raad         goedkeuring S/ laatste te- aan het begin het dienstjaar aan het einde
geldlening R aflos- perc.    van het dienst- opgenomen van het dienst-

sing jaar leningen jaar

RUBRIEK A: GELDLENINGEN

Leningen t.b.v. woningbouw

Totaal leningen t.b.v. woningbouw

Overige leningen
2 11.344.500 20-07-1998 B. &  W.  24-08-1999 S 2024 4,475 6.806.700 0 280.500 453.800 6.352.900
3 7.000.000 B. &  W.  22-07-2003 S 2014 3,98 3.500.000 0 113.800 700.000 2.800.000
4 8.000.000 B. &  W.  22-07-2003 S 2019 4,36 5.333.300 0 211.200 533.300 4.800.000
5 10.000.000 B. &  W.  22-07-2003 S 2034 4,86 8.333.300 0 390.200 333.300 8.000.000
6 12.000.000 B. &  W.  30-11-2010 S 2030 4,20 0 12.000.000 26.600 0 12.000.000

Totaal overige leningen 23.973.400 12.000.000 1.022.200 2.020.400 33.952.900

0 0 0 0 0

Sub-totaal RUBRIEK A: Geldleningen 23.973.400 12.000.000 1.022.200 2.020.400 33.952.900

RUBRIEK B: WAARBORGSOMMEN

Waarborgsommen van derden
Gebruik gymnastiekzalen 300 0 0 0 300

Gebruik sportparken 300 0 0 0 300

Huurders woningen 300 0 0 100 200

Waarborgen voor pasjes parkeerabonnementen 700 0 0 0 700

Kermisexploitant 1.400 0 0 0 1.400

Totaal waarborgsommen derden 3.000 0 0 100 2.900

Sub-totaal RUBRIEK B: Waarborgsommen 3.000 0 0 100 2.900

TOTAAL-GENERAAL 23.976.400 12.000.000 1.022.200 2.020.500 33.955.800
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3.2.8 Specificatie vlottende passiva 
 

Vlottende passiva Saldo
31-12-2010

Saldo
31-12-2009

Schulden korter dan één jaar 19.146.100 16.337.600
Overlopende passiva 3.831.800 4.710.000
Vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting 6.362.700 6.886.100

Totaal 29.340.600 27.933.700  
 
3.2.8.1 Toelichting vlottende passiva - vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplich-
ting 
 
3.2.8.1.1 Vooruit ontvangen bedragen Participatiebudget (werkdeel WWB) 
  

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
De voorziening was ingesteld bij het vaststellen van de jaarrekening 2005 in verband met een over-
schot op het werkdeel WWB. Op grond van wijzigingen in het BBV is met ingang van 2008 de 
voorziening omgezet naar de overlopende passiva. (hoort bij 3.2.8.1.2.) 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder het programma 1 Werk en Economie.  
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 1.171.300 2.265.300 2.471.400 965.200

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft het vastgestelde budget van het rijk voor 2010 en de onttrekking betreft de 
uitgaven over 2010. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand van de voorziening is voldoende voor de lasten van het werkdeel. In 2011 kan onttrokken 
worden het deel wat retour moet naar het rijk en het deel wat overgeheveld mag worden naar 
2011. 
Overheveling 2010 naar 2011 (25%) € 566.300,--; 
Retour Rijk    € 398.900,--. 
 
3.2.8.1.2 Vooruit ontvangen bedragen Participatiebudget (deel inburgering) 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
Op grond van wijzigingen in het BBV is met ingang van 2008 de voorziening omgezet naar de 
overlopende passiva. (hoort bij 3.2.8.1.1.) 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder programma 1 Werk en Economie 
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010

Gerealiseerd 2010 433.200 441.000 254.400 619.800
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Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft het vastgestelde budget van het rijk voor 2010 en de onttrekking betreft de 
uitgaven over 2010. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stand v.d voorziening is voldoende voor de lasten van inburgering. In 2011 kan onttrokken wor-
den het deel wat retour moet naar het rijk en het deel wat overgeheveld mag worden naar 2011. 
Overheveling 2010 naar 2011 (25%) € 110.300,--; 
Retour Rijk    € 509.500,--. 
 
3.2.8.1.3 Vooruit ontvangen bedragen Onderwijsachterstandenbeleid 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
De voorziening was bedoeld om fluctuaties in rijksvergoedingen, inkomsten en uitgaven op te van-
gen. Op grond van wijzigingen in het BBV is met ingang van 2008 de voorziening omgezet naar de 
overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010

Gerealiseerd 2010 280.700 463.900 682.000 62.600

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging is conform rijksbeschikking. De onttrekking betreft uitgaven in het kader van het on-
derwijsachterstandenbeleid, zoals bijvoorbeeld het project VVE beweegt zich digitaal, het project 
Lezen Oké! en subsidies in het kader van voor- en vroegschoolse educatie. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De periode 2006 tot en met 2010 wordt afgerekend. Het overschot wordt te zijner tijd afgerekend 
met het Rijk. 
 
3.2.8.1.4 Vooruit ontvangen bedragen BOS-impuls 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
De voorziening was ingesteld bij de jaarrekening 2006 in verband met de rijksbijdrage BOS-impuls. 
Op grond van wijzigingen in het BBV is met ingang van 2008 de voorziening omgezet naar de 
overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag onder het programma 6 Welzijn.  
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010

Gerealiseerd 2010 800 49.200 50.000 0

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de in 2010 ontvangen rijksbijdrage via de algemene uitkering gemeente-
fonds. De onttrekking is een subsidie aan de Stichting Sport en Welzijn voor de uitvoering van de 
BOS-impuls. 
 

Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk 199



 
 
 
 
 

 

Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Naar verwachting is er per 31 december 2010 niets met het Rijk te verrekenen, maar een en ander 
is mede afhankelijk van de door de Stichting Sport en Welzijn op te stellen verantwoordingsinfor-
matie. 
 
3.2.8.1.5 Vooruit ontvangen bedragen Inburgering nieuwkomers 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
Het saldo vooruit ontvangen op de balans is bedoeld om fluctuaties in rijksvergoedingen, inkom-
sten en uitgaven voor nieuwkomers op te vangen. Op grond van het BBV dient dit saldo opgeno-
men te worden onder de overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder programma 6 Welzijn. 
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010

Gerealiseerd 2010 857.500 7.800 44.900 820.400

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft de eigen bijdragen aan de cursussen van de inburgeraars, de onttrekking 
betreft de kosten van de cursussen. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo per 31 december 2010 betreft de nog te besteden rijksbijdrage. Dit zijn geoormerkte gel-
den. Teveel ontvangen bijdrage moet uiteindelijk weer terug naar het rijk. Het budget is toereikend. 
 
3.2.8.1.6 Vooruit ontvangen bedragen actieplan jeugdwerkloosheid 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid heeft de minister budget ter beschikking gesteld voor re-
gionale aanpak jeugdwerkloosheid (actieplan jeugdwerkloosheid). 
Op grond van wijzigingen in het BBV is met ingang van 2008 de voorziening omgezet naar de 
overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder programma 1 Werk en Economie. 
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010

Gerealiseerd 2010 178.400 41.700 66.100 154.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toekenning van de middelen is over een aantal jaren uitgesmeerd. 
De onttrekking heeft betrekking op de activiteiten die zijn uitgevoerd. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo per 31 december 2010 is beschikbaar voor nog uit te voeren activiteiten. Een niet be-
steed bedrag moet worden terugbetaald aan het rijk. 
 
