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1. Inleiding 
 
In deze 1e programmamonitor 2009 rapporteren wij u op hoofdlijnen, door middel van een door ons 
uitgevoerde quickscan, over de voortgang van de programmabegroting. Hierbij komen uitsluitend 
feitelijke afwijkingen en/of (autonome) ontwikkelingen aan de orde die direct van invloed (kunnen) 
zijn op de te realiseren programmadoelstellingen. Een aantal daarvan zijn door ons college financi-
eel vertaald. Een integrale doorlichting van programma’s en daarmee producten is door ons niet 
uitgevoerd.  
 
Dit resulteert in de volgende overzichten: 
• Een totaaloverzicht van afwijkingen/ontwikkelingen per programma; 
• Weergave van de financiële stand van zaken.  
 
De informatie in deze rapportage baseren wij op gegevens van begin januari. Met het vaststellen 
van de programmamonitor heeft de raad een mogelijkheid in handen tot het bijsturen van de te rea-
liseren programmadoelstellingen.  
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2. Totaaloverzicht afwijkingen/ontwikkelingen per programma 
 
2.1. Programma 1 Werk en Economie  
Gevolgen recessie 
De netto-inkomsten uit de grondexploitaties kunnen dalen omdat de vraag naar koopwoningen 
stagneert en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen vertraagd. Het is nu nog niet in te schatten 
hoe de verkopen binnen onze gemeente zullen verlopen. 
 
De verwachting is dat vertraging met name in het duurdere segment zal optreden. Twee projecten 
verkeren in de onderhandelingsfase. Vooralsnog leidt dit nog niet tot nieuwe inzichten ten aanzien 
van risico’s. We zullen de onderhandelingen alert volgen en indien nodig nader informeren. 
 
De mogelijkheden om mensen met een WWB- uitkering uit te laten stromen zullen afnemen. Op 
het ogenblik loopt het nog goed. De eerste signalen dat werkgevers de vraag om personeel uitstel-
len, zijn wel al zichtbaar. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen, wordt door de regisseur werk in de 
gaten gehouden. Door maatwerk te leveren zullen we blijven proberen de uitstroom op gang te 
houden. 
 
Opsporing 23-27 jarigen (amendement 2008-64/ sideletter nr. 2) 
Op aangeven van uw raad is de begroting n.a.v. amendement aangepast met een structurele for-
matie-uitbreiding van 1,5 fte en een werkbudget. Binnen dit door u structureel beschikbaar gestelde 
bedrag van € 115.000,-- gaan wij aan de slag zonder de bijraming voor extra personele inzet. 
 
Indexering ramingen Albrandswaard 
Bij het samenstellen van de primitieve begroting 2009 zijn de baten en lasten voor de producten 
van Albrandswaard niet gecorrigeerd met de jaarlijkse indexeringspercentages. Dit wordt in deze 
monitor hersteld zodat de ramingen weer budgettair neutraal verlopen (m.u.v. het product Nieuw-
komers waarvoor Ridderkerk de rijksbijdrage rechtstreeks van het rijk ontvangt). De ramingen zijn 
na correctie geheel in overeenstemming met de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst. 
 
Onderhoud haven en verhuurde gebouwen 
In de raadsvergadering van 6 november 2008 is besloten om de voorzieningen voor onderhoud op 
te heffen en in de plaats daarvan reserves voor onderhoud in te stellen. In de begroting 2009-2012 
is nog van voorzieningen uitgegaan. In deze monitor worden de ramingen administratief aangepast 
aan onderhoudreserves. Dat leidt tot wijziging van geraamde uitgaven op de raadsprogramma's 
waar tegenover dekking staat door nieuwe mutaties op het product reserves. Per saldo verloopt dit 
budgettair neutraal. Zie ook de toelichting bij de reservemutaties. 
 
2.2. Programma 2 Veiligheid 
Op het gebied van de recessie worden vooralsnog geen gevolgen voorzien. 
 
2.3 Programma 3 Bestuur en participatie 
Gevolgen recessie 
Vooralsnog worden geen grote gevolgen verwacht binnen dit programma. Mocht het echter zo zijn 
dat de crisis zich sterker dan voorzien doorzet, zal een bezuinigingsoperatie mogelijk nodig zijn. 
In onzekere perioden zijn de ogen nog meer gericht op de (lokale) overheid: ‘Wat doen ze eraan” 
De behoefte aan sterk leiderschap en daadkracht kan toenemen.  
Het college wil op korte termijn een carrousel (één of meerdere bijeenkomsten) starten met ver-
schillende partners in de gemeente om de gevolgen van de recessie op verschillende manieren in 
beeld te brengen. 
 
