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1. Inleiding 
 
Het doel van een tussenrapportage is de raad in staat te stellen tussentijds de kaders van de 
begroting bij te sturen. Want in de loop van het jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding 
kunnen geven tot het bijstellen van doelstellingen en de budgetten. 
De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een 
(bij)sturingsmoment kan zijn. 
 
Peildatum van deze tussenrapportage is medio april 2016. De cijfers en de teksten zijn gebaseerd op 
gegevens tot die datum. 
 
De tussenrapportage bestaat uit 3 onderdelen: 
 
 
Deel I Financiële rapportage 
 
De Financiële rapportage is gesplitst in ‘niet budgettair neutrale wijzigingen’ en ‘budgettair neutrale 
wijzigingen’. 
 
De ‘niet budgettair neutrale wijzigingen’ geven voor de jaren 2016-2019 de volgende financiële 
effecten: 
 ( – = nadeel) 
 
    2016 2017 2018 2019 
 84.800 474.900 940.800 972.600 

 
 
Er ontstaat dan het volgende beeld van de begroting 2016-2019 na de 1e tussenrapportage 2016. 

 
2016 2017 2018 2019 

Totaal saldo begroting       -498.300       -289.700          3.500         401.900  
Reeds verrekend met algemene reserve         498.300        289.700  

  Totaal saldo 1e tussenrapportage 2016         84.800         474.900      940.800         972.600  
Saldo begroting na 1e tussenrapportage 2016          84.800         474.900     944.300     1.374.500  

 
 
Deel II Indicatoren 
Ten opzichte van de primaire begroting 2016 zijn naar aanleiding van het BBV en de bijeenkomsten 
met u de indicatoren gewijzigd. Het totaaloverzicht aan indicatoren is toegevoegd.  
 
 
Deel III Bijlagen 
De volgende bijlagen behoren bij deze tussenrapportage: 

1. Overzicht openstaande raadstoezeggingen. 
2. Gevolgen jaarstukken 2015. 
3. Doorgeschoven prestaties jaarstukken 2015. 
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2. Niet budgettair neutrale wijzigingen 
 
Niet budgettair neutrale wijzigingen:  
( – = nadeel)  
L = lasten / B = baten 
 
 
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie 
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 

BAR-bijdrage;           
Omgevingswet 
De implementatie van de Omgevingswet is eind 2015 
gestart. Hiervoor is een programmaplan opgesteld met 
een bijbehorend financieel kader. In 2016 worden al 
kosten gemaakt waarvoor nog geen budget beschikbaar is 
gesteld. Het programma Omgevingswet heeft een 
doorlooptijd van 2016 t/m 2020.  

L -125.200       

Integraal Accommodatieplan (IAP) 
Het IAP heeft meer werk gekost dan was verwacht. Dit 
heeft uiteindelijk geresulteerd in een goed en gedegen 
rapport. Daarbij is voor onder andere het opstellen van 
een visie maatschappelijke invulling 
verenigingsgebouwen, het optimaliseren 
huurovereenkomsten en actualiseren van verordeningen 
tijdelijk extra budget nodig.  

L -110.000 -65.000     

Juridische Zaken 
Een vergoeding van Barendrecht aan Ridderkerk die tot 
en met 2014 werd betaald voor verrichte werkzaamheden 
m.b.t. Automatisering en Inkoop is als inkomst aan de 
BAR overgedragen. In de BAR-constellatie is hier geen 
sprake meer van. 

L -62.400 -62.400 -62.400 -62.400 

Overig 
Dit betreft kleinere posten voor onder andere 
accountantsdiensten, afronding project Ridderhaven en 
een gebruikersovereenkomst 

L -29.300 -9.800 -9.800 -9.800 

Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015 B -238.000 -238.000 -238.000 -238.000 
Totaal programma 1   -564.900 -375.200 -310.200 -310.200 

  
Programma 2 Veiligheid 
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015 L 16.000 16.000 16.000 16.000 
Totaal programma 2   16.000 16.000 16.000 16.000 
   
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen  
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015 Saldo 

L/B 
-82.900 -118.300 -118.300 -118.300 

Totaal programma 3   -82.900 -118.300 -118.300 -118.300 
      
Programma 4 Economische zaken 
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Het Rode Kruis heeft de huur opgezegd van het pand aan 
de Anjerstraat 6 dat op grond van een besluit uit 2013 is 
gesloopt.  

L -36.000 0 0 0 

Totaal programma 4   -36.000 0 0 0 
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Programma 5 Onderwijs 
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015 Saldo 

L/B 
41.600 33.000 33.000 33.000 

Totaal programma 5   41.600 33.000 33.000 33.000 
            
Programma 6 Cultuur, sport en groen           
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Gebouw C, Koningsplein 1 
In verband met legionellabeheer zijn voor gebouw C 
preventieve maatregelen aan de waterleiding genomen. 

L -25.000 0 0 0 

Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015 Saldo 
L/B 

89.800 10.000 10.000 10.000 

Totaal programma 6   64.800 10.000 10.000 10.000 
 
Programma 7 Jeugd 
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Inzet in gebiedsteams 
Eind 2015/begin 2016 ontstond er extra werkdruk binnen 
de gebiedsteams als gevolg van de herindicaties die voor 
1 april 2016 moesten plaatsvinden. Om deze deadline te 
halen, is er 4,25 FTE extra capaciteit ingezet bovenop de 
bestaande 42,23 FTE.  De herindicaties hebben inmiddels 
plaatsgevonden, maar de werkdruk is dermate hoog dat 
extra inzet van 3,37 FTE tot eind 2016 nodig is. In deze 
periode zal ook bekeken worden op welke wijze de 
bezetting weer teruggebracht kan worden naar het 
oorspronkelijke. De dekking voor deze tijdelijke uitbreiding 
wordt gevonden in de ruimte die bestaat in de budgetten 
van de Jeugdhulp (150.000) en Participatiewet 
Programma 9 (150.000). 
  

L -300.000 0 0 0 

Jeugdhulp 
Verschuiving naar inzet in gebiedsteams. 

L 150.000 0 0 0 

Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015 L 29.100 29.100 29.100 29.100 
Totaal programma 7   -120.900 29.100 29.100 29.100 
  
Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)  
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Vergunninghouders 
Om de noodzakelijke maatregelen vanwege de 
toegenomen stroom van vergunninghouders in beeld te 
krijgen is een projectleider aangesteld. 

L -40.000    

Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015 Saldo  
L/B 

-70.100 -70.100 -70.100 -70.100 

Totaal programma 8   -110.100 -70.100 -70.000 -70.100 
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Programma 9 Werk  
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Wet BUIG 
De rijksbijdrage is op basis van een nieuwe voorlopige 
beschikking in december 2015 verhoogd met € 819.000. 
Hiervan is het onderdeel Wet Werk en Bijstand eenmalig. 

B 819.000 403.700 403.700 403.700 

Door toename van het aantal klanten zullen kosten van de 
IOAW, de Loonkostensubsidies en de kosten van de Wet 
Werk en Bijstand toenemen. Hiervan is het onderdeel Wet 
Werk en Bijstand eenmalig. 

L -780.300 -365.000 -365.000 -365.000 

Sociale werkvoorziening 
Het ministerie vordert m.b.t. de rijksmiddelen WSW van 
2013 een bedrag van € 15.900 terug, waarvoor € 61.600 
was gereserveerd. Hierdoor is een overschot ontstaan van 
€ 45.700. 

B 45.700       

Participatiewet 
Verschuiving naar gebiedsteams in programma 7.  

L 150.000 0 0 0 

Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015 L 25.700 25.700 25.700 25.700 
Totaal programma 9   260.100 64.400 64.400 64.400 
  
Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid  
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Bodem 
In 2015 is gestart met de bodemsanering van het 
volkstuincomplex aan de Hogeweg. In 2016 worden voor 
de afronding nog kosten verwacht die niet in de begroting 
zijn opgenomen. 