3.2.8.1.7 Vooruit ontvangen bedragen Investeringen stedelijke vernieuwing 2005 – 2009 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
De voorziening was ingesteld in 2005 en dient om inkomsten en uitgaven van het ISV-budget in-
zichtelijk te verantwoorden. Vanaf 2008 is de voorziening bijdragen ISV-1 met deze voorziening 
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samengevoegd, alsmede is op grond van wijzigingen in het BBV met ingang van 2008 de voorzie-
ning omgezet naar de overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag maakt deel uit van het directieprogramma Sterke wijken, vitale ge-
meente c.q. Ridderkerk, voortvarend. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder raadsprogramma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010

Gerealiseerd 2010 1.036.400 55.900 507.900 584.400

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft met name het laatste voorschot op de ISV-bijdrage 2005-2009 dat de stads-
regio pas in 2010 heeft uitgekeerd. 
Nog niet alle ISV-prestaties zijn per 31 december 2009 gerealiseerd. In 2010 is doorgegaan met 
het realiseren van de ISV-afspraken. De gedane uitgaven in 2010 zijn ten laste van de vooruitont-
vangen ISV-bijdragen van de stadsregio Rotterdam gebracht.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
De stadsregio Rotterdam heeft de ISV-bijdrage over de periode 2009-2010 nog niet definitief vast-
gesteld. In afwachting daarvan moeten de nog niet bestede middelen van de vooruitontvangen 
ISV-bijdragen op de balans worden gehandhaafd. 
 
3.2.8.1.8 Vooruit ontvangen bedragen Woningbouw Stadsregio 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
De voorziening was ingesteld bij de programmamonitor van oktober 2005. 
De voorziening betreft de van de stadsregio ontvangen bijdragen voor de bouw van woningen voor 
bepaalde categorieën. Op grond van wijzigingen in het BBV is met ingang van 2008 de voorziening 
omgezet naar de overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
 

Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010

Gerealiseerd 2010 2.010.700 0 430.000 1.580.700

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De onttrekking betreft de subsidie aan Woonvisie voor het nieuwbouwproject Slikkerveer Z-O 
2e fase, inclusief de herinrichting van de speeltuin Slikkerveer. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo per 31 december 2010 betreft de nog te besteden bijdrage van de Stadsregio. 
 
3.2.8.1.9 Vooruit ontvangen bedragen Regeling Stedelijke Synergieprojecten kaderrichtlijn 
Water 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
In 2009 is door Senter Novem subsidie verleend voor het project “Maatregelen waterlichaam de 
Waal”. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de daadwerkelijk gemaakte kosten die voor sub-
sidie in aanmerking komen. In 2009 is hiervoor een voorschot ontvangen. De restantsubsidie wordt 
jaarlijks als vooruitontvangen op de balans opgenomen. 
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Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 81.600 89.600 46.400 124.800

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
In het kader van de tijdelijke regeling éénmalige uitkering stedelijke synergieprojecten water werd 
in 2009 de restantsubsidie als vooruitontvangen inkomst op de balans opgenomen. Dit saldo is in 
2010 weer ten gunste van de exploitatie onttrokken. De toevoeging betreft een correctie van het 
eindsaldo in de rekening 2009, toen per abuis 100% van de kosten als onttrekking is opgevoerd in 
plaats van 30% die declarabel is.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo per 31 december 2010 is de nog te besteden rijksbijdrage. 
 
3.2.8.1.10 Vooruit ontvangen bedragen Tijdelijke stimuleringsregeling Woningbouwprojec-
ten 2009 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
Door een financiële bijdrage de bouw stimuleren, die door de kredietcrisis voor een deel is stil ko-
men te liggen. 
 

Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 785.000 540.000 1.325.000

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
Het saldo per 1 januari 2010 betreft de rijksbijdrage 2e tranche van de Tijdelijke stimuleringsrege-
leing woningbouwprojecten 2009. In 2010 is de bijdrage 3e tranche door het rijk uitgekeerd. Uit de-
ze rijksbijdragen worden subsidies toegekend voor de volgende woningbouwprojecten. Betaling 
daarvan vindt plaats na oplevering van de woningen. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Geen van de projecten waarvoor subsidie is toegekend is nog gereed gemeld. In afwachting daar-
van moeten de nog niet bestede middelen van de vooruitontvangen bijdragen op de balans worden 
gehandhaafd. 
 
3.2.8.1.11 Vooruit ontvangen bedragen aanpak zwerfafval 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
In 2009 is door Senter Novem subsidie beschikbaar gesteld voor het project “Plusproject Gemeen-
te Ridderkerk” voor de aanpak van zwerfafval. De subsidie bedraagt 50 procent van de daadwerke-
lijk gemaakte kosten die voor subsidie in aanmerking komen en maximaal € 18.200,--. 
 

Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010
Gerealiseerd 2010 -1.900 5.400 1.100 2.400
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Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
De toevoeging betreft het restant van het ontvangen subsidiebedrag. In 2010 is dit project afge-
rond. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het totaal van de kosten is lager gebleken dan het ontvangen voorschot op de rijksbijdrage. Het 
saldo per 31 december 2010 van € 2.400,-- moet aan het Rijk worden terugbetaald, waarna deze 
balanspost in 2011 komt te vervallen. 
 
3.2.8.1.12 Vooruit ontvangen bedragen Schuldhulpverlening met bestedingsverplichting 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
In verband met de economische crisis heeft het Rijk incidenteel extra middelen beschikbaar ge-
steld voor schuldhulpverlening. Op grond van het BBV dient dit saldo opgenomen te worden onder 
de overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder programma 7 Zorg.  
 
 

Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Omschrijving Boekwaarde 
1 januari 2010

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 
31 december 

2010

Gerealiseerd 2010 52.400 73.700 2.700 123.400

 
 

Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen in 2010 
In 2009 en 2010 heeft de gemeente gelden ontvangen van het Rijk. In 2010 is gestart met preven-
tieve activiteiten op het gebied van schuldhulpverlening. In dit kader is gestart met huisbezoeken. 
In 2011 zullen deze preventieve activiteiten verder uitgebreid worden.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2010 op juistheid 
Het saldo per 31 december 2010 betreft de nog te besteden rijksbijdrage. 
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3.2.9 Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen  
 
Naast de borgstellingen en garanties (zie hoofdstuk 3.2.10) en risicoverplichtingen (zie paragraaf 
Weerstandsvermogen/ hoofdstuk 2.3.2.) heeft de gemeente nog overige verplichtingen die niet uit 
de balans blijken. Te denken valt hierbij aan lopende verplichtingen vanuit huur- en leasecontrac-
ten.  
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Nr. Oorspronkelijk Doel van de geldlening Naam van de geldnemer
bedrag van de raads- goedkeurings-

geldlening besluit besluit

1 2 3 4 5 6

1 101.080 Bouw clubgebouw Ridderkerkse Lawn-  26-01-1998
Tennis club nr. 656

2 2.836.126 Bouw bejaardencentrum en St.Alg.bejaardencentrum 26-1-1987
36 bejaardenwon. in Bolnes Ridderkerk nr. 174

3 68.067 Springkuil sportzaal  25-04-1988  07-06-1988
Gr.Lodewijkstraat O.K.K.  nr. 476  nr.3412235

4 263.193 Uitbreiding buurthuis de Klinker Stichting Dynamiek  22-02-1988  08-03-1988
 nr. 428  nr. 3411036

5 1.669.525 Nieuwbouw Gemini-college Olovo 23-06-1997
nr. 515a

6 18.604.989 Herfinanciering klimlening Stichting Woonvisie 27-04-1998
bouw 201 won. Fazant/Patrijs nr. 8

7 28.905.800 Herfinanciering klimlening Stichting Woonvisie 27-04-1998
bouw 192 won. Brasem nr. 8

8 6.806.703 Herfinanciering Stichting Woonvisie 24-11-1997
(v.m. Ridderstede) nr. 630

9 136.134 Aankoop pand Reijerweg 62 Stichting Dynamiek 29-06-1998
nr. 41

10 6.150.587 Herfinanciering lening Bouw Stichting Woonvisie 25-05-1998
81 woningen in Mauritshoek nr.15

11 299.495 Bouw Sporthal Reijerpark Stichting sporthal Reijerpark 24-02-1998
nr. 986