Infopakket aan 18-jarigen (amendement 2008-74/ sideletter nr. 10) 
Hierbij brengen wij de eventuele extra kosten vanwege personele inzet van dit onderwerp in beeld 
zoals dit bij de vaststelling van de begroting door ons college is toegezegd.  
De in de begroting geraamde kosten van € 15.000,-- in 2009 en € 3.000,-- in 2010 zijn gebaseerd 
op een externe uitbesteding. Begeleiding kan binnen de huidige personeelscapaciteit plaatsvinden 
dus zonder extra personeelslasten. 
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2.4. Programma 4 Educatie 
Gevolgen recessie 
Op dit gebied worden geen omvangrijke gevolgen voorzien. 
 
Uitbreiding Farelcollege 
Ons college heeft op 29 juli 2008 besloten om een investeringsbijdrage van € 411.200,-- voor uit-
breiding toe te kennen aan het Farelcollege en de financiële gevolgen van dit besluit te verwerken 
in de 3e programmamonitor. Door een omissie is dit niet gebeurd. De uitbreiding is door het Farel-
college voorgefinancierd en is per begin 2009 al in gebruik.  
De investeringsbijdrage zal daarom in de jaarrekening 2008 als verplichting aan het Farelcollege 
worden verwerkt. In deze 1e monitor 2009 hebben wij de jaarlijks aflopende kapitaallasten vanaf 
2009 ad € 32.000,-- verwerkt. 
 
Kapitaallasten investering vervangen CV-installatie en radiatoren 
Het college heeft op 23 september 2008 besloten om een investeringsbijdrage van € 199.500,-- toe 
te kennen aan CNBS De Regenboog en de financiële gevolgen van dit besluit  te verwerken in de 
3e programmamonitor. Door een omissie is dit niet gebeurd.  
De uitbreiding is door de Regenboogschool voorgefinancierd en is per begin 2009 al in gebruik.  
De investeringsbijdrage zal daarom in de jaarrekening 2008 als verplichting aan de Regenboog-
school worden verwerkt. In deze 1e monitor 2009 hebben wij de jaarlijks aflopende kapitaallasten 
vanaf 2009 ad € 22.000,-- verwerkt. 
 
Onderhoud buitenkant scholen voor openbaar en bijzonder basisonderwijs en gymzalen 
In de raadsvergadering van 6 november 2008 is besloten om de voorzieningen voor onderhoud op 
te heffen en in de plaats daarvan reserves voor onderhoud in te stellen. In de begroting 2009-2012 
is nog van voorzieningen uitgegaan. In deze monitor worden de ramingen administratief aangepast 
aan onderhoudreserves. Dat leidt tot wijziging van geraamde uitgaven op de raadsprogramma's 
waar tegenover dekking staat door nieuwe mutaties op het product reserves. Per saldo verloopt dit 
budgettair neutraal. Zie ook de toelichting bij de reservemutaties. 
 
2.5. Programma 5 Wonen en Leefomgeving 
Gevolgen recessie 
Economische teruggang leidt ongetwijfeld tot verminderde bouwactiviteiten en daarmee minder in-
komsten uit bouwleges. Het risico bestaat dat een aantal bouwprojecten dit jaar niet volledig van 
de grond komt waardoor beduidend minder aan leges wordt binnengehaald.  
Een mogelijke manier om te bezuinigen is om de eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit van de 
buitenruimte aan te passen en dus onderhoud te temporiseren. Vooralsnog is hier geen aanleiding 
toe. 
 
Aanpak hennepkwekerijen 
Conform de toezegging aan u raad zal de bestrijding van illegale hennepkwekerijen worden geïn-
tensiveerd. Het te hanteren beleid heeft betrekking op het aanpakken van hennepkwekerijen vol-
gens de Rotterdamse aanpak, waarbij wordt samengewerkt met de politie, Stedin (netbeheerder 
voor Eneco in de gemeente Ridderkerk), Woonvisie, de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting 
(dS+V) van de gemeente Rotterdam en de Roteb. De aanpak gaat zowel uit van bestuurlijk optre-
den als van strafrechtelijk optreden, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de ontmanteling 
van de kwekerijen en de vernietiging van de hennepplanten. 
 
Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een strikte en gezamenlijke aanpak van hennep-
teelt op basis van de Rotterdamse aanpak: 
- Hennepteelt is zeer lucratief. Hierdoor kunnen mensen in de verleiding komen om een hen-

nepkwekerij op te zetten. Vooral de teelt van hennep in woningen blijkt omvangrijk en krijgt 
steeds vaker een bedrijfsmatig karakter. Daardoor kan er veel overlast, verloedering en 
(brand)gevaarzetting ontstaan in woonwijken. Daarnaast gaat deze hennepteelt regelmatig 
gepaard met energiediefstal, uitkeringsfraude en belastingontduiking. Daardoor worden ook 
partijen als stroomleveranciers, woningbouwcorporaties en verzekeraars gedupeerd. Boven-
dien is er bij de grootschaligere hennepteelt nogal eens sprake van georganiseerde criminali-
teit; 

- Daders kunnen door deze aanpak optimaal worden aangepakt. Immers, het strafrechtelijke 
traject en het bestuurlijke traject worden gelijktijdig ingezet. Een effectieve aanpak verkleint 
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het risico op recidive en ontmoedigt potentiële daders. Daarnaast kunnen, in tegenstelling tot 
het strafrecht, via het bestuursrecht de kosten op de overtreder worden verhaald. Naast het 
feit dat dit door de daders als bijkomende straf wordt ervaren, hoeven de kosten van de ont-
manteling dan niet van gemeenschapsgeld betaald te worden; 

- Uit onderzoek is gebleken dat door de politie capaciteitswinst valt te behalen wanneer zij zich 
terug kunnen trekken uit de feitelijke ontmanteling van de hennepkwekerijen. Onder ontmante-
ling wordt verstaan, het in beslag nemen van de planten en de apparatuur en het afvoeren en 
het (laten) vernietigen ervan. Deze capaciteitswinst kunnen zij vervolgens benutten voor het in 
beeld brengen en aanpakken van de hierboven genoemde georganiseerde criminaliteit; 

- Een uniforme, regionale aanpak van hennepteelt voorkomt dat deze vorm van criminaliteit juist 
Ridderkerk als activiteitengebied gaat kiezen aangezien ze hier ongestoord hun gang lijken te 
kunnen gaan. Het is dus van belang zoveel mogelijk regionaal samen te werken; 

- Door aan te sluiten bij de Rotterdamse aanpak hoeft de gemeente zelf niets te organiseren en 
kunnen we gebruik maken van de capaciteit en de kennis en vaardigheden die de gemeente 
Rotterdam al bezit. 

 
De gemeente heeft op basis van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht diverse mo-
gelijkheden om tegen illegale situaties op te treden. 
1. De meest voor de hand liggende mogelijkheid is die van de spoedeisende bestuursdwang. 

Hiervoor zijn twee redenen. In de eerste plaats kan alleen bij spoedeisende bestuursdwang 
gehandeld worden zonder dat de overtreder in de gelegenheid gesteld hoeft te worden zijn/ 
haar zienswijze te geven. Gelet op het hoge risico op brand bij hennepkwekerijen is 14 dagen 
daarop moeten wachten alvorens te kunnen handelen niet wenselijk. In de tweede plaats biedt 
alleen bestuursdwang de mogelijkheid tot feitelijk handelen, namelijk het in beslag nemen, af-
voeren en vernietigen van de planten en de apparatuur en juist door dit feitelijke handelen van 
de gemeente ontstaat de gewenste capaciteit bij de politie. Tot slot biedt spoedeisende be-
stuursdwang de mogelijkheid van kostenverhaal. Spoedeisende bestuursdwang is gericht op 
het beëindigen van de illegale situatie. 

2. Naast bovengenoemde maatregel kan overwogen worden om in de toekomst in gevallen 
waarin dat aan de orde is over te gaan tot het beëindigen van de bijstandsuitkering wegens 
niet opgegeven inkomsten. Terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkeringen behoort 
ook tot de mogelijkheden. Een maatregel als deze is gericht op het bestraffen van de illegale 
situatie. 

3. In gevallen waar horecabedrijven betrokken zijn bij illegale hennepteelt kan overwogen worden 
om op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, de aan de overtreder verstrekte ex-
ploitatievergunning in te trekken. In een later stadium zouden ook de aanwezigheidsvergun-
ning en de Drank- en Horecavergunning ingetrokken kunnen worden. Het intrekken van de 
twee laatstgenoemde vergunningen is echter pas mogelijk indien de overtreder onherroepelijk 
is veroordeeld.  

4. Tenslotte is het opleggen van een (preventieve) last onder dwangsom mogelijk. Deze maatre-
gel moet herhaling voorkomen en is daarmee preventief van aard en gericht op herstel. 

 
Naast deze mogelijkheden om als gemeente op te treden wordt er bij ontdekking van een hennep-
kwekerij altijd strafrechtelijk opgetreden door de politie en justitie, ook als bestuursrechtelijk optre-
den niet mogelijk is (dat wil zeggen in gevallen waarin er geen sprake is van acute gevaarzetting, 
op basis waarvan spoedeisende bestuursdwang kan worden toegepast) 
 
Met de deelnemende partijen wordt een convenant gesloten waarbij de gemeente de bestuurlijke 
handhaving op zich neemt door op basis van spoedeisende bestuursdwang de kwekerijen te ont-
ruimen. De dS+V fungeert als projectleider en neemt daarmee een regierol op zich. De politie 
neemt de strafrechtelijke handhaving voor haar rekening. Met Stedin en Woonvisie worden afspra-
ken gemaakt met betrekking tot de constatering van illegale hennepkwekerijen, maar ook, voor wat 
betreft de woningbouwcorporatie, ten aanzien van ontbinding van de huurovereenkomst. Andere 
mogelijke partners zijn de Belastingdienst, het UWV en de VRR.  
 