L -30.000       

Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015 Saldo 
L/B 

-148.300 -59.100 -29.600 0 

Totaal programma 10   -178.300 -59.100 -29.600 0 
 
Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Grondbedrijf algemeen 
Dit jaar zullen voor het grondbedrijf de specifieke 
consequenties van de invoering van de 
vennootschapsbelasting in beeld gebracht worden. De 
eerste VPB-aangifte wordt voorbereid. De aangifte zal 
uiteindelijk op concernniveau plaatsvinden. Daarnaast zal 
gekeken worden naar het standaard werkproces en op 
basis daarvan zal de administratie ingericht worden. De 
totale extra kosten bedragen € 25.000 voor zowel interne 
als externe expertise in het jaar 2016.  

L -25.000       

Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015 L 11.800       
Totaal programma 11   -13.200 0 0 0 
  
Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Algemene uitkering 
De uitkomsten van de decembercirculaire 2015 zijn 
positief. In de raadsinformatiebrief van 17 maart 2016 is 
deze ontwikkeling nader toegelicht. 

 B 552.000 582.000 1.006.000 1.148.000 

Saldo Kostenplaatsen 
Het Overlaadstation en de portiersunit op de voormalige 
gemeentewerf PC Hooftstraat 2 werden al lange tijd niet 
meer gebruikt. Vooruitlopend op de ontwikkeling van de 
gebiedsvisie PC Hooftparck en een nieuwe invulling van 
dit gebied is daarom e.e.a. gesloopt. 

L -30.000       
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Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (vervolg) 
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Kostenplaats kapitaallasten 
Voordeel op de door te berekenen rente kostenplaats 
kapitaallasten, vooral door een hoger rentepercentage 
voor de grondexploitatie uit de Meerjarenprognose 
grondexploitaties van maart 2016. 

B 273.900 304.000 280.900 170.700 

Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015 L 12.700       
Totaal programma 12   808.600 886.000 1.286.900 1.318.700 
        
TOTAAL PROGRAMMA'S EN HOOFDSTUK 
FINANCIERING  
EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 

  84.800 415.800 911.200 972.600 

 

        
RESERVES       
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Algemene reserve           
Bijlage 2 - Gevolgen jaarstukken 2015. B 0 59.100 29.600 0 
Totaal reserves   0 59.100 29.600 0 
            
            
SALDO 1e TUSSENRAPPORTAGE 2016   84.800 474.900 940.800 972.600 
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3. Nieuwe investering  

 
 
Investeringen   2016 2017 2018 2019 
Gebouw C, Koningsplein 1 
In de RIB van 22 december 2015 is aangekondigd dat er 
sprake is van vervanging en modernisering van 
apparatuur en inventaris in de Hofzaal.  
De kosten hiervoor zijn € 78.000,- en bestaan uit: 
Verlichting Hofzaal incl. regeltechniek en 
Theaterverlichting + geluidsinstallatie incl. regeltechniek . 

  -78.000       
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4. Budgettair neutrale wijzigingen 
 
( – = nadeel)  
L = lasten / B = baten 
 
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie      
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Bijdrage BAR 
Dit betreft een administratieve correctie m.b.t. de 
overheveling van salarisramingen van de 
gemeentebegroting naar de BAR-organisatie.  

          

- prijscompensatie loonkosten uit programma 12 L -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 
- extra inzet voor economie  uit programma 4 L -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 
- continuering/intensivering van het programma  
duurzaamheid uit programma 10 

L -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 

- implementatie en uitvoering Wet op de  
Vennootschapsbelasting uit programma 12 

L -86.000 -58.000 -58.000 -58.000 

Wijkregie  
Wijkregie wordt structureel uitgebreid met 12 uur per 
week. De kosten hiervan worden gedekt uit het 
programmabudget wijkregie (zie programma 6). 

L -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 

NV BAR-afvalbeheer 
Vanaf 1 januari 2016 verzorgt de nieuw opgerichte 
NV BAR-Afvalbeheer de inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen. De nieuwe NV heeft een 
eigen begroting. De betreffende lasten en baten 
gaan van de gemeentelijke- en BAR begroting naar 
de NV. Daarvoor komen in de gemeentelijke 
begrotingen bijdragen aan de NV terug.   
Per saldo leveren de bijgestelde ramingen voor de 
GR BAR een voordeel op. Het voordeel komt ten 
gunste van de gemeenten door een verlaging van de 
gemeentelijke bijdragen. 

L 125.800 125.800 125.800 125.800 

Leges burgerzaken           
Hogere legesinkomsten reisdocumenten met een 
geldigheidsduur van 10 jaar en volledige afdracht 
hiervan aan het Rijk. 
  

B 100.700 100.700 100.700 100.700 

L -100.700 -100.700 -100.700 -100.700 

Bijlage 4 - Doorgeschoven prestatie rekening 2015. L -30.000       
Totaal programma 1   -518.300 -459.300 -459.300 -459.300 
        
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen       
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Openbaar vervoer 
In de begroting 2016 is de raming m.b.t. een pilot 
vervoersmogelijkheden op programma 3 verwerkt, 
dit is de correctie naar programma 5. 

L 80.000 0 0 0 

Bijlage 4 - Doorgeschoven prestatie rekening 2015. L -80.500       
Totaal programma 3   -500 0 0 0 
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Programma 4 Economische zaken       
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Economische advisering 
Administratieve correctie naar programma 1 

L 70.100 70.100 70.100 70.100 

Overige gebouwen 
In de begroting 2016 is de raming m.b.t. een 
schatting van kostendekkende tarieven voor de 
Genestetstraat 2 op programma 10 verwerkt, dit is 
de correctie naar programma 4 

B 11.000 22.000 33.000 43.500 

Totaal programma 4   81.100 92.100 103.100 113.600 
        
Programma 5 Onderwijs       
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Leerlingenvervoer 
In de begroting 2016 is de raming voor een pilot 
vervoersmogelijkheden op programma 3 verwerkt, 
dit is de correctie naar programma 5 

L -80.000 0 0 0 

Totaal programma 5   -80.000 0 0 0 
        
Programma 6 Cultuur, sport en groen       
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Wijkregie 
Wijkregie wordt structureel uitgebreid met 12 uur per 
week. De kosten hiervan  (zie programma 1) worden 
gedekt uit het programmabudget wijkregie. 

L 27.000 27.000 27.000 27.000 

S&W kantoor, Sportlaan 8 
In de begroting 2016 is de raming m.b.t. het 
opstellen van een accommodatieplan op programma 
6 verwerkt, dit is de correctie naar programma 11 

L 25.000 0 0 0 

Bijlage 4 - Doorgeschoven prestatie rekening 2015. L -210.000       
Totaal programma 6   -158.000 27.000 27.000 27.000 
        
Programma 7 Jeugd       
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Bijlage 4 - Doorgeschoven prestatie rekening 2015. L -29.800       
Totaal programma 7   -29.800 0 0 0 
        
Programma 9 Werk       
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
BUIG 
Er worden voor advisering op het gebied van 
fraudebestrijding kosten gemaakt. Het budget 
hiervoor staat op Fraudebestrijding. Deze kosten 
voor advisering op het gebied van fraude vallen 
onder advieskosten BUIG-middelen en het budget 
dient daar naartoe overgeheveld te worden. 

L -38.700 -38.700 -38.700 -38.700 
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Programma 9 Werk (vervolg) 

  
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 

Fraudebestrijding 
Het begrote bedrag voor fraudebestrijding wordt 
toegevoegd aan advieskosten wet BUIG, aangezien 
de samenwerking met ROTS inmiddels beëindigd is. 
Advieskosten hiervoor kunnen daarom weer onder 
de BUIG-middelen vallen. 