12 294.957 Bouw kinderdagverblijf Stichting kinderopvang b. en w. besluit
Bizetstraat 5 Ridderkerk 24-11-1998

13 36.302 Aankoop Prinsenstraat 76 Muziekvereniging Harmonie 11-7-2000
nr.5786

14 11.345 Aankoop Kerkweg 80 Chr.Muziekver.Harpe Davids 18-7-2000
nr. 6292

15 1.725.000 Herfinanciering lening bouw Stichting Woonvisie b.en w. besluit
De Riederborgh en 27-11-2001
35 bejaardenwoningen

16 68.067 Renovatie clubgebouw Sportvereniging Bolnes b.en w. besluit
26-03-2002

17 10.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
17-12-2002

18 5.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
13-05-2003

19 5.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
13-05-2003

20 5.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
13-05-2003

21 411.891 Herfinanciering lening bouw Stichting Openbare b.en w. besluit
hoofdbibliotheek bibliotheek Ridderkerk 02-09-2003

22 10.000.000 Aankoop woningen, winkels b.en w. besluit
en kantoorpand Vlietplein Stichting Woonvisie 02-12-2003

3.2.10 Borgstellingen en garanties
3.2.10.1 Overzicht borgstellingen en garanties

Datum en nummer van het:
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Rente- Bedrag van Totaalbedrag Toelichting
perc. in 2010 van gewone

totaal waarvan door gewaar- en buiten- totaal waarvan door 
de gemeente borgde geld- gewone de gemeente

              gewaarborgd leningen aflossing (8+10-11) gewaarborgd

7 8 9 10 11 12 13 14

6,0 37.400 37.400 5.300 32.100 32.100

 7,1 643.300 643.300 199.900 443.400 443.400

6,95 35.600 35.600 3.000 32.700 32.700
7,25 78.800 78.800 8.800 70.100 70.100

6,83 1.592.500 1.592.500 9.600 1.582.800 1.582.800

5,26 8.469.000 8.469.000 1.237.000 7.232.000 7.232.000

5,24 11.225.700 11.225.700 2.021.900 9.203.800 9.203.800

5,59 751.700 751.700 751.700 0 0

5,46 86.200 86.200 4.500 81.700 81.700

4,495 4.396.300 4.396.300 216.700 4.179.600 4.179.600

5,2 237.000 237.000 7.600 229.400 229.400

5,59 236.200 236.200 7.300 228.900 228.900

6,25 19.500 19.500 1.800 17.700 17.700

7,0 6.100 6.100 600 5.500 5.500

4,715 1.216.800 1.216.800 86.900 1.129.800 1.129.800

5,0 40.800 40.800 3.400 37.400 37.400

5,159 9.131.700 9.131.700 319.800 8.811.900 8.811.900

4,32 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 fixe-lening

4,48 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 fixe-lening

4,57 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 fixe-lening

4,15 154.400 154.400 49.400 105.000 105.000

4,88 8.213.700 8.213.700 350.600 7.863.100 7.863.100

Restantbedrag van de geldlening Restantbedrag van de geldlening
aan het begin van 2010 aan het einde van 2010

Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk 207



Nr. Oorspronkelijk Doel van de geldlening Naam van de geldnemer
bedrag van de raads- goedkeurings-

geldlening besluit besluit

1 2 3 4 5 6

23 10.000.000 Aankoop woningen, winkels b.en w. besluit
en kantoorpand Vlietplein Stichting Woonvisie 02-12-2003

24 10.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
19-04-2004

25 140.038 Aanleg oxydatiesysteem t.b.v. Stichting Ridderkerk Sport b.en w. besluit
zwembad "De Fakkel" 22-02-2005

26 10.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
10-05-2005

27 10.000.000 Herfinanciering 3 klimleningen Stichting Woonvisie b.en w. besluit
23-08-2005

28 7.500.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
25-04-2006

29 7.500.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
25-04-2006

 
 TOTAAL

Datum en nummer van het:
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Rente- Bedrag van Totaalbedrag Toelichting
perc. in 2010 van gewone

totaal waarvan door gewaar- en buiten- totaal waarvan door 
de gemeente borgde geld- gewone de gemeente

              gewaarborgd leningen aflossing (8+10-11) gewaarborgd

7 8 9 10 11 12 13 14

5,075 8.987.400 8.987.400 200.000 8.787.400 8.787.400

4,339 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 fixe-lening

3,25 140.000 140.000 0 140.000 140.000 lease

4,29 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 fixe-lening

3,985 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 fixe-lening

4,364 7.500.000 7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 fixe-lening

4,414 7.500.000 7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 fixe-lening

115.700.100 115.700.100 0 5.485.800 110.214.300 110.214.300

Restantbedrag van de geldlening Restantbedrag van de geldlening
aan het begin van 2010 aan het einde van 2010
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3.2.10.2 Overzicht van hypotheekgaranties inzake eigenwoningbezit 
 

Verstrekte hypotheekgaranties aan particulieren afgesloten tot 1 januari 1995.  
 

 
GELDGEVER AANTAL HOOFDSOMMEN

VLGS. GGA+

ABN-AMRO Bank N.V. 51 1.967.700
Coöp. Rabobank "Ridderkerk" B.A. 49 1.131.800
Verenigde Spaarbank N.V. 24 1.145.600
Postbank N.V. 96 2.272.800
ING Bank N.V. 45 2.343.100
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds N.V. 12 474.700
Bouwfonds Hypotheken N.V. 21 827.100
Gemeenschappelijk Administratiekantoor 8 442.400
Delta Lloyd Levensverzekering N.V. 5 384.000
Direct Bank N.V. 3 101.300
AMEV Levensverzekering N.V. 2 91.700
AEGON Levensverzekering N.V. 2 71.800
Westland Utrecht Hypotheekbank N.V. 2 54.800
Centraal Beheer Achmea 2 152.400
Het Hooge Huys Hypotheken 9 576.000
Nationale Nederlanden N.V. 27 1.505.800
Stad Rotterdam Verzekeringen 6 326.000
Woonfonds Holland B.V. 5 295.700
Rabo Hypotheekbank 5 133.800
Mees Pierson N.V. 2 99.800
Amersfoortse Levensverzekering Mij N.V. 2 112.300
Ohra Pensioenverzekeringen 1 82.400
Coöp. Rabobank B.A. gev. in Rotterdam 1 33.400
Reaal Hypotheken B.V. 3 178.900
Interpolis N.V. 1 28.800
SNS Bank gev. In Gorinchem 1 56.500

TOTAAL: 385 14.890.600
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BIJLAGE 
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BIJLAGE 1: 
 
Voortgang motie kwaliteitsimpuls prestatie-indicatoren 
 (Wijzigingen t.o.v. de 3e monitor 2010 cursief) 
 
Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 1 Werk en Economie  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Bedrijven waarvan dienstver- 
lenend 

      Aantal Aantal % 

2005  2024 791 39%  
2006  2023 790 39% 
2007  2010 827  41%  
2008  2022 827 41% 

 
2009  2022  827 41% 

Aandeel dienstverlenende bedrijven stijgt van 33% 
naar 35% 
 

Sturing en 
Beleid 

2010  2030  832 41% 
Gezien de kredietcrisis is de verwachting dat het 
aantal bedrijven niet significant zal toenemen. De 
ambitie is op hetzelfde niveau te blijven als in 2009. 

     

    Jaar Aantal be-
drijfsvesti-
gingen 

Aantal ar-
beidsplaatsen 

  

2007  2010  18.596   
2008  2022  19.105 Per 1-10-

2008 
2009      

In 2010 is het aantal bedrijfsvestigingen en ar-
beidsplaatsen minimaal gelijk aan 2007 

Beheer en 
Uitvoering 

2010  2022 18.950    
In de arbeidsmarktprognose van het UWV voor 
2010 is de verwachting dat in de regio Rijnmond 
het aantal banen zal afnemen met 2%. In Ridder-
kerk neemt deze minder af. 