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is de communicatie. In de eerste fase is het van 
belang om de burgers te informeren over de nieuwe aanpak van hennepkwekerijen door de part-
ners. Dit kan door middel van publicatie in de Combinatie. In de publicatie moeten burgers in ieder 
geval gewezen worden op de nieuwe aanpak van de gemeente en de risico’s van hennepkwekerij-
en wat betreft (brand)veiligheid. De bereidwilligheid van burgers om verdachte omstandigheden te 
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melden bij de politie zal door de kennis van deze risico’s toenemen. Daarnaast moeten burgers ge-
informeerd worden over signalen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een hennepkwekerij. 
Denk daarbij aan een waarneembare wietlucht, warme muren en smeltende sneeuw op daken. Tot 
slot moet aan burgers kenbaar gemaakt worden waar melding van een hennepkwekerij gedaan 
kan worden en dat dit anoniem gedaan kan worden voor het geval men bang is voor repercussies. 
 
In een later stadium zal over de invallen gecommuniceerd moeten worden. Dit kan – naar Rotter-
dams voorbeeld – door middel van een biljet aan de deur van het pand (deze woning is ontruimd 
wegens een hennepplantage) en/ of door flyeren in de betreffende buurt/ straat. Tevens kunnen de 
resultaten van de nieuwe aanpak in de Combinatie worden gepubliceerd. 
 
Door uitgebreid te communiceren over de aanpak zal het veiligheidsgevoel van burgers in positieve 
zin worden beïnvloed. Daarnaast zal de communicatie een ontmoedigende werking hebben op po-
tentiële hennepkwekers aangezien de pakkans toeneemt. 
 
De kosten van de gezamenlijke aanpak worden geraamd op € 40.000,-- per jaar en betreffen de 
kosten van operationele regievoering, rapportages, ontmanteling- en ontruimingskosten en de kos-
ten voor vernietiging en de daarbij behorende bewaking. Het genoemde bedrag is voorts geba-
seerd op een ontruiming van gemiddeld 15 hennepkwekerijen per jaar. Met een mogelijk verhaal 
van de kosten op de overtreder is dan nog geen rekening gehouden. Met de deelnemende partijen 
zullen wij in gesprek gaan over de verdeling van de structurele kosten. 
 
Wij stellen uw raad voor om met de gezamenlijke aanpak in te stemmen en voor 2009 de kosten 
van € 40.000,-- voorlopig voor één jaar via deze monitor beschikbaar te stellen. Over de verdeling 
van de kosten vanaf 2010 komen wij bij u in een later stadium terug.  
 
Project Ridderster 
Eind 2008 heeft de raad besloten onder welke randvoorwaarden aan de verdere uitwerking van dit 
project kan worden gewerkt. 
 
Mentaliteitsverandering hardrijders (sideletter nr. 27) 
Momenteel beschikt de organisatie over twee verkeersdisplays (SID’s); deze worden sinds een 
aantal jaren met regelmaat in de gehele gemeente ingezet. Dit zal zo blijven gebeuren met eigen 
personeel. Daar zijn uren voor beschikbaar. Het accent ligt daarbij op het inspelen van klachten en 
verzoeken. In 2009 worden er, na aankoop, acht extra SID’s ingezet. Deze zullen (roulerend / wis-
selend) structureel worden ingezet op locaties die bekend staan als probleemwegvakken m.b.t. de 
maximumsnelheid. Deze extra inspanning (het wisselen / rouleren) kan binnen de bestaande be-
groting worden uitgevoerd en heeft dus geen extra personele inzet tot gevolg. 
 
Luchtkwaliteitsplannen (amendement 2008-62/ sideletter nr.30)  
Zowel de structurele kosten ad € 10.000,-- per jaar, als de éénmalige kosten van € 40.000,-- in 
2010 voor het opstellen van een nieuw actieplan, zijn toereikend voor de werkzaamheden die hier-
toe worden uitgevoerd. Er is derhalve geen extra personele inzet aan de orde. 
 
Woonwensenonderzoek (amendement 2008-66/ sideletter nr. 25) 
Voor de uitvoering van dit onderzoek is extra personele inzet nodig tot een bedrag van € 10.000,--
(100 uur extra à € 100,-- extern tarief).  
 