L 38.700 38.700 38.700 38.700 

Re-integratieprojecten 
Er wordt een toename verwacht voor de kosten van 
re-integratie in verband met een achterstand op de 
Nederlandse taal, vanwege een toename in de 
huisvesting van statushouders in de afgelopen jaren. 
In verband hiermee wordt voorgesteld het 
beschikbare budget voor inburgering toe te voegen 
aan re-integratiemiddelen. 

L -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 

P-Budget Wet Inburgering 
De kosten voor inburgering vallen formeel niet onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor re-
integratie van anderstaligen is er echter tot en met 
2015 een beroep gedaan op dit budget. Door het 
snel toenemend aantal anderstaligen, maar een 
dalend re-integratiebudget vanuit rijksoverheid, 
wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan 
de re-integratiemiddelen met als speerpunt re-
integratie voor anderstaligen.  

L 41.000 41.000 41.000 41.000 

Totaal programma 9   0 0 0 0 
        
Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid       
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Klimaat 
Administratieve correctie naar programma 1 

L 80.000 80.000 80.000 80.000 

Milieubeheer 
In de begroting 2016 is de raming m.b.t. een 
schatting van kostendekkende tarieven voor de 
Genestetstraat 2 op programma 10 verwerkt, dit is 
de correctie naar programma 4 
Voorziening Beklemde middelen afvalstoffenheffing 

B 
 
 
 
 
L 

-11.000 
 
 
 
 

-125.800 

-22.000 
 
 
 
 

-125.800 

-33.000 
 
 
 
 

-125.800 

-43.500 
 
 
 
 

-125.800 
Bijlage 4 - Doorgeschoven prestatie rekening 2015. L -130.900       
Totaal programma 10   -187.700 -67.800 -78.800 -89.300 
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Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen      

Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Beleidsadvisering Maatschappelijk Vastgoed 
In de begroting 2016 is de raming m.b.t. het 
opstellen van een accommodatieplan op programma 
6 verwerkt, dit is de correctie naar programma 11 

L -25.000 0 0 0 

GRB: Van Riebeekstraat 
In de begroting 2016 is nog een opbrengst uit 
grondverkoop opgenomen voor het tweede deel van 
de tweede fase van het project Park Bolnes. De 
ontwikkelaar heeft de grond echter al in 2015 
gekocht. De voor 2016 geraamde grondverkoop kan 
dus vervallen, omdat deze al in 2015 is gerealiseerd.  

B -390.000 0 0 0 

GRB: Cornelisland 
In 2016 worden nog grondverwerkingskosten 
verwacht ter hoogte van € 359.000. 

L -359.000 0 0 0 

GRB: Het Zand 
In de begroting 2016 is rekening gehouden met een 
opbrengst uit grondverkopen voor de vierde fase van 
Het Zand. Op basis van de thans bekende planning 
voor de aanbesteding van de vierde fase, is de 
verwachting dat deze opbrengst niet meer wordt 
gerealiseerd in 2016 maar in 2017. Dat houdt in dat 
de geraamde opbrengst in de begroting van 2016 
komt te vervallen. 

B -1.414.300 0 0 0 

Vlasstraat 11-12 
Dit grondbedrijfcomplex is in 2015 afgesloten. De in 
2015 geraamde uitgaven kunnen daarmee vervallen.  

L 32.900 0 0 0 

Als gevolg van mutaties wijzigt de mutatie 
boekwaarde 

  2.130.400 0 0 0 

Bijlage 4 - Doorgeschoven prestatie rekening 2015. L -100.000       
Totaal programma 11   -125.000 0 0 0 
        
Programma 12 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen 

      

Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Stelposten 
Administratieve correctie prijscompensatie 
loonkosten naar programma 1.  

L 350.000 350.000 350.000 350.000 

Administratieve correctie naar programma 1 L 86.000 58.000 58.000 58.000 
Totaal programma 12   436.000 408.000 408.000 408.000 
        
RESERVES       
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Bijlage 4 - Doorgeschoven prestatie rekening 2015. B 581.200       
Totaal reserves   581.200 0 0 0 
        
TOTAAL PROGRAMMA'S EN HOOFDSTUK 
FINANCIERING  
EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 

  0 0 0 0 
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5. Totaal overzicht prestatie-indicatoren 
 
Op 5 november 2015 is de begroting 2016 op basis van een nieuwe indeling vastgesteld en zijn per 
programma prestatie-indicatoren opgenomen. Voor het benoemen van de prestatie-indicatoren is 
gebruik gemaakt van de (concept)set van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de 
indicatoren naar aanleiding van het collegeprogramma 2014-2018 en een aantal extra gewenste 
indicatoren. In twee raadsbijeenkomsten zijn de ontwikkelingen die zich afspelen ten aanzien van 
indiciatoren besproken. Op 17 maart is het wijzigingsbesluit BBV gepubliceerd. De invoering van 
verplichte indicatoren is daarmee een feit. Ten opzichte van de primaire begroting 2016 zijn naar 
aanleiding van het BBV en de bijeenkomsten met u de indicatoren gewijzigd. Dit jaar gebruiken wij 
voor de nulmeting en zullen de uitkomsten, voor zover deze bekend zijn, in de 2e  tussenrapportage 
en jaarrekening worden gepubliceerd. Hieronder vindt u de indicatoren per programma. 
 
Programma 1 – Bestuur en (overheids)participatie 
1. Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. 
2. % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd 
3. Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening (score 1-10) 
4. Waardering van de inwoners voor de communicatie 
5. Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal Blauwkai 
6. Tevredenheid over de dienstverlening via de digitale faciliteiten (website) 
7. Klanttevredenheid (balie)contact 
8. Klanttevredenheid telefonisch contact 
9. Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente 
10. Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening (score 1-10) 
 
Programma 2 – Veiligheid 
11. Veiligheidsgevoel van inwoners 
12. Totaal aantal verwijzingen Halt 
13. Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 
14. Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 
15. Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 
16. Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 
17. Aantal vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte) per 1.000 inwoners 
18. Mate van overlast van buurtbewoners 
19. Mate van overlast van hangjongeren 
20. Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt 
 
Programma 3 – Verkeer, vervoer en wegen 
21. Ziekenhuisopname  na verkeersongeval met een motorvoertuig 
22. Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser 
23. Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties voor bevoorrading (score 1-10) 
24. Mate waarin inwoners tevreden zijn over de bereikbaarheid 
25. Bereikbaarheid met de auto 
26. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
27. Hoe wordt de verkeersveiligheid ervaren 
 
Programma 4 – Economische zaken 
28. Waardering ondernemingsklimaat gemeente (score 1-10) 
29. Functiemenging (%) 
30. Bruto Gemeentelijk Product 
31. Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in leeftijd 15 t/m 64 jaar 
32. Leegstand winkels 
33. Leegstand kantoren 
34. Waardering vestigingsklimaat gemeente (score 1-10) 
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Programma 5 – Onderwijs 
35. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie 
36. Absoluut verzuim (niet ingeschreven leerplichtigen) 
37. Relatief verzuim (ongeoorloofd afwezige leerplichtigen) 
38. Laaggeletterdheid 
 
Programma 6 – Cultuur, sport en groen 
39. Niet sporters (%) 
40. Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (%) 
41. Voldoende mogelijkheden voor sportbeoefening 
42. Voldoende mogelijkheden voor deelname aan kunst- en cultuureducatie 
43. Waardering voor de (kwaliteit van de) buitenruimte 
 
Programma 7- Jeugd 
44. Jongeren met een delict voor de rechter (%) 
45. Kinderen in uitkeringsgezinnen (%) 
46. Meldingen kindermishandeling (%) 
47. Achterstandsleerlingen (4-12) (%) 
48. Werkloze jongeren (16-24) (%) 
49. Jongeren (tot en met 18 jaar) met jeugdhulp 
50. Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming 
51. Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering 
52. Alcohol en drugsmisbruik onder jongeren 
 