    

    Jaar Waardering bedrijven   

2007  6,2     

2008  6,4   

2009 Nog niet bekend 
 

  

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

Sturing en 
Beleid 

2010 
 

 7     

    Jaar Aantal bij-
standsge-
rechtigden 

% afwijking   

2006  576 
(gem.2006) 

   

2007  518  - 10%  

2008  478  - 17 %  

2009 473  - 18%  

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

Spelregels 

2010     

    Jaar Aantal in-
stroom uitke-
ringen 

Aantal aanvra-
gen 
 

% voorko-
men in-
stroom 

2006      

2007 152 191  20% 

2008 154 189  18% 

De instroomcijfers mogen niet hoger zijn dan 60% 
van het aantal aanvragen. 

Spelregels 

2009 
 
2010 

187 
 
- 

273 
 
- 

 32% 
 
- 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 1 Werk en Economie  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

Jaar Werkloosheidspercentage     

  Regio Ridderkerk % afwijking 
met regio 

      

      

2008  4,3 2,6 - 40 % 

2009 6.9 
 
- 

4.6 
 
- 

- 33%  
 
- 

2010     

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

Spelregels 

        
    Jaar Aantal jongeren tot 27 jaar 
      In beeld In traject   

2008  28 28 Zie hieron-
der. 

2009  38 38 

2010  Nog 
onbe-
kend 

 Nog onbe-
kend 

 

Jongeren tot 27 jaar – voor zover in beeld - zijn bin-
nen 3 maanden geactiveerd tot werk, school of een 
combinatie daarvan. 
 
 

Spelregels 

        
    Jaar Indicaties WSW 
      Aantal 

indica-
ties 

Binnen termijn van 12 mnd. 
  

2009  12 0    In 2009 wordt binnen de wettelijke termijn van 12 
maanden na verzoek tot indicatiestelling een ge-
schikte arbeidsplaats binnen de WSW aangeboden. 
Gezien de huidige wachtlijst en beperkte door-
stroom zal het waarschijnlijk niet lukken mensen 
binnen 12 maanden te plaatsen. 
 

Spelregels 
2010  12 0   

            
 
Opmerking ad. % afwijking bij PI: Jongeren tot 27 jaar – voor zover in beeld - zijn binnen 3 maanden geactiveerd tot werk, 
school of een combinatie daarvan:  In maart 2009 is het project ‘Sluitende aanpak’ van start gegaan. Vanwege verschillen-
de vormen van (strikt afgeschermde) registraties (o.a. SUWI-net) en verschillen tussen de verschillende registratiesystemen 
blijkt het voor de gemeente niet eenvoudig om een totaal overzicht van alle jongeren te krijgen, inclusief de bijbehorende in-
komensgegevens. Van mei – juli hebben er o.a. met het RMC, de Jonge Krijger, afdeling Leerplicht en Sociale Zaken van 
de gemeente intensieve gesprekken plaatsgevonden om in ieder geval de administraties op elkaar aan te laten sluiten. 
Naar het zich laat aanzien is dit gelukt. Vanaf 2010 krijgen alle jongeren tot 27 jaar  – indien noodzakelijk - een passend tra-
ject aangeboden.. 
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 2 Veiligheid 
 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

Jaar Aantal aangiften inbraak per 1000 adressen     

  Regio Ridderkerk % afwijking 

2006  14,3  6,3  56%  

2007  11,4  8,4  26% 

2008 Geen info be-
schikbaar 

    

2009 11 7 36% 

2010       

Voor 2010 is het aantal aangiften van  
inbraak met 10% verminderd t.o.v. cijfers regionale 
veiligheidsrapportage 2006.  
  
  
  

Spelregels 

        
    Jaar % behalen 

normtijd 
    

2006  63,5     

2007  62,9     

2008  75,7     

2009  81,1      

2010 79,0 
 

    

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

Besturen  

        
    Voldoet aan wet:     

De crisisbeheersingsorganisatie voldoet  
aan de wettelijke eisen. 

Spelregels Ja of 
nee 

Ja  
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 3 Bestuur en Participatie 

 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal bezwaar- 
schriften 

% gegronde  
bezwaren 

  

2006       

2007  Geen info.     

2008  193  5,2%   

2009  136  4%   

2010  133  11%   

Het percentage gegronde bezwaar-
schriften daalt in 2010 van 10% naar 
5%. 
 

Ondersteuning 

        
    Jaar Totaal aantal 

klachten  
Aantal 
klachten te-
vreden af-
gehandeld  

% tevreden-
heid 

Het percentage klachten dat naar te-
vredenheid is afgehandeld zonder for-
meel oordeel is minimaal 90% eind 
2009. 
 

Ondersteuning 2008 
2009 
2010 

 18 
 29 
 14 

Afgehandeld 
door ge-
meente se-
cretaris zon-
der formeel 
oordeel. 

100 % 
 71 % 
100 % 

    Jaar Verordeningen-
regels adequaat 

% adequaat    

Alle geldende verordeningen en ande-
re regels zijn voor eind 2010 adequaat. 
 

Spelregels    -  100% Continue in 
ontwikkeling. 

    Jaar Waardering Ver-
ordeningen/ 
regels 

    

2006  5,9     

2007  6,1     

2008  6,4     

2009  6,4     

2010  6,4     

Het waarderingscijfer voor de in de 
gemeente geldende verordeningen en 
andere regels is minimaal een 6 per 
eind 2010 (Staat van de gemeente). 

Spelregels 

        
    Jaar Burgers Ridder-

kerk 
 Landelijk    

2006  6,6 6,8   

2007  6,4 6,9   

2008  5,1 5,1   

2009 5,0 5,7  

2010 5,8 5,9   

Burgers vinden dat de gemeente goed 
naar haar inwoners luistert en goed 
samenwerkt met burgers, verenigin-
gen, bedrijven en andere overheidsor-
ganisaties (indicatoren tabel 6 en 7 uit 
'de staat van de gemeente'). 

Besturen  

        
    Jaar Waardering invloed    

2006       

2007  Geen info.     

2008  5,1     

2009  5,5     

2010  5,5     

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

Sturing en Be-
leid 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 3 Bestuur en Participatie 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal wij-
ken met 
wijkgericht 
werken 

% van alle 
wijken 

  

2006  5  62   

2007  8  100   

2008  8  100   

2009  8  100   

2010  8  100   

Het wijkgericht werken wordt in alle wijken toegepast. Sturing en 
Beleid 

        

    Jaar Burgers 
Ridderkerk 

 Landelijk    

2006  4,5 5    

2007  4,4 4,9   

2008  4,7 4,8   

2009 4,9 5,3   

2010 5,5  5,6   

Oordeel van burgers over de vertegenwoordiging door 
de gemeenteraad is verbeterd per eind 2010. 

Besturen 

        

    Jaar Burgers 
Ridderkerk 

 Landelijk    

2006  5,2    

2007  5,2    

2008  5,5    

2009  5,4 6,0   

2010  6,1 6,2   

Burgers waarderen het gemeentebestuur met mini-
maal een 6. 

Besturen 
(raad)  

        

    Jaar Burgers 
Ridderkerk 

 Landelijk    

2006  5,3 5,5    

2007  5 5,7   

2008  5,5 5,6   

2009  5,1 6,0  

2010  6,0  6,3   

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

Besturen  
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 3 Bestuur en Participatie 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

Is resultaat samen- 
werking in 2008 aan-
geboden? 

Ja    De verkenning naar samenwerking BAR ge-
meenten is i.s.m. Barendrecht en Albrandswaard 
uitgevoerd en het resultaat ervan wordt in 2008 
aan de raad aangeboden. 