Subsidiëring aanschaf zonnecollectoren (amendement 2008-67) 
Voor het opstellen van een subsidieregeling, de communicatie en het toetsen van de aanvragen is 
in 2009 eenmalig een extra bedrag van € 10.500,-- nodig voor personele inzet..  
 
Hondenuitwerpselen/ DepoDogs (amendement 2008-65- relatie sideletter nr. 24) 
In het door uw raad aangenomen amendement is geen rekening gehouden met de jaarlijkse struc-
turele lasten van € 10.000,-- voor de aanschaf van de hondenpoepzakjes en het tweemaal per 
week legen van de bakken (raming 100 uur). Verder willen wij de uitlaatstroken extra gaan 
schoonhouden tegen een structurele raming van € 17.000,--. In totaal is er sprake van extra struc-
turele (personeels)kosten ten bedrage van € 27.000,-- (zie ook de brief welke wij aan uw raad af-
zonderlijk hebben doen toekomen). 
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Regentonnen (amendement 2008-68) 
Er wordt vanuit gegaan dat de € 20.000,-- volledig ter beschikking is voor de regentonnensubsidie 
van € 25 per ton. Dit zijn 800 tonnen. Dit is éénmalig. Er is geen extra personele inzet aan de orde. 
 
Module parkeren (amendement 2008-73- relatie sideletter nr. 32) 
In de vastgestelde begroting is uitgegaan van een éénmalig geraamd bedrag van € 35.000,-- dat is 
gebaseerd op een externe uitbesteding. Er zijn derhalve geen extra personeelslasten aan de orde. 
 
Buurtbus Rijsoord (amendement 2008-75) 
De continuering van dit project brengt geen extra personeelslasten met zich mee. 
 
Onderhoud verhardingen, openbare verlichting, watergangen en riolering 
In de raadsvergadering van 6 november 2008 is besloten om de voorzieningen voor onderhoud op 
te heffen en in de plaats daarvan reserves voor onderhoud in te stellen. In de begroting 2009-2012 
is nog van voorzieningen uitgegaan. In deze monitor worden de ramingen administratief aangepast 
aan onderhoudreserves. Dat leidt tot wijziging van geraamde uitgaven op de raadsprogramma's 
waar tegenover dekking staat door nieuwe mutaties op het product reserves. Per saldo verloopt dit 
budgettair neutraal. Zie ook de toelichting bij de reservemutaties. 
 
2.6. Programma 6 Welzijn 
Gevolgen recessie 
Bezuinigingen worden vaak op het gebied van welzijn gevonden. Daar heb je als gemeente het 
meest over te zeggen en het effect van bezuinigingen is moeilijk ‘gekwantificeerd’ aan te geven. 
Cultuur en sport wordt dan vaak als ‘luxe’ gezien. Bovendien heeft deze sector ook last van het te-
ruglopen van het aantal sponsoren en lagere sponsorbedragen. 
Een slechte economie kan tot onrust leiden, maar het kan ook een bindende factor zijn. 
 
Antidiscriminatievoorzieningen 
Het was de bedoeling dat de wet Antidiscriminatievoorzieningen per 1-1-2009 inwerking zou tre-
den. Vanwege vertraging zal deze waarschijnlijk pas halverwege 2009 in werking treden. De wet 
verplicht gemeenten om een onafhankelijk meldpunt en rapportagevoorziening inzake discriminatie 
in te richten. Ondanks uitstel zijn gemeenten per 1-1-2009 wel budgettair verantwoordelijk. Over de 
uitvoering en financiële gevolgen zullen wij u nog informeren.  
 
Maatschappelijke stages 
Het kabinet zet in op participatie van burgers door betaald en vrijwillig werk. Een aspect hiervan 
zijn de maatschappelijke stages (72 uur) die middelbare scholen uit moeten voeren, als onderdeel 
van het onderwijsprogramma. Vanaf 2011 zijn maatschappelijke stages op scholen verplicht. Zowel 
scholen als gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Gemeenten zijn verplicht de rol te vervul-
len van Maatschappelijk Makelaar of kunnen deze rol uit besteden aan lokale organisatie, zoals 
een Steunpunt Vrijwilligerswerk. Om iedereen goed te kunnen voorbereiden op deze rol ontvangen 
gemeenten vanaf 2008 middelen voor de ontwikkeling van een effectieve lokale of regionale infra-
structuur voor bemiddeling en ondersteuning van vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. 
Daarbij zal worden aangesloten bij reeds bestaande initiatieven. Over de uitvoering en financiële 
gevolgen zullen wij u nog informeren.  
 