Programma 8 – Welzijn en zorg 
53. Tevredenheid cliënten 
54. Schoon huis (huishoudelijke hulp) 
55. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO aantal per 10.000 inwoners 
56. Mate waarin mantelzorgers zich door de gemeente ondersteund en gewaardeerd voelen 
 
Programma 9 – Werk 
57. Uitstroom naar werk in % van de behaalde uitstroom 
58. Banen aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jr. 
59. Netto Participatiegraad (% mensen tussen 15 en 67 jaar dat een baan heeft) 
60. Personen met een bijstandsuitkering aantal per 10.000 inwoners 
61. Aantal personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners 
62. Aantal inwoners dat in armoede leeft (bijv. 110% van het bijstandsniveau) 
 
Programma 10 – Gezondheid en duurzaamheid 
63. Hoeveelheid restafval die vanuit afval aanbiedstation in verbrandingsoven terechtkomt 
64. Vergroten van het afvalscheidingspercentage 
65. Omvang huishoudelijk restafval kilogram per inwoner 
66. Hernieuwbare elektriciteit (%) 
67. Waardering algehele persoonlijke gezondheid (score 1-10) 
68. CO2 reductie ten opzichte van 1990 
69. Waardering van de kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen en rouwcentra 
70. Aantal zwerfdieren dat is opgevangen 
 
Programma 11 – Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 
71. Koopwoningen ten opzichte van aantal huurwoningen (%) 
72. Particuliere huurwoningen ten opzichte van sociale huurwoningen (%) 
 
Programma 12 – Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
73. Waardering “voldoende” voor uitvoering wet WOZ in 2016 
74. Voor eind oktober van elk jaar alle bezwaarschriften WOZ afronden 
75. Het aantal bezwaarschriften WOZ onder het jaarlijkse landelijke afwijkingspercentage te houden 
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76. Gemiddelde WOZ 
77. Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 
78. Demografische druk 
79. Formatie in fte per 1.000 inwoners 
80. Bezetting in fte per 1.000 inwoners 
81. Apparaatskosten per inwoner 
82. Externe inhuur (kosten per inwoner) 
83. Overhead (%) 
 
Paragraaf Lokale Heffingen 
84. Woonlasten vergelijk met omliggende gemeenten 
85. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens (met onderscheid eigenaar/niet-eigenaar) 
86. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (met onderscheid eigenaar/niet-eigenaar) 
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Deel III Bijlagen 
 



 
 

 

Bijlage: Overzicht openstaande raadstoezeggingen per 7 april 2016 
                 

ID Datum actie Kenmerk Portefeuille-
houder 

Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stel-
len docu-
ment 

Raad 

Lopende raadstoezeggingen 
31 23-02-2012 RRT 12/06 Attema Integraal Veilig-

heidsbeleid. 
Als de Gemeentewet ten aanzien 
van de inzet van camera-toezicht 
wordt gewijzigd, zal dit ter discussie 
worden gebracht in de raad. 
 

16-03-2016  De wijziging van de Gemeentewet 
is nog niet in werking getreden.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Verz. vrijdag 
na B&W 
P.M. 

531 19-02-2015 Fractie: 
Diverse 

Attema Actieprogramma 
Veiligheid 2015 

Het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 
2016-2019 zal vóór 1 januari 2016 
door de raad kunnen worden vast-
gesteld. 

23-11-2015  De onderliggende Veiligheidsanaly-
se, noodzakelijk om het IVB te kunnen maken, is 
niet door het college gekomen. De Veiligheids-
analyse is aangepast en zal met de portefeuille-
houder besproken worden. Daarna wordt het 
IVB aangepast en in het college, commissie en 
raad gebracht. 
 

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 23 
juni 2016 

832 10-12-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Attema Vragenuur / Hart-
veilig Wonen 

De raad wordt geïnformeerd als het 
college een standpunt heeft inge-
nomen ten aanzien van de deelna-
me aan het systeem van Hartveilig 
Wonen. 
 

31-03-2016  Vanuit hartveilig wonen is nog niet 
de benodigde informatie beschikbaar. Als deze 
er is kan dit verder uitgewerkt worden.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

 

105 17-10-2013 35884 Dokter Armoedebeleid 
2015 

Vernieuwen verordening Maat-
schappelijke Participatie 

29-01-2016  Na de vaststelling van het minima-
beleid in april 2016 volgt de uitwerking van dit 
beleid in de verordening Maatschappelijke parti-
cipatie in juni 2016. 
 

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 8 
sept. 2016 

497 22-01-2015 Fractie 
PvdA 

Dokter Beleidskader 
schuldhulpverlening 
Ridderkerk 

Bij de presentatie van de Armoede-
nota zal het college terugkomen op 
de resultaten van de projecten 
Goede Gierenfonds die lopen in 
diverse gemeenten. 
 

06-03-2016  Het beleid schuldhulpverlening zal 
in juni 2016 aan de raad worden voorgelegd ter 
besluitvorming. 
 

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 23 
juni 2016 

626 21-05-2015 Fractie 
D66/Groen
Links 

Japenga Programma Duur-
zaamheid 2015 - 
2018 / busvervoer 

Het college zal een maximale in-
spanning plegen om te bevorderen 
dat er in 2018 met elektrische bus-
sen in Ridderkerk wordt gereden. 

01-12-2015  De RET heeft het voornemen haar 
bus-vloot vervroegd te vervangen door elektrisch 
aangedreven voertuigen. 
In het contract dat de RET met de toenmalige 
Stadsregio heeft gesloten, hoeft het bedrijf tot 
2020 geen nieuwe bussen te kopen. De RET wil 
desondanks eerder schonere voertuigen gaan 
aanschaffen. Tot 2020 wil het bedrijf de kosten 
van de vervanging, 25 miljoen euro, voor eigen 

(Geen)  
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ID Datum actie Kenmerk Portefeuille-
houder 

Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stel-
len docu-
ment 

Raad 

rekening nemen. Dit is nog een punt van overleg 
met de concessieverlener, de MRDH. 
 

700 14-09-2015 Fractie 
diversen 

Japenga Zonnepanelen De 
Fakkel 

Op gezette tijden wordt de raad 
geïnformeerd over het onderzoek 
de exploitatie over te dragen aan 
een lokaal energiecollectief. Een 
eventueel eindvoorstel wordt aan 
de raad voorgelegd. 

07-03-2016  Na realisatie van de zonnepanelen 
(juni 2016) starten de gemeente en De Groene 
Stroom met een onderzoek om de exploitatie 
van de zonnepanelen over te dragen aan de 
coöperatie. Dit conform het raadsbesluit van 
september. Een eindvoorstel wordt daarna aan 
de gemeenteraad voorgelegd.  
 

Raadsvoor-
stel 

 

755 26-11-2015 Fractie 
D66/Groen
Links 

Japenga Milieu- en Duur-
zaamheidspro-
gramma 2016 - 
2020 

In de komende voortgangsrappor-
tages zal duidelijke het onderscheid 
worden gemaakt tussen wettelijk 
uitgevoerde taken en lokaal uitge-
voerde taken. 
 

07-03-2016  Voortgangsrapportage komt een 
jaar na vaststelling milieu- en duurzaamheids-
agenda (vastgesteld november 2015).  
 

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 24 
november 
2016 

784 21-01-2016 Fractie 
Leefbaar 
Ridderkerk 

Japenga Vragenuur / Raads-
informatiebrief, d.d. 
15 januari 2016, 
inzake Onderzoek 
verhogen onder-
houdsniveau in 
wijken rond winkel-
gebieden en zorg-
zones. 

a) De raad ontvangt begin maart 
2016 meer informatie over wel-
ke scholen de zwerfafvalacties 
willen voortzetten. 

b) Vóór de zomer wordt de raad 
geïnformeerd over de resulta-
ten van de raadpleging van in-
woners en wijkoverleggen over 
het afvalbakken en het plan 
wordt in september aan de 
raad voorgelegd. 