Besturen 

        
    Jaar % van het totaal van de 34 EGEM produc-

ten 
  

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

In 2008 kunnen de 34 meest gebruikte producten 
zoals door EGEM gedefinieerd via het digitaal lo-
ket worden aangevraagd. (=65% van de dienst-
verlening vindt plaats via internet) 

Dienstverlening 

  

- 
68,9 
61,2 
63 
72,7 
 

   
    Jaar % van het totaal van alle producten 

  

2006  -    

2007  -    

2008 38.5 %    

2009 36,7 %    

2010 56,9 %     

In 2010 kan 90% van de producten via het digi-
taal loket worden aangevraagd. 
 

Dienstverlening 

        

Prestatie in 2010 
  

Administratieve lastenverlichting tbv inwoners en 
bedrijven in 2010; men hoeft slechts éénmalig 
hun gegevens aan de gemeente te verstrekken. 

Dienstverlening 

       
 
Vervolg programma 3 volgende blz.
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* In Evaluatie van de Spelregels Participatie is aan alle deelnemers aan participatie (leden van 
platforms en wijkoverleggen) gevraagd om ons een cijfer te geven. 'Als u ons in 2006 een 5,4 had 
gegeven, en wij willen naar een 8, welk cijfer geeft u ons dan in 2008? Dat cijfer geeft een positieve 
trend te zien: het is omhooggegaan naar een 6,6.  
Er zijn geen afspraken over wanneer we bij dezelfde groep weer met dezelfde vraag gaan meten. 
 

(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 3 Bestuur en Participatie 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Score web-
site op de 
Ned. rang-
lijst  

Score binnen 
de beste 25% 
- ja of nee  

  

2006  88 Nee   

2007 132 Nee   

2008 187 Nee   

2009 173 Nee   

2010 234 Nee   

Score op de ranglijst van gemeentelijke websi-
tes behoort tot de beste 25%. 

Dienstverlening 

2011 65  ja   

    Jaar Waardering 
dienstver- 
lening in-
woners  

    

2006  8 / 7,4 8 is gebaseerd op bench-
mark publiekszaken. 
Hetzelfde onderzoek is ge-
bruikt in ‘waar staat je Ge-
meente’; door een andere 
weging werd score 7,4.  

2007  7,2  -   

2008  7,3  -   

2009  7,3  -   

2010  7,5  -   

De waardering van inwoners voor de dienstver-
lening is eind 2009 minimaal een 8. 

Dienstverlening 
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 4 Educatie 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Totaal aantal 
peuters  

Aantal peu-
ters op peu-
ter- 
speelzaal 

In % uitgedrukt 

2006  584  435  74 % 

2007  595  373  63 % 

2008  577  322  56 % 

2009  550 * geen jaar 
info van org 
ontvangen 

 * geen jaar info van org ont-
vangen 

2010  525  334  64% 

70 % van het aantal 2,5-4 ja-
rigen zit op een peuterspeel-
zaal. (voor kinderopvang: zie 
werk en economie en educ-
catie,. 

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Totaal aantal 

doelgroep 
VVE 
(o.b.v. defi-
nitie gewich-
tenregeling)  

Bereikt aan-
tal VVE 
 
Feitelijke 
deelname 
o.b.v. brede-
re definitie 

In % uitgedrukt 

      

      

2008  306 449  146% 

2009  69 93 (243 incl. 
bereik VVE 
programma 
lezen Oké) 

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

Sturing en 
Beleid 

 
2010 

 
69 

  
93 (243 incl. 
bereik VVE 
programma 
lezen Oké) 

134% 
 
 
 
 
134% 

    Jaar Aantal scho-
len met > 
afwijking 
20% 

    

       

2007  0 Wordt gemeten eens per twee jaar. Meting zal 
in 2009 en 2011 weer plaatsvinden.  

2008 Cf. afspraken 
geen meting 

    

2009  0      

2010 Cf. afspraken 
geen meting  

    

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

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Aantal brede 

school- 
initiatieven 

    

      

2007  0     

2008  1 pilot In 2008 is de Brede School in Slikkerveer ge-
start 
  

2009  2  In 2009 is de tweede Brede school in Bolnes 
van start gegaan. 
  

2010  3 In 2010 is in Oost een Brede School gestart. 
  

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

Sturing en 
Beleid 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 4 Educatie 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Waardering 
opvoedings-
ondersteuning 

    

 
2009 

  
7 

Vanaf 2009 
wordt de klan-
tentevreden-
heid gemeten. 

 

2010  7     

       

      

      

Gevoel van competentie van ouders na 
bezoek aan opvoedingsondersteuning is 
toegenomen (klanttevredenheid mini-
maal 7)  

Sturing 
en Be-
leid 

        
    Jaar Totaal aantal 

leerlingen 
groep 2 

Aantal ge-
screend op 
logopedie 

In % uitgedrukt 

2006  510  510  100% 

2007  490  490  100% 

2008  450  450  100% 

2009  430 430 100% 

2010  410 410 100% 

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

Sturing 
en Be-
leid 

        
    Jaar Totaal aantal 

leerlingen ba-
sisschool 

Aantal leer-
lingen zonder 
zwem- 
diploma 

In % uitgedrukt 

2006  -- 25    

2007  3905  -   

2008  3815 8  0,2% 

2009  3800 
 

0  0%  

2010  3750  8  0,2% 

Geen leerling gaat van de basisschool 
zonder zwemdiploma. 

Sturing 
en Be-
leid 

        

    Jaar Totaal aantal 
bezwaarschrif-
ten leerlingen-
vervoer 

Aantal ge-
gronde be-
zwaarschrif-
ten?  

In % uitgedrukt 

2006  0  0 

2007  2  1 

2008  1  1 

2009  0  0 

2010  0  0  

Leerlingenvervoer: 100% van de aan-
vragen van ouders die onder de voor-
waarden van de verordening vallen, 
worden gehonoreerd te meten door 
aantal gegronde bezwaren van ouders.  

Dienst-
verlening 

      

100% 
50% 
 
100% 
 
100% 
100% 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 4 Educatie  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Gemiddelde? 
Bezettings-
graad gymza-
len 

Gemiddelde? 
Onderhoudsni-
veau 

Adequaat ge-
huisvest (ja of 
nee) 

2006  -     

2007  -     

2008 Gegevens wor-
den aangele-
verd in het Jaar-
verslag van 
SRS  

In 2008 heeft cf 
afspraak geen 
meting plaats-
gevonden ** 

In 2008 heeft cf. 
afspraak geen 
meting plaats-
gevonden **  

2009  - bezettings-
graad gym. lo-
kalen 81% 

3  

2010  85%  3 Ja, m.u.v. lo-
pende bouwpro-
jecten 

Vanaf 2008 zijn alle basisscholen in Rid-
derkerk adequaat gehuisvest (kwantitatief 
conform verordening, bezettingsgraad 
gymnastieklokalen onder schooltijd mini-
maal 80%, kwalitatief conform onder-
houdsniveau 3). 
 
 
** Bepaling van het onderhoudsniveau 
vindt plaats in periodieke actualisering 
van het meerjarenonderhoudsplan ge-
meentelijke gebouwen. In 2009 vindt naar 
verwachting de volgende actualisering 
plaats. 
 

Sturing en 
Beleid 

        

Zijn de scholen onder-
steund? 

Nee, er was 
geen behoefte 
aan ondersteu-
ning. 

  Scholen zijn ondersteund bij het realise-
ren van een prettig schoolklimaat voor le-
raren en leerlingen. 
  

Sturing en 
Beleid 
  

        
    Jaar Aantal jonge-

ren 5 tot 27 jaar 
Aantal jonge-
ren met baan, 
op school, of 
combi 

In % uitgedrukt 

 

 

 

2009 

Iedere jongere (vanaf leerplichtige leeftijd) 
tot 27 jaar in Ridderkerk heeft een baan of 
volgt een opleiding in combinatie met een 
baan, tenzij er gegronde redenen zijn om 
aan deze voorwaarde niet te voldoen.   
 