Vrijwilligersverzekering 
In de tweede kamer is in 2008 een motie ingediend (en aangenomen) die een extra uitkering uit het 
gemeentefonds mogelijk maakt, bedoeld om de (extra) premie voor een vrijwilligersverzekering te 
betalen. Bij de behandeling van de begroting door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport is € 4.000.000,-- vrijgemaakt voor de financiering van deze verzekering. De VNG heeft alle 
gemeenten hierover geïnformeerd en stelt ook een aanbod voor. Het beleidsplatform Vrijwilligers 
heeft deze brief ook gezien en vraagt de gemeente Ridderkerk hierop actie te ondernemen (in een 
brief van 30 december 2008).  
 
Alle vrijwilligers in de gemeente Ridderkerk zijn op dit moment verzekerd via Lippman Groep B.V. 
Deze partij heeft ons een aanbod gedaan dat juridisch en financieel gezien vergelijkbaar is met het 
aanbod van de VNG. Onze voorkeur gaat uit naar het aanbod van Lippman Groep B.V.  
In het gemeentefonds is een bedrag van € 10.700,-- gestort. Hiermee kan de verzekering gefinan-
cierd worden.  
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Drievliet / Het zand 
Op 31 januari 2007 is een basisovereenkomst tussen de gemeente en Woonvisie ondertekend, 
waarin afspraken zijn vastgelegd voor de vernieuwing en verbetering van het Vlietplein en omge-
ving, en de invulling van de Driehoek Het Zand. Onderdeel van de plannen voor de Driehoek is de 
bouw van een nieuwe sporthal. De sporthal wordt gecombineerd met een horecagelegenheid, een 
jongerenaccommodatie en ca. 90 appartementen, waarvan minimaal 40 in de sector bereikbare 
huur. Daarnaast wordt in de plannen voor de Driehoek voorzien in ruimte voor een buurtsportloca-
tie. Aan de uitvoering van het plan zijn voor beide partijen kosten verbonden, die niet direct in het 
project kunnen worden terugverdiend. Deze investeringen worden gedaan in het belang van de 
kwaliteit van het totale gebied op langere termijn.  
 
Op 1 februari 2007 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 3.600.000,-- (excl. BTW, 
prijspeil 1 januari 2007) voor de bouw van de sporthal. Voor ondermeer de advieskosten, de finan-
cieringskosten en overige kosten is nog geen krediet beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de 
bouwkosten sinds 1 februari 2007 toegenomen en wordt in het huidige schetsontwerp rekening ge-
houden met een groter oppervlak voor zowel de sporthal als de jongerenaccommodatie met bijbe-
horende ruimten. 
 
Naar verwachting zal voor de zomer een verzoek aan de raad worden voorgelegd voor bijstelling 
van het reeds beschikbaar gestelde krediet. Bij het verzoek worden een schetsontwerp en een kos-
tenraming gevoegd. Afhankelijk van de nader uit te werken afspraken met Woonvisie en de even-
tueel daarmee samenhangende aanpassing van het (schets)ontwerp zal de raad worden verzocht 
het krediet te verhogen met naar schatting € 1.800.000,-- tot € 2.400.000,--. Daarnaast zal een 
voorstel worden gedaan omtrent de verdeling van de meerkosten tussen de gemeente en Woonvi-
sie voor de samenvoeging van de sporthal met de appartementen. 
 
Onderhoud sportaccommodaties 
In de raadsvergadering van 6 november 2008 is besloten om de voorzieningen voor onderhoud op 
te heffen en in de plaats daarvan reserves voor onderhoud in te stellen. In de begroting 2009-2012 
is nog van voorzieningen uitgegaan. In deze monitor worden de ramingen administratief aangepast 
aan onderhoudreserves. Dat leidt tot wijziging van geraamde uitgaven op de raadsprogramma's 
waar tegenover dekking staat door nieuwe mutaties op het product reserves. Per saldo verloopt dit 
budgettair neutraal. Zie ook de toelichting bij de reservemutaties. 
 
2.7. Programma 7 Zorg 
Gevolgen recessie 
De opgave rond de WMO en het armoedebeleid worden nog moeilijker. Financieel krappe tijden en 
een voorzieningenniveau dat zich wijzigt door landelijke ontwikkelingen (ondersteunende begelei-
ding) en daarbij een sterke vergrijzing. Waarschijnlijk zal meer gebruik gemaakt gaan worden van 
de voorzieningen binnen het armoedebeleid. Een belangrijke vraag kan worden: “Hoe gaan we on-
ze voorzieningen op peil houden?” 
 