 

31-03-2016   
a) Per weekmail beantwoord in week 10. 
 
 
b) Het afvalbakkenplan is in diverse wijkover-

leggen besproken. Nadere informatie naar 
enkele wijkoverleggen vindt in april plaats. 
Daarna worden de gegevens verwerkt. De 
gemeenteraad wordt hierover eind juni ge-
informeerd per raadsinformatiebrief. 

 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 11 
maart 2016 

396 28-10-2014 Fractie 
EvR 

Keuzenkamp Meerjarenbeleids-
kader 2.0 Jeugd-
hulp gemeente 
Ridderkerk (84969) 

De Gemeenschappelijke Regeling 
Jeugdhulp Rijnmond wordt na één 
jaar geëvalueerd. Dat is ook afge-
sproken in het algemeen bestuur. 

05-04-2016  Daarnaast wordt de evaluatie van 
het eerste jaar GR Jeugdhulp Rijnmond in het 
vierde kwartaal van 2016 uitgevoerd. Op dat 
moment hebben we namelijk de complete cyclus 
van het eerste jaar GR afgerond. Dat wil zeggen 
dat de Jaarrekening 2015 is opgeleverd en de 
begroting voor 2017 op basis van het eerste jaar 
(2015) is opgesteld. 
 

(Geen)  

400 28-10-2014 Fractie 
PvdA 

Keuzenkamp Meerjarenbeleids-
kader 2.0 Jeugd-
hulp gemeente 
Ridderkerk (84969) 
 

Als er rond de wachtlijsten ontwik-
kelingen zijn, wordt de raad hiervan 
op de hoogte gesteld. 
 

04-04-2016  Er zijn geen cijfers over wachtlijsten 
bekend.  
 

(Geen)  
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ID Datum actie Kenmerk Portefeuille-
houder 

Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stel-
len docu-
ment 

Raad 

445 27-11-2014 Fractie 
CDA 

Keuzenkamp Wmo Beleidsplan 
en verordening 

Resultaten van het Klantervarings-
onderzoek zullen eind 2015 al be-
schikbaar zijn. 

30-03-2016  Er is een klant ervaringsonderzoek 
gehouden in januari/februari 2016. We verwach-
ten de resultaten hiervan in het tweede kwartaal 
2016 te kunnen presenteren.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

 

544 03-03-2015 Fractie 
VVD 

Keuzenkamp Kadernota sport en 
bewegen 2015-
2020 'Bewegend 
Verbinden' 

Wethouder zet zich in uitvoerings-
plan vóór 1 oktober 2015 uit te 
brengen, met daarin geformuleerd 
zoveel mogelijk SMART-
doelstellingen en daarin opgeno-
men hoe de diverse stappen te 
evalueren. 
 

31-03-2016  Door de Stichting Sport en Welzijn 
is een uitvoeringsprogramma Bewegend Verbin-
den opgesteld. De Kadernota's Bewegend Ver-
binden, Jeugd en Welzijn worden gecombineerd 
in het uitvoeringsprogramma.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raadsverga-
dering P.M. 

545 03-03-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Keuzenkamp Kadernota sport en 
bewegen 2015-
2020 'Bewegend 
Verbinden'. 
 

Het lokale bedrijfsleven zal bij de 
uitvoering van de beleidsvisie wor-
den betrokken. 
 

31-03-2016  Wordt in het integrale uitvoerings-
plan Bewegend Verbinden, Jeugd en Welzijn 
meegenomen. 
 

(Geen)  

546 03-03-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Keuzenkamp Kadernota sport en 
bewegen 2015-
2020 'Bewegend 
Verbinden' 

In een volgende sessie met sport-
clubs zal worden geïnventariseerd 
of er behoefte is aan een structurele 
wijze van overleg en ondersteuning 
daarbij (n.a.v. vraag of opzetten 
sportraad). 
 

31-03-2016  Wordt in het uitvoeringsplan mee-
genomen op basis van een programma vitaal 
verenigingsleven en verenigingsondersteuning. 
 

(Geen)  

547 03-03-2015 Fractie 
D66/Groen
Links 

Keuzenkamp Kadernota sport en 
bewegen 2015-
2020 'Bewegend 
Verbinden' 

De suggestie om een parcours voor 
hardlopers aan te leggen, zal in de 
contacten worden meegenomen om 
te bekijken of daar belangstelling 
voor bestaat. 
 

31-03-2016  Wordt in het uitvoeringsplan mee-
genomen en zal onderdeel uitmaken van bewe-
gen in de openbare ruimte en faciliteiten voor 
(on)georganiseerde sporters 
 

(Geen)  

548 03-03-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Keuzenkamp Kadernota sport en 
bewegen 2015-
2020 'Bewegend 
Verbinden' 

Het Wmo-platform zal bij de verdere 
uitvoering worden betrokken. 

31-03-2016  Wordt in het uitvoeringsplan mee-
genomen. op basis van de kadernota's Bewe-
gend Verbinden, Jeugd en Welzijn wordt een 
integraal uitvoeringsprogramma opgesteld in 
samenwerking met alle maatschappelijke part-
ners, w.o. het WMO platform. 
 

(Geen)  

551 03-03-2015 D66/Groen
Links 

Keuzenkamp Implementatieplan 
Thuis in de Wijk 

Het Privacy Protocol wordt na één 
jaar geëvalueerd. 

05-04-2016  Het project evaluatie privacy proto-
col / privacyreglement wijkteams start in het 
tweede kwartaal 2016:  
1. onderzoeken in hoeverre het bij de start van 

de wijkteams vastgestelde reglement de la-

(Geen)  
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ID Datum actie Kenmerk Portefeuille-
houder 

Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stel-
len docu-
ment 

Raad 

ding dekt, met name bij multiproblem ca-
sussen;  

2. Op grond van de bevindingen het reglement 
aanpassen. 
 

716 15-10-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Keuzenkamp Rapport RKC 'Sport 
en Welzijn aange-
stuurd?' / rapporta-
ges SenW 

In het eerste jaar na heden zal de 
raad via het college de kwartaal-
rapportages van SenW ontvangen. 

31-03-2016  SenW geeft aan dat de eerste kwar-
taalrapportage van 2016 uiterlijk 30-04-2016 
wordt opgeleverd. Na ontvangst wordt de rap-
portage aangeboden aan de gemeenteraad. 
 

(Geen)  

738 05-11-2015  Keuzenkamp Begrotingsraad 
2015 / begrotings-
opzet 

In het 1e kwartaal wil het college 
met de raad het gesprek aangaan 
over de indicatoren in de begroting, 
de begrotingswebsite en het begro-
tingsproces. 

01-04-2016  In raadsbijeenkomsten op 28 janua-
ri en 16 februari is gesproken over het opnemen 
van indicatoren in de begroting. Er wordt ge-
werkt aan een raadsinformatiebrief waarin de 
uitkomsten van deze bijeenkomsten worden 
samengevat.  
Ook wordt een beeld geschetst van de vervolg 
stappen. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

 

783 21-01-2016 Fractie 
CDA 

Keuzenkamp Vragenuur,  stand 
van zaken opvang 
statushouders 

Als omtrent de mogelijkheden tot 
vestiging extra statushouders meer 
duidelijkheid bestaat, zal in overleg 
met de raad worden getreden. 
 

31-03-2016  Onderzoek loopt. 
 