Spelregels 

2010 

 
 
 
 
 
 
10.777                  

 
 
 
 
 
 
10.777                  

 
 
 
 
 
 
100% 

    Jaar   In % uitgedrukt 

   Tot en met 2008 
was er geen 
eenduidige 
prestatie-
indicator. 

    

2009 259  259 100% 

2010 250 250 100% 

    

Jaar Percentage geholpen 
 

2009 In 2009 is het CJG gestart en verder uitgebouwd. Dit 
wordt vanaf 2010 gemeten. 
 

2010 

Voor alle leerlingen van Ridderkerkse 
scholen die in 2010 een maatschappelijke 
stage willen lopen, zijn er stageplaatsen 
beschikbaar. 
  
 
 
 
 
 
 
100% van de ouders/verzorgers/jongeren/ 
kinderen die met een vraag bij het CJG 
komen worden geholpen d.m.v. een lo-
kaal aanbod en/of een doorverwijzing 
naar (geïndiceerde) hulp 
 

Sturing en 
Beleid 

 

100% 
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 5 Woon en Leefomgeving 
 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal opgeleverde woningen vanaf 
2005  

t/m 2005  203      

t/m 2006  303      

t/m 2007  143   ISV 2 Periode 
  

t/m 2008  245      

t/m 2009  475 
 = totaal 
1369 

 
 
 

    

    

Conform het Convenant met de Stadsregio in ie-
der geval 1600 nieuwe woningen opleveren tus-
sen 1 januari 2005 en 1 januari 2010. 
 
 

Beheer 
en Uit-
voering 

 2010 
  

145  
  

    Jaar Aantal in 
de doel-
groep Huur 

Aantal in de 
doelgroep 
Bereikbare 
huur 

Aantal in 
de doel-
groep 
koop 

t/m 2005  -  -  203 

t/m 2006 119  20  164 

t/m 2007  -  15  128 

t/m 2008  48  143    54 

Een gevarieerd aanbod van woningen voor alle 
doelgroepen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISV 2 Periode 

Beheer 
en Uit-
voering 

t/m 2009  173 
====== 

  418 
======= 

   778 
==== 

  2010  0 67      6 

 
Vervolg programma 5 zie volgende blz. 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 5 Woon en Leefomgeving 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal bereikbare huurwoningen in voorraad 

t/m 
2005 

 Minimaal 6.000     

t/m 
2006 

 +- 6.000     

t/m 
2007 

 5.950     

t/m 
2008 

 6.829     

Conform het Convenant met de Stadsregio en 
Woonvisie voor minimaal 6600 bereikbare 
huurwoningen in de voorraad zorg dragen op 
1 januari 2010. 
 
 
 
 

 
 
 

ISV 2 periode 

Sturing 
en Beleid 

t/m 
2009 

 7152      

 2010 Jaarverslag Woonvisie 
wordt afgewacht 

  
  

        

    Jaar Aantal wijken Aantal wijken met ac-
tuele WOP 

2008  3  4   

2009  1  5   

2010  1  6   

2011  1  7   

2012  2  8   

2013  3  8  

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

Sturing 
en Beleid 

     

    Jaar Waardering beheer openbare ruimte 
2006  6,0     

2007  6,2     

2008  6,6     

2009  7      

2010  7     

Tevredenheidsscore over beheer openbare 
ruimte wordt door burgers minimaal gewaar-
deerd met een 7 (staat van de gemeente). 
 
In 2009 zijn twee schouwrondes gehouden: 
1e ronde : 7,31 op schoon en netjes 
2e ronde : 7,45 op schoon en netjes 
1e ronde : 7,51 op heel en veilig 
2e ronde : 7,20 op heel en veilig 
In 2010 zijn twee schouwrondes gehouden. 
Van de 2e ronde zijn de gegevens nog niet 
beschikbaar: 
1e ronde: 7,39 op schoon en netjes 
1e ronde: 7, 11 op heel en veilig 
 
 

Beheer 
en Uit-
voering 

        

    Jaar Aantal openbaar ver-
voer reizigers  

Stijging per 
jaar 

  

 Met de keuze van het 
tramtracé door het cen-
trum is de verwachte 
stijging van het totaal 
aantal bus- en tramrei-
zigers ca. 16% in 2020. 
 

Niet van toepassing zo-
lang er geen helder-
heid is over de aanleg 
van de Ridderkerklijn.  
  

2009       

2010       

2020       

Stijging van het aantal openbaar vervoer rei-
zigers van 6% tot 17 % in 2020 (afhankelijk 
van de tracékeuze van de Ridderkerklijn, bron 
Stadsregio). 
 
 

Beheer 
en Uit-
voering 

        

2008 - 2009 opstellen en vaststellen meerja-
ren ontwikkelingsprogramma/visie op Ridder-
kerk 2010 – 2015. 
 

Sturing 
en Beleid 

Is het ontwikkelingsprogramma 
opgesteld? 

Structuurvisie is vast-
gesteld. 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 5 Woon en Leefomgeving 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Totaal aantal 
bestemming- 
plannen  

Herzien aan-
tal plannen in 
het betref-
fende jaar 

% herzien in een peri-
ode van 10 jaar) 
  

2006  -  1     

2007  -  1     

2008 35   4 Binnen een periode van 
10 jaar worden bestem-
mingsplannen steeds 
opnieuw vastgesteld. 

2009  31  0 integraal 
 1 postzegel-
plan (Gieterij-
straat) 

    

Regelmatig, maar zeker eens in de 10 jaar, be-
stemmingsplannen herzien; zo min mogelijk ad 
hoc planologische procedures. 
 
 

Spelregels 

2010  30  0; 3 in voor-
bereiding 

    

Vanuit iedere wijk zorgdragen voor goede ont-
sluitingen voor wandelaars en fietsers; goede 
koppeling van Reijerpark, Donckse Velden, Oos-
terpark, De Gorzen en Park De Noord voor fiet-
sers / voetgangers. 

Beheer en 
Uitvoering 

Is goede ontsluiting 
voor genoemde pun-
ten een feit? 

Nee. Ambitie is opgenomen in structuurvi-
sie. 
  

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

Sturing en 
Beleid 

Is/wordt dit in 2010 
onderzocht? Is dit 
nog steeds haalbaar?  

In 2009 zijn de beleidsuitgangspunten (de 
3% norm) voor het op te stellen uitvoe-
ringsplan speelruimten vastgesteld. Deze 
uitgangspunten zijn vertaald in een con-
creet uitvoeringsprogramma, dat in april 
2009 is vastgesteld. Vervolgens is met het 
uitvoeringsprogramma aan de slag ge-
gaan waarbij in 2010 de daadwerkelijke 
uitvoering zal starten. U bent daarover in 
een aparte raadsinformatiebrief uitgebreid 
geïnformeerd.  
 

    Jaar Aantal  
verkeers-
slachtoffers  

Cum.% afwij-
king  t.o.v. 
2002 

Aantal 
verkeers-
doden  

Cum.% 
afwijking 
t.o.v. 2002 

2002    8   2   

2003  14 175  1   50 

2004    9 113  2     0 

2005  16 200  1   50 

2006  14 175  1   50 

2007  10 125  3 150 

2008   9 113   1  50 

2009 15 188 2 0 

2010        

7,5% minder verkeersslachtoffers en 15% min-
der verkeersdoden in 2010 ten opzichte van het 
peiljaar 2002 (rijk en provincie). 
 
Door de lage aantallen en de grilligheid van de 
resultaten per jaar is het niet mogelijk om daar 
voor Ridderkerk een tendens in te zien of con-
clusies aan te verbinden, ondanks de  investe-
ringen in het kader van Duurzaam Veilig. De ge-
gevens hebben wel hun waarde in regionale of 
landelijke statistieken, en worden daar ook voor-
al voor gebruikt. 
Deze prestatie-indicator komt om die reden 
in deze overzichten te vervallen. 
 