Het aantal aanvragen en toekenningen van uitkeringen zal toenemen. Bij het CWI lopen de ont-
slagaanvragen met 100 per maand op. De logistieke sector heeft het nu zwaar en Ridderkerk be-
vindt zich daardoor in ‘risicogebied’. De urgentie om vast te houden aan de strategie ‘eigen werk-
wijze verbeteren/ eigen toko op orde’ is hiermee duidelijk. Hier moet nog enig resultaat op te beha-
len zijn. Via de programmamonitors geven wij aan of extra inspanningen nodig zijn om de targets 
te halen.  
 
Indexering ramingen Albrandswaard 
Zie opgenomen informatie bij programma 1 Werk en Economie. 
 
2.8. Hoofdstuk 8 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen (incl. bedrijfsvoering) 
Gevolgen recessie 
De ontwikkeling op de rijksbegroting is bepalend voor de groei of krimp van het Gemeentefonds. 
De uitgaven van de rijksbegroting 2009 (exclusief inflatiecorrectie) blijven naar verwachting in 
stand. Rijksbezuinigingen voor 2009 worden nog niet voorzien, maar dat kan in de jaren daarna 
anders worden. Wel zullen nieuwe uitkeringen of verhogingen van bestaande bedragen achterwe-
ge blijven. 
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De inflatiecorrectie van het Gemeentefonds zal gaan halveren t.o.v. de raming 2009. Dat betekent 
voor Ridderkerk een inkomstenverlies in 2009 van naar schatting € 650.000,--.  
Door de inflatiecorrectie op de uitgaven ook naar beneden bij te stellen kan dit gedeeltelijk worden 
opgelost. Een inventarisatie van mogelijke besparingen wordt door ons zo snel mogelijk in beeld 
gebracht waarna tot aframen kan worden besloten.  
 
Minder bouwproductie in woningen en niet-woningen en tijdelijke toename leegstand zal leiden tot 
minder OZB-opbrengst in 2010 en 2011.  
Vooralsnog zal deze mogelijke ontwikkeling in de gaten gehouden worden. Eventuele maatregelen 
zullen bij de monitoren worden voorgelegd. 
 
De rente voor kort geld is sterk verlaagd. De rente voor langlopende geldleningen is niet aange-
past. In de begroting 2009 is rekening gehouden met een financieringstekort. Er is daarvoor een 
rentelast geraamd van 4,4% (lang geld). Kasgeld voor één jaar is op dit moment 3%. Door het fi-
nancieringstekort met kasgeld af te dekken kan er een besparing op de geraamde rentelasten wor-
den gerealiseerd. Omdat in de loop van het jaar de financieringsbehoefte sterk zal fluctueren is de 
omvang van de mogelijke besparing onzeker. 
 
Dividenden uit deelnemingen zullen de komende jaren waarschijnlijk tegenvallen. Voor onze ge-
meente komen de belangrijkste dividenden bij Eneco en de BNG vandaan. Zowel Eneco als de 
BNG doen geen uitspraken over hun toekomstverwachtingen 
 
Budgettaire ontwikkeling begroting 2009 en 2010 
De uitkomst van de jaarschijven 2009 en 2010 zullen met name vanwege de recessie onder druk 
komen te staan. Op velerlei terreinen zullen budgetten fluctueren en kan ook structureel een ver-
slechterde situatie ontstaan die om maatregelen vraagt. Dat betekent dat wij constant de vinger 
aan de pols houden en proactief zullen handelen. 
 
Algemene uitkering gemeentefonds 
Bij de raming van de opbrengst van de algemene uitkering wordt rekening gehouden met de zgn. 
taakmutaties die moeten/kunnen leiden tot nieuwe lasten in de gemeentebegroting. Indien voor de-
ze taakmutaties nog geen raming in de begroting is opgenomen wordt de compensatie in de alge-
mene uitkering ook nog niet geraamd. Deze is immers nodig als dekking als via begrotingswijziging 
alsnog een last voor de taakmutatie geraamd wordt. Van drie taakmutaties worden bij deze monitor 
nieuwe uitgaven in de begroting 2009-2010 geraamd. De compensatie in de algemene uitkering 
kan dus ook als bate worden opgevoerd. Het gaat om een structurele opbrengst vanaf 2009 van 
€ 74.700,-- voor antidiscrimatievoorzieningen, maatschappelijke stages en vrijwilligersverzekering. 
 
BTW-compensatiefonds (BCF) 
Wegens een voordelige aanpassing van het compensatiepercentage op de overheadkosten (zgn. 
mengpercentage) kunnen we een hoger bedrag aan BTW bij het BCF claimen. Dit levert een struc-
tureel voordeel voor de begroting op van gemiddeld € 60.000,-- dat in deze monitor wordt verwerkt. 
 