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 30 
juni 2016 

841 17-03-2016 Diverse 
fracties 

Keuzenkamp Welzijnskader Rid-
derkerk en Jeugd-
kader Ridderkerk 

Over de resultaten van de inzet van 
de in het uitvoeringsprogramma op 
te nemen pro-
jecten/activiteiten/instrumenten 
wordt de raad geïnformeerd. 
 

 Raadsinfor-
matiebrief 

Raadsverga-
dering P.M. 

842 17-03-2016 Fractie 
Leefbaar 
Ridderkerk 

Keuzenkamp Welzijnskader Rid-
derkerk en Jeugd-
kader Ridderkerk 

Het uitvoeringsprogramma zal een 
planning bevatten die ook ter kennis 
van de raad wordt gebracht. 
 

 Raadsinfor-
matiebrief 

Verz. vrijdag 
na B&W 
P.M. 

843 17-03-2016 Fractie 
PvdA 

Keuzenkamp Welzijnskader Rid-
derkerk / aanbeste-
den 

Met de raad/commissie van ge-
dachten worden gewisseld over het 
aanbesteden in het sociaal domein. 
 

 Raadsinfor-
matiebrief 

Raadsverga-
dering P.M. 

844 17-03-2016 Fractie 
Leefbaar 
Ridderkerk 

Keuzenkamp Integraal Jeugdka-
der Ridderkerk 

Onderzocht wordt of het wenselijk is 
het schoolmaatschappelijkwerk van 
de gebiedsteams terug te brengen 
bij de scholen en dan met name de 
middelbare scholen. 

 Raadsinfor-
matiebrief 
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ID Datum actie Kenmerk Portefeuille-
houder 

Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stel-
len docu-
ment 

Raad 

64 24-01-2013 2330-2342 Smit Startnotitie her-
structurering wo-
ningen centrum. 

Na de 1e fase zal een evaluatie 
volgen. 

31-03-2016  Zodra de eerste fase is afgerond zal 
een evaluatie gemaakt worden. Naar verwach-
ting start de evaluatie niet voor 2017. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Verz. vrijdag 
na B&W 
P.M. 

615 23-04-2015 Fractie 
diversen 

Smit Bolnes Zuid Eens in de zoveel tijd zal de stand 
van zaken rondom Bolnes-Zuid aan 
de raad/commissie worden meege-
deeld. 
 

05-08-2015  Het initiatief voor Bolnes on wheels 
is afgewezen. Wordt meegenomen in de toe-
komstvisie. 

(Geen)  

647 25-06-2015 Fractie 
CDA/PvdA 

Smit Vragenuur / pro-
blemen die senio-
ren hebben om hun 
woonvoorziening 
aan te passen om 
zodoende langer 
zelfstandig te kun-
nen blijven wonen 
 

Onderzocht zal worden hoe de 
geschetste problematiek zich in 
Ridderkerk voordoet. Het resultaat 
wordt meegedeeld bij raadsinforma-
tiebrief 

07-04-2016  Voorstellen over Starters- en blij-
versleningen worden voor 1 januari 2017 ver-
wacht 
  
 

(Geen)  

660 02-07-2015 Fractie 
PvdA 

Smit Bestemmingsplan 
Park Bolnes 

Omwonenden zullen tijdig worden 
uitgenodigd voor gesprek over 
herinrichting, waarin aan de orde 
kunnen komen parkeerplaatsen, 
straatprofiel, beplanting, speelvoor-
zieningen en waar komen de voet-
paden. 

05-04-2016  De bewonersavond is succesvol 
verlopen. De opmerkingen van de bewoners zijn 
op 20 november 2015 verwerkt. 
 
Als de realisatie van alle woningen is uitgevoerd 
(start tweede fase eind april), wordt het park 
ingericht. De werkzaamheden hiervan zijn in 
september gepland.  
 

N.v.t.  

Raadstoezeggingen die kunnen worden beschouwd als afgedaan 
532 19-02-2015 D66/Groen

Links 
Attema Actieprogramma 

Veiligheid 2015 
De inzet van de gemeentelijke mo-
biele camera zal worden geëvalu-
eerd. De raad krijgt nog te horen 
binnen welke termijn dat zal gebeu-
ren. 
 

20-07-2015  In september zal gestart worden 
met de evaluatie van de inzet van de MCU 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 11 
december 
2015 

713 15-10-2015 Fractie 
SGP 

Attema Verklaring inzake 
AZC Rotterdam 

Aan Rotterdam wordt voorgelegd of 
Ridderkerk in de Rotterdamse be-
heerscommissie kan participeren. 

05-04-2016  Gemeente Ridderkerk kan partici-
peren in de beheerscommissie van het AZC. De 
wijkregisseur Bolnes sluit aan bij de beheers-
commissie. Daarnaast heeft de wijkregisseur 
contact met de projectleider van het AZC, waar-
bij er afspraken zijn gemaakt om elkaar direct te 
informeren bij nieuwe ontwikkelingen. 
 

(Geen)  
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ID Datum actie Kenmerk Portefeuille-
houder 

Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stel-
len docu-
ment 

Raad 

742 05-11-2015  Attema Begrotingsraad 
2015 / Inzet mobie-
le camera 

De raad ontvangt binnenkort de 
uitkomsten van de evaluatie inzet 
mobiele camera. 

16-03-2016  Op 11 december 2015 is een raads-
informatiebrief verstuurd naar de raad, in ant-
woord op de raadstoezegging met ID nr. 532. 
Middels deze raadsinformatiebrief is de raad 
geïnformeerd over de evaluatie van de inzet van 
de mobiele cameraunit.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 11 
december 
2015 

750 05-11-2015 Fractie 
Leefbaar 
Ridderkerk 

Attema Begrotingsraad 
2015 / Buurtwhats-
app-groepen 

De gemeente zal raamstickers 
verstrekken waarmee kenbaar 
gemaakt kan worden dat een 
Buurtwhatsapp-groep in de wijk 
actief is. 
 

31-03-2016  Stickers zijn aangeschaft, bewoners 
kunnen deze afhalen bij de receptie van het 
gemeentehuis. Hierover is gecommuniceerd in 
de gemeentekrant.  

(Geen)  

830 10-12-2015 Fractie 
Partij 
18PLUS 

Attema Vragenuur / reken-
kamerrapport GR 
BAR-organisatie 

Als het dagelijks bestuur een reac-
tie op het rapport heeft gegeven, 
wordt de raad hiervan in kennis 
gesteld. 

11-03-2016  Op 15 maart a.s. wordt in het AB 
van de BAR-organisatie de notitie herijking doel-
stellingen vastgesteld, als reactie op de aanbe-
velingen uit het rapport van de Rekenkamer 
Barendrecht. Na vaststelling door het AB zal de 
notitie aan het college van Ridderkerk worden 
aangeboden, ter doorgeleiding naar de raad van 
Ridderkerk.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 8 
april 2016 

831 10-12-2015 Fractie 
VVD 

Attema Vragenuur / Rijtij-
den ambulances 

Zodra de cijfers over de aanrijtijden 
ambulances op het openbare deel 
van de site van de Veiligheidsregio 
staan, ontvangt de raad het over-
zicht met deze cijfers. 
 

31-03-2016  Dit is een doorlopende afspraak. De 
cijfers worden verstrekt via de weekmail aan de 
raad.  

(Geen)  

93 04-07-2013 22563 Dokter Kadernota 2013, 
moties 2013-119 en 
120 inzake armoe-
de en kinderpakket-
ten. 
 

Hoe om te gaan met de minima, 
inclusief de kinderpakketten, is een 
onderwerp waar het college op 
terugkomt. 
 

07-03-2016  Het minimabeleid wordt in april 
2016 voorgelegd ter besluitvorming aan de raad. 
 

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 21 
april 2016 

104 17-10-2013 35883 Dokter Armoedenota 2013. Vervanging Rotterdampas organi-
seren. 