Beheer en 
Uitvoering 

          

Versneld worden per wijk, in samenspraak met 
het wijkoverleg, de als onveilig ervaren situaties 
op schoolroutes aangepakt totdat het wijkover-
leg de veiligheid ten aanzien van schoolroutes 
als voldoende beoordeeld.   
  

Beheer en 
Uitvoering 
  

Zijn de onveilige situ-
aties aangepakt tot 
tevredenheid van de 
wijkoverleggen? 

Ja, zijn zo veel als mogelijk aangepakt (zie 
prestatietabel pagina 5). In 2010 wordt 
onderzocht of maatregelen gewenste ef-
fect op de veiligheidsbeleving geeft opge-
leverd.  
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 6 Welzijn  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties waarderen 
de ondersteuning (van het vrijwilligerssteunpunt) 
met minimaal een 7. 

Sturing en 
Beleid 

 
2010:  7 

  

      
    Jaar Waardering sociale samenhang 

  
  

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

In subsidieverlening aan Dynamiek en SRS 
verplichting opleggen om waardering jaarlijks 
in het eerste en derde kwartaal te meten.  
   
 
7  
7 

De aangeboden welzijnsactiviteiten worden ge-
waardeerd met minimaal een 7 

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Waardering aanbod activiteiten jeugd 

  
2006 Wordt niet ge-

meten. 
2007   

2008   

2009  Niet gemeten 

2010  7 (streefcijfer) 

 Dynamiek en SRS vra-
gen om in 2010 de klant-
tevredenheid te meten.  

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

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Waardering 

meedenken 
beleid 

Waardering meedenken 
activiteiten 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

 
 
 
 
 
 
7 

Is subjectieve indicator en 
daardoor niet gemeten. 
Wat is representatief. De 
jongerenraad is uiteraard 
betrokken. 
 
7 

Een representatieve groep jeugdigen uit de gehele 
leeftijdsgroep tussen 0-23 jaar denkt actief mee bij 
de ontwikkeling van beleid en activiteiten die hen 
aangaan. 
 
Voorstel nieuwe indicator: 
Jongeren waarderen de mogelijkheid om invloed uit 
te oefenen op de ontwikkeling van beleid en de ac-
tiviteiten met minimaal een 7 
 
 

Sturing en 
Beleid 

    Dit moet in 2010 gemeten 
worden d.m.v. burgerpa-
nel of ander instrument. 
  

    Jaar Aantal leden 
13-18 jarigen 

% afwijking t.o.v. 2007  
  

2007 1716 -  

2008 1851 8 %   

2009 1859 8 %   

Het bezoekersaantal (=leden) van de bibliotheek 
voor wat betreft jeugdigen van 13 tot 18 jaar is in 
2010 met 5% toegenomen ten opzichte van 2007. 
 

Sturing en 
Beleid 

2010 1900 11 %   

    Jaar Aantal inbur-
gerinsplichti-
gen 

Aantal 
aanbod 

Aantal ge-
slaagd 
(traject van 
2 jaar) 

Vanaf 2011 is aan alle inwoners, waarvan de inbur-
geringsplicht is vastgesteld een aanbod gedaan.  

Spelre-
gels 

2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 
2011 
 

   
 
 
 
283 
 
150 
 
  60 

  20 
 
  51 
 
  54 
 
130 
 
  60 

 
 
 
 
12 
 
50 
 
90 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 6 Welzijn  
 

Prestatie-indicator Hoofd- 
proces 

Toetsing 

De activiteiten op het Koningsplein worden gewaar-
deerd met minimaal een 7. 

Sturing 
en Beleid 

Waardering activiteiten 
Koningsplein? 
 
2010: 7 

 
Voor deze indicator dient 
in 2010 een onderzoek 
plaats te vinden.  

      
    Jaar Percentage in 

sociaal isole-
ment  

Percentage 
Ridderkerkers 
in sociaal iso-
lement  

Afwij-
king  

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

 
 
 
- 
6% algemeen 
 
12% 65+ 
 
 

 
 
 
- 
 

 
5,4%: algemeen 
10.8%: 65+  

 
 

 

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

Sturing 
en Beleid 

  Voor deze indicator dient in 2010 een onder-
zoek plaats te vinden. 
 

    Jaar Percentage 
dat voldoet 
aan de be-
weegnorm 
(landelijk)  

Percentage dat voldoet 
aan de beweegnorm 
(Ridderkerk)  

Sturing 
en Beleid 

   

    

 2006 62,6%   

 2007 66%   

 2008 68 %   

 2009 Cijfer nog niet 
beschikbaar 

  

Het percentage Ridderkerkers dat voldoet aan de 
norm voor bewegen (30 min. per dag) is 5% hoger 
dan het landelijk gemiddelde 

 

2010   69% 
Voor deze indicator dient 
in 2010 een onderzoek 
plaats te vinden. 
  

    Jaar Aantal Buurt- 
sportlocaties 

  

Per 2010 zijn er twee buurtsportlocaties gereali-
seerd. 

Beheer 
en uit-
voering 

2006  -  

  2007  -   

  2008  1   

  2009  1   

  2010  2   

    Jaar Waardering 
welzijnsvoor-
zieningen- 
aanbod 

 Gerealiseerd 
  

2006    - 
2007   5,5 
2008   7 

Wordt gemeten in waar 
staat je gemeente! 

2009   7  

Burgers waarderen het welzijnsvoorzieningenaan-
bod met minimaal een 7.  
 
 

Sturing 
en Beleid 

2010   7  
            

226 Programmarekening 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 
 

  
 

 
Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal ge-
plande 
productaf-
spraken 
GGD-OGZ 

Aantal uitge-
voerde pro-
ductafspraken 
GGD-OGZ 

% afwij-
king 

 Realisatie van de productafspraken worden 
gemonitord via het (half)jaarverslag van de 
GGD Rotterdam Rijnmond. Indien realisatie 
afwijkt van de afgesproken prestaties vindt 
tussentijdse bijsturing plaats. 

2008       
2009  100%     

Minimaal 95% van de productafspraken met de GGD 
voor wat betreft de openbare gezondheidszorg is uit-
gevoerd.  

Sturing 
en Beleid 

2010  100%     
            
    Jaar Gemiddelde waarde-

ring zelfstandigheid en  
-redbaarheid 

% Ridderkerkers 
met waardering 
van minimaal 
een 7  

70% van de ondervraagden ervaart dat zij een ge-
zonde manier van leven heeft. 
 

Sturing 
en Beleid 

 
 
 
 
2008 
 
2009 
 
2010 

Gezondheidsenquête 2008: 67.5%  
De volgende meting vindt plaats in de ge-
zondheidsenquête 2012.  

 
Vervolg programma 7 zie volgende blz. 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 

Prestatie-indicator Hoofd- 
proces 

Toetsing 

    Jaar Aantal hulpver-
leningstrajec-
ten 

Aantal succesvol 
afgeronde trajec-
ten 

% afwijking 

2006  -      
2007 80% BSR     
2008 761 AMW 

177 BSR 
 69 % AMW.  
 

  

2009 222 BSR 70 %   

70% van de hulpverleningstrajecten 
(AMW, Algemeen Maatschappelijk Werk, 
SMW, School Maatschappelijk Werk, so-
ciaal juridische dienstverlening/Bureau 
Sociale Raadslieden en informatie en ad-
vies (meldpunt huiselijk geweld) is suc-
cesvol afgerond (d.w.z. er is verbetering in 
de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid 
van de cliënt). 
 

Sturing en 
Beleid 

2010  70 %   

Noot SMW gaat niet via Opmaat.     In de overeenkomst met AMW is opgenomen dat voor 
2009 dit punt minimaal een 7 scoort (3). Dit valt binnen 
de afspraken over effectmeting, als onderdeel van de 
gemeenschappelijke overeenkomst met Opmaat.  
 