Reserves voor groot onderhoud 
In de raadsvergadering van 6 november 2008 is besloten om de voorzieningen voor onderhoud op 
te heffen en in de plaats daarvan reserves voor onderhoud in te stellen. In de begroting 2009-2012 
is nog van voorzieningen uitgegaan. In deze monitor worden de ramingen aangepast aan onder-
houdreserves. De ramingen voor de onderhoudvoorzieningen vervallen en daarvoor in de plaats 
komen ramingen voor onderhoudreserves. Dat leidt ook tot een administratieve wijziging van ge-
raamde uitgaven op de raadsprogramma's waar tegenover dekking staat door nieuwe mutaties op 
het product reserves. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal, zoals blijkt uit het volgende over-
zicht. 
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bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -
Omschrijving 2009 2010 2011 2012
Mutaties onderhoud Programma 1 -13,2 49,6 50,7 53,6
Mutaties onderhoud Programma 4 -111,2 1,2 1,4 1,6
Mutaties onderhoud Programma 5 -234,6 -474,7 -328,8 -309,0
Mutaties onderhoud Programma 6 1,4 1,0 1,0 1,0

Saldo voor bestemming (A) -357,6 -422,9 -275,7 -252,8
Stortingen in reserves
progr. 1 onderhoud haven -26,6 -27,4 -28,2 -29,1
progr. 1 onderhoud verhuurde gebouwen 0,0 -22,2 -22,4 -24,5
progr. 4 onderhoud buitenkant BBO 0,0 -2,5 -2,7 -2,9
progr. 4 onderhoud gymzalen -9,2 -9,5 -9,8 -10,0
progr. 5 onderhoud openbare verlichting -107,0 0,0 -55,1 -56,8
progr. 6 onderhoud sportaccommodaties -1,4 -1,0 -1,0 -1,0
Onttrekkingen aan reserves
progr. 1 onderhoud verhuurde gebouwen 39,9 0,0 0,0 0,0
progr. 4 onderhoud buitenkant OBO 95,8 10,7 11,0 11,4
progr. 4 onderhoud buitenkant BBO 24,5 0,0 0,0 0,0
progr. 5 onderhoud wegverharding 310,4 394,2 351,4 331,7
progr. 5 onderhoud openbare verlichting 0,0 48,5 0,0 0,0
progr. 5 onderhoud watergangen 31,2 32,1 32,5 34,0

Saldo mutaties reserves (B) 357,6 422,9 275,7 252,8
Resultaat na bestemming (A+B) 0,0 0,0 0,0 0,0
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3. Financiële stand saldi (meerjaren)begroting 2009-2012  
     (na raad 19 februari 2009 voorzover bekend op 12 januari 2009) 
    
3.1 Specificatie saldo 1e programmamonitor 2009 per programma  
(3e begrotingswijziging 2009) 
 

Omschrijving
2009 2010 2011 2012

1 Werk en economie -17.000 45.800 46.800 49.800

2 Veiligheid 0 0 0 0

3 Bestuur en participatie 0 0 0 0

4 Educatie -165.200 -51.600 -50.300 -48.900

5 Wonen en leefomgeving -322.100 -501.800 -355.800 -336.000

6 Welzijn -9.600 -10.000 -10.000 -10.100

7 Zorg -16.100 -16.300 -16.300 -16.300

8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen incl. 
mutaties reserves

427.100 492.300 345.200 322.200

Saldo gevolgen 1e programmamonitor excl. 
voorgestelde dekking

-102.900 -41.600 -40.400 -39.300

Saldi wijzigingen 1e programmamonitor 2009

 
 
 
3.2 Samenvatting financiële stand saldi (meerjaren)begroting incl. 1e monitor 2009 

Omschrijving
2009 2010 2011 2012

A. Saldo primaire begroting 2009-2012 1.082.100 199.400 357.700 1.363.700
B. Saldo 1e begrotingswijziging: 
Gevolgen 3e monitor 2008 -563.300 -154.900 -109.100 -112.500

C. Saldo begroting na 1e begr.wijziging (A+B) 518.800 44.500 248.600 1.251.200
D. Saldo 2e begrotingswijziging:
Huisbezoek indicatie WMO -90.000 -90.000 -90.000 -90.000

E. Saldo begroting na 2e begr.wijz. (C+D) 428.800 -45.500 158.600 1.161.200

F. Saldo 3e begrotingswijziging:
1e programmamonitor 2009 (zie bovenstaande tabel)

-102.900 -41.600 -40.400 -39.300

G. Dekking bij de 1e programmamonitor 2009 (zie 
raadsvoorstel)

14.200 99.800 97.300 94.900

H. Saldo 1e programmamonitor incl. dekking (F+G) -88.700 58.200 56.900 55.600
I. Begrotingsresultaat na raadsbehandeling 
19 februari 2009 (E+H) 340.100 12.700 215.500 1.216.800

Begroting 2009-2012
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