05-04-2016  De vervanging van de Rotterdam-
pas door de Ridderkerkpas is opgenomen in het 
raadsvoorstel betreffende de Armoedenota 
2016-2020. 
 

 Raad do, 21 
april 2016 

492 22-01-2015 Fractie 
PvdA 

Dokter Beleidskader 
schuldhulpverlening 
Ridderkerk 

In de rapportages zal vermeld wor-
den hoeveel meer nazorg is ge-
pleegd. 

14-10-2015  Er is meer informatie gegeven over 
de stand  van zaken m.b.t. de nazorg via een 
raadsinformatiebrief.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 2 
oktober 2015 
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ID Datum actie Kenmerk Portefeuille-
houder 

Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stel-
len docu-
ment 

Raad 

493 22-01-2015 Diverse 
fracties 

Dokter Beleidskader 
Schuldhulpverle-
ning Ridderkerk 
 

De raad kan het Preventieplan 
verwachten in het eerste kwartaal 
2015. 

14-10-2015  Het preventieplan is via een RIB 
aangeboden.  

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 9 
oktober 2015 

494 22-01-2015 Fractie 
SGP 

Dokter Beleidskader 
schuldhulpverlening 
Ridderkerk 

Mensen die eerder uit het traject 
stappen zullen ook een huisbezoek 
krijgen, met name om inzicht te 
krijgen in de reden van het eerder 
uitstappen en om recidieve te voor-
komen. 
 

14-10-2015  Via een Raadsinformatiebrief toege-
licht.  

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 25 
september 
2015 

495 22-01-2015 Fractie 
SGP 

Dokter Beleidskader 
schuldhulpverlening 
Ridderkerk 

Op een eerdere vraag van de SGP 
of afgewezen verzoeken na afwij-
zing nog worden gemonitord, heeft 
de wethouder, aldus de SGP, be-
vestigend geantwoord. De SGP 
vraagt of de wethouder iets kan 
meedelen van de uitkomst van het 
monitoren. De wethouder zegt deze 
informatie toe. 
 

14-10-2015  Er is informatie gegeven over de 
afwijzingen via een raadsinformatiebrief.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 2 
oktober 2015 

498 22-01-2015 Fractie 
PvdA 

Dokter Beleidskader 
schuldhulpverlening 
Ridderkerk 

De raad zal inzicht gegeven worden 
in de onderverdeling van besteding 
van het beschikbare budget (o.a. 
voor preventie). 

14-10-2015  Bij de aanbieding van het preven-
tieplan en het uitvoeringsbeleid schuldhulpverle-
ning is aandacht gegeven aan de besteding van 
het budget.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 2 
oktober 2015 

499 22-01-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Dokter Beleidskader 
schuldhulpverlening 
Ridderkerk 

De raad wordt schriftelijk geïnfor-
meerd wanneer Plangroep zal be-
ginnen met het klanttevredenheids-
onderzoek. 
 

14-10-2015  Via een raadsinformatiebrief is het 
onderzoek toegestuurd.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 2 
oktober 2015 

500 22-01-2015 Diverse 
fracties 

Dokter Beleidskader 
schuldhulpverlening 
Ridderkerk 

De gerichte aanpak voor gezinnen 
met jonge kinderen komt terug in 
het Preventieplan en de komende 
Armoedenota. 

11-01-2016  Het preventieplan schuldhulpverle-
ning is afgedaan, de nota minimabeleid wordt in 
maart 2016 voorgelegd aan de raad. 
 
 

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 21 
april 2016 

649 25-06-2015 Fractie 
PvdA 

Dokter 1e Tussenrapporta-
ge GR BAR-
organisatie 

In de weekmail zal worden toege-
licht waarom een eenmalige inves-
tering van in totaal 700.000 nodig is 
voor inhuur externe expertise (Wet 
Buis, blz. 5) (daarvan 200.000 voor 
rekening Ridderkerk). 
 

20-11-2015  De toelichting is niet opgenomen in 
de weekmail maar in de eerste tussenrapportage 
2015.  

(Geen)  
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ID Datum actie Kenmerk Portefeuille-
houder 

Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stel-
len docu-
ment 

Raad 

739 05-11-2015  Dokter Begrotingsraad 
2015 / Minimabeleid 

In januari 2016 krijgt de raad de 
Kadernota Minimabeleid toegezon-
den. 
 

25-01-2016  De uitwerking van het minimabeleid 
is verzet naar april 2016. 
 

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 21 
april 2016 

740 05-11-2015  Dokter Begrotingsraad 
2015 / Nieuwe 
website 

Medio december verschijnt de 
nieuwe Gemeentepagina en gaat 
de nieuwe website on line. 
 

31-03-2016  De Blauwkai komt inmiddels weke-
lijks uit en de nieuwe website is gerealiseerd.  
 

N.v.t.  

745 05-11-2015 Fractie 
PvdA 

Dokter Begrotingsraad 
2015 / Investiga 

De PvdA-fractie krijgt schriftelijk 
antwoord op de vragen die in haar 
algemene beschouwingen zijn ge-
steld over Investiga. Deze worden 
naar de gehele raad gestuurd. 
 

05-04-2016  De RIB is opgesteld en wordt ver-
zonden naar de Raad.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 18 
maart 2016 

751 05-11-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Dokter Begrotingsraad 
2015 / Bijdrage 
kosten noodzakelij-
ke duurzame ge-
bruiksgoederen 

Naar aanleiding van motie 2015 - 
69 wordt toegezegd dat in de Nota 
minimabeleid aandacht wordt be-
steed aan de verstrekking van de 
bijdrage voor de kosten van nood-
zakelijke duurzame gebruiksgoe-
deren 'om niet'. 
 

29-01-2016  Deze raadstoezegging wordt mee-
genomen in het minimabeleid dat in april aan de 
raad wordt aangeboden. 
 

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 21 
april 2016 

421 06-11-2014  Japenga Algemene be-
schouwingen. On-
derhoudsniveau 

De komende maanden wordt beke-
ken of het onderhoudsniveau in de 
wijken, rond winkelgebieden en 
zorgzones, moet worden verhoogd. 
 

28-01-2016  De raadstoezegging is afgedaan 
door het versturen van de RIB aan de gemeen-
teraad op 15-01-2016. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 15 
januari 2016 

424 06-11-2014 Fractie 
CDA 

Japenga Algemene be-
schouwingen. Aan-
leg glasvezelkabels 

In het eerste kwartaal 2015 ont-
vangt de raad een raadsvoorstel 
met daarin beschreven diverse 
scenario's (wat willen we, welke 
kosten zijn daarmee gemoeid, voor 
hele of gedeelten gemeenten) voor 
de aanleg van glasvezelkabels. 
 

07-04-2016  Met de raadsinformatiebrief is de 
actie afgerond. Na het zomerreces 2016 wordt 
het eindvoorstel ter besluitvorming voorgelegd 
aan de gemeenteraad 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 4 
september 
2015 

624 21-05-2015 Fractie 
PvdA 

Japenga Programma Duur-
zaamheid 2015-
2018 / motie Con-
venant bijvriendelijk 
handelen 
 

Afhankelijk van de gevolgen van het 
convenant, zal het college het con-
venant ondertekenen. 

12-08-2015  Is hetzelfde onderwerp als Motie 
2015-45. Gemeenteraad is met de RIB d.d. 28-
08-2015 geïnformeerd. 
 Beschouwen als afgedaan. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 28 
augustus 
2015 

625 21-05-2015 Fracties 
diversen 

Japenga Programma Duur-
zaamheid 2015-

Vóór de Begrotingsraad zullen de 
uitvoeringskosten van € 120.000 

30-11-2015  De uitvoeringskosten zijn gespecifi-
ceerd in het milieu- en duurzaamheidsprogram-

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 26 
november 
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ID Datum actie Kenmerk Portefeuille-
houder 
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actie 

Op te stel-
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ment 

Raad 

2018 nader worden gespecificeerd. ma. Dit programma is op 26 november 2015 
geaccordeerd in de gemeenteraad.  
 