    Jaar Aantal geplande product-
afspraken GGD-JGZ 

Aantal 
uitge-
voerde 
product-
afspraken 
GGD-JGZ 

% af-
wijking 

Minimaal 95% van de productafspraken 
met de GGD voor wat betreft de jeugdge-
zondheidszorg is uitgevoerd. 
 

Sturing en 
Beleid 

 
 
 
 
 
 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

      

Realisatie van de productafspraken worden gemoni-
tord via het (half)jaarverslag van de GGD Rotterdam 
Rijnmond. Indien realisatie afwijkt van de afgesproken 
prestaties vindt tussentijdse bijsturing plaats. 
  
  
 
 
 
80% verschil is verrekend. 
100%  

    Jaar Aantal jeugdigen met risico’s tot 23 jaar  

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

Sturing en 
Beleid 

2006 
t/m 
2010 

Ja 
 

    Jaar Aantal jeugdigen dat 
zorg nodig heeft 

Aantal uitgevoerde 
zorgarrangementen 
  

100% van de ouders/verzorgers/jongeren/ 
kinderen die met een zorgvraag bij het 
CJG komen en die zorg nodig hebben, 
worden geholpen d.m.v. een lokaal aan-
bod en/of een doorverwijzing naar (geïndi-
ceerde) hulp 

Sturing en 
Beleid 

2006  

  2007  

  2008   

  2009 In 2009 is een model ontwikkeld waarmee het aantal 
zorgvragers voor het CJG gemeten kan worden.  

  2010  100 % 
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 (Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Waardering ouders bij (opvoed) 
ondersteuning 

  

2006   
2007   

 

2008       
2009  7 Binnen het CJG is in 2009 een model 

voor het meten van de klanttevre-
denheid ontwikkeld.  

Sturing en 
Beleid 

2010  7    

Ouders krijgen ondersteuning op een wijze die 
aansluit bij hun behoeften en die van hun kin-
deren (Klanttevredenheid minimaal 7). 
  

          
    Jaar Aantal mel-

dingen huis-
houdelijk ge-
weld 

% toename meldingen t.o.v. vorig 
jaar 

2006 
2007 
2008 

69 
 
 
105 

2009  10 %    

Het aantal meldingen huiselijk geweld en op-
volgingen neemt jaarlijks met 10% ten opzichte 
van het vorige jaar toe. 
 
 
Vanaf 2008 beschikken we over eenduidige en 
complete gegevens. Daarbij is een duidelijke 
stijging van het aantal meldingen te constate-
ren. 

Spelregels 

2010  10 %    

    Jaar Aantal in-
stromers uit-
keringen 

% afwijking t.o.v. 2006 
  

De instroom in de uitkering (IOAW, IOAZ, 
WWB, Bbz) is in 2008 met 10% verminderd 
t.o.v. 2006. 
  
Noot; 
De instroomcijfers zijn gemaakt met een zoek-
programma. Cijfers corresponderen daardoor 
niet helemaal met de eerder genoemde cijfers 
m.b.t. instroom. 

Spelregels 2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 

164 
 
164 
 
162 

  
  
 
 
7% t.o.v. 2006 
  
Gegevens over instroom worden ge-
geven in programma 1 Werk en Eco-
nomie.  

    Jaar Aantal men-
sen in de ri-
sicogroep  

Aantal uitge-
voerde contro-
les 

% afwijking 

100% van de mensen in risicogroepen wordt 
jaarlijks gecontroleerd op onrechtmatig ver-
strekte uitkeringen. 
 
Heronderzoeken vinden uitsluitend plaats op 
basis van meldingen RDW, belastingdienst en 
de pilot Bolnes huisbezoeken. 

Spelregels 2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 

Onbekend  
 
Onbekend  
 
Onbekend  
 
81 
 
Onbekend  
 

12 
 
 
 
64 
 
81 

In april en mei 
hebben als pilot 
huisbezoeken bij 
alle uitkeringsge-
rechtigden plaats 
gevonden in Bol-
nes. Aan de hand 
van de evaluatie 
wordt nagegaan of 
een andere wijze 
van het controle-
ren op rechtmatig-
heid noodzakelijk 
is.  
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 (Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal inwo-
ners Huis-
houdelijke 
Zorg 

Specificatie 

 
2008 
 
 
 
 
2009 

Inwoners van Ridderkerk die Huishoudelijke hulp 
nodig hebben, krijgen hetzij zorg in natura (ZIN) 
hetzij een PGB. 
 
 

Dienstver-
lening 

 
 
 
2010 

 
PGB: 298 
ZIN: 849 
Stand begin 
2009 
 
PGB: 292 
ZIN: 1157 
Stand begin 
2010 
 
PGB: 278 
ZIN: 1151 
stand aug. 
2010 

        

 
 
 
 
 
 
 
Toegekende aanvragen t/m 13 
sep 2010 
Vervoersvoorzieningen  610 
Rolstoelen                      211 
Woningvoorzieningen    382 
65+ passen vervoer      185 
Hulp bij het Huishouden 557 
Herindicaties Hulp bij het Huis-
houden  4                              
Parkeervoorzieningen   130 
Noodfonds WMO           0 
Aantal bezwaar en beroeps-
schriften 13 ingediende  
 

    Jaar Aantal 
WMOklanten 

Waardering WMO 

2006 
2007 
2008 
 
 
 
2009 

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

Sturing en 
Beleid 

 
2010 

Huishoudelijke Hulp 7,8(landelijk 
7,8) 
Voorzieningen 7,3 (landelijk7,3) 
Collectief vervoer 6,7 (lande-
lijk6,8). 
 
 
  

 1 keer per jaar klanttevredenheidonderzoek door 
SGBO. In april 2009 rapport over 2008 binnenge-
komen.  
  

    

HH 1441 
Individueel 
4053 
Er kan over-
lap zijn tussen 
beide groepen 
. 

  

.   Jaar Aantal WVG-
aanvragen 

Aantal binnen 8 weken 

 
2007 
 
2008 
 

 
 
 

 
  
 

2009 Totaal 1627 
aanvragen 

 95% wordt gehaald. 
 

95% van de WMO-aanvragen voor individuele ver-
strekkingen worden binnen 8 weken afgehandeld. 

Dienstver-
lening 

2010 1821  95% 

    Jaar Aantal plannen woonzorgzones 
  

2006    

2007 Dievliet/tzand (afgerond) 
2008 Centrum/oost/west (afgerond) 
2009 Bolnes (gekoppeld aan het WOP Bolnes) 

In 2010 liggen er 4 plannen van aanpak voor woon-
zorgzones in Drievliet -Het Zand, Bolnes, Slikker-
veer en Centrum/Oost/West. 
 
 

Spelregels 

2010 In het kader van een geïntegreerde wijkaanpak is 
afgesproken dat het concept van de woonzorgzo-
nes geïntegreerd wordt in de wijkontwikkelings-
programma’s. Aangezien het WOP Slikkerveer in 
2011 wordt herzien schuift ook het opstellen van 
een plan van Aanpak Woonzorgzones op naar 
2011. 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 
 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal meldin-
gen mantelzorg 

% afwijking t.o.v. vorig jaar 
  

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

Dienstver-
lening 

2006 Steunpunt vanaf 
oktober 

 Het aantal geregistreerde 
mantelzorgers is fors geste-
gen nav een brievenactie ism 
de gemeente 

  
2007  64 op 1/1/07   

  
2008  161 op 1/1/08  

  

2009  195 op 1/1/09 
 225 op 31/1/09 
268 begin 2010 
368 op 15/09/10  
 

 

  2010 400  

     
    Jaar Aantal bereik 

minimabeleid 
% afwijking t.o.v. 2006 
  

2006 
2007 

 
 
 830 

 

 
2008 

 
 921 

  

 
2009 

  
3E kwart. 531 
 

 
 
 
10%  

  

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

Dienstver-
lening 

 
2010 

  
1.455 
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