2015 

662 02-07-2015 Fractie 
geen 

Japenga Kadernota / glasve-
zelnetwerk 

Na de zomer kan de raad een voor-
stel verwachten met betrekking tot 
de aanleg van een glasvezelnet-
werk. 

07-04-2016  De raadsinformatiebrief is eind vorig 
jaar verzonden waarmee de toezegging is vol-
daan. Het eindvoorstel wordt na het zomerreces 
2016 in de gemeenteraad ingebracht 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 11 
september 
2015 

697 10-09-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Japenga Ondergronds bren-
gen hoogspan-
ningsleidingen 

Namens de raad zal bij de netbe-
heerder aangedrongen worden op 
het snel ondergronds brengen. 

16-03-2016  De gemeenteraad is geïnformeerd 
over de stand van zaken middels de raadsinfor-
matiebrief van 18 december 2015. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 18 
december 
2015 

698 10-09-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Japenga Ondergronds bren-
gen hoogspan-
ningsleidingen 

Er wordt nagegaan wat het stand-
punt van Hendrik-Ido-Ambacht is en 
dit wordt meegedeeld aan de raad. 
 

16-03-2016  De gemeenteraad is middels de 
raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand 
van zaken. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 18 
december 
2015 

699 14-09-2015 Fractie 
diversen 

Japenga Zonnepanelen De 
Fakkel 

Als de aanbesteding duurder uitvalt 
dan verwacht, wordt de raad geïn-
formeerd. 
 

05-04-2016  RIB volgens planning. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 8 
april 2016 

743 05-11-2015 Fractie 
PvdA 

Japenga Begrotingsraad 
2015 / Inrichting 
speellocaties 

Bij toekomstige nieuwe speelloca-
ties en bij nieuwe inrichting van 
bestaande zal rekening worden 
gehouden met de richtlijnen van 
'Speeltuinbende'. 
 

08-03-2016  De actie is verwerkt in de evaluatie 
speelbeleid. 
Een workshop is gepland in maart/ april met de 
Speeltuinbende om de richtlijnen te kunnen 
implementeren. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 1 
april 2016 

746 05-11-2015 Fractie 
Partij 
18PLUS 

Japenga Begrotingsraad 
2015 / beschik-
baarheid afvalgrij-
per 

Aan de vrije verstrekking van afval-
grijpers zal meer bekendheid wor-
den gegeven. Tevens wordt bevor-
derd dat het aantal locaties, waar 
ze zijn te verkrijgen, wordt vergroot. 
 

08-03-2016  De gemeenteraad is per weekmail 
in week 10 nader geïnformeerd. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 15 
januari 2016 

747 05-11-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Japenga Begrotingsraad 
2015 / Gemaal 
Poesiatstraat 

De raad ontvangt een overzicht van 
de kosten en baten van de energie-
besparende middelen bij het ge-
maal Poesiatstraat. 
 

08-03-2016  Per weekmail is de gemeenteraad 
geïnformeerd. Op 13-01-2016 is een antwoord-
brief artikel 40 RvO gezonden. 
 

Afdoenings-
brief 

 

748 05-11-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Japenga Begrotingsraad 
2015 / Laadpalen 
elektrische fietsen 

Op de gemeentelijke website en in 
de Gemeentegids wordt vermeld 
waar de laadpalen voor elektrische 
fietsen in de gemeente zijn te vin-
den. 

30-12-2015  Informatie hierover op Internet is 
niet betrouwbaar en/of compleet. Daarom zal op 
de gemeentelijke website en in de gemeentegids 
worden vermeld: 
Opladen elektrische fiets: 
Voor het opladen van uw elektrische fiets kunt u 

(Geen)  
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ID Datum actie Kenmerk Portefeuille-
houder 

Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stel-
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ment 

Raad 

terecht in de twee bewaakte fietsenstallingen in 
het centrum. 
Zowel in de stalling buiten (bij parkeerterrein 
Ridderhof) als in winkelcentrum Ridderhof (nabij 
de ingang bij Jumbo) zijn oplaadpunten. 
U kunt ook terecht bij diverse horecagelegenhe-
den zoals het Pannenkoekenhuis Oosterpark en 
de Theetuin in Rijsoord. 
 

749 05-11-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Japenga Begrotingsraad 
2015 / Elektrische 
laadpalen 

Nagegaan wordt wat de reden is 
voor de wijze van verlichting van de 
elektrische laadpalen. Deze wordt 
als hinderlijk ervaren. 

30-12-2015  Op de meeste palen brandt een 
groene lamp als die vrij is, en een blauwe als er 
geladen wordt.  
Bij het plaatsen wordt zo veel mogelijk rekening 
gehouden met de inkijk op de lamp.  
De functie van de lamp is herkenbaarheid en 
veiligheid: een automobilist die wil laden moet de 
paal goed kunnen zien staan, de lamp is het 
herkenningspunt.  
De kleur geeft aan of de paal vrij is.  
Een voetganger heeft er ook baat bij door de 
lamp de paal te herkennen: bij het laden ligt er 
immers een oplaadsnoer over de straat, waar-
door er potentieel struikelgevaar is. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

 

752 26-11-2015 Fractie 
SGP 

Japenga Zienswijze partiële 
herziening VRM 
windenergie Zuid-
Holland 

Afhankelijk van de eerste ervarin-
gen in de provinciale klankbord-
groep beoordeelt het college of 
verder deelgenomen wordt aan het 
overleg in deze groep. 
 

05-04-2016  RIB volgens planning. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 8 
april 2016 

753 26-11-2015 Fractie 
CDA 

Japenga Milieu- en Duur-
zaamheidspro-
gramma 2016-2020 

Gekeken wordt wat mogelijk is om 
'duurzaamheid' beter 'zichtbaar' te 
maken op de website. De Doelen-
boom wordt op de website gezet. 
 

04-04-2016  Duurzaamheid heeft een prominen-
tere plek op de website. Daarnaast is de doelen-
boom op de website geplaatst.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 8 
april 2016 

754 26-11-2015 Fractie 
SGP 

Japenga Milieu- en Duur-
zaamheidspro-
gramma 2016 - 
2020 

De raad wordt in de toekomst geïn-
formeerd over relevante ontwikke-
lingen, zoals deze aan de orde 
komen in de Duurzame alliantie 
Rijnmond. 
 

05-04-2016  RIB volgens planning. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 8 
april 2016 

55 13-12-2012 RRT 
12/0051 

Keuzenkamp Sport en Beweeg. Suggestie om bij de nota voor de 
keus meerdere opties aan te geven, 

31-03-2016  Maakt onderdeel uit van het uitvoe-
ringsprogramma Bewegend Verbinden. Op basis 

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 19 
februari 2015 
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actie 

Op te stel-
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Raad 

ook financieel, wordt meegenomen. 
Afdoening wordt betrokken bij 
raadsvoorstel voor de nota Sport. 

van deze kadernota en de kadernota's Welzijn 
en Jeugd wordt een integraal uitvoeringspro-
gramma opgesteld waarbij de maatschappelijke 
partners betrokken worden. 
 

257 03-07-2014 2014-5 
V:65394 

Keuzenkamp Actieve opsporing 
jongeren. 

Als St. S en W met haar jaarrappor-
tage komt, zal dit voor overleg aan 
de raadscommissie worden aange-
boden. 
 

08-09-2015  Op 1 september zijn de jaarstukken 
besproken in het college en doorgeleid naar de 
raad. 

(Geen)  

661 02-07-2015 Fractie 
Christen-
Unie 

Keuzenkamp Kadernota / Week 
tegen eenzaamheid 

Met partners zal worden bezien 
welke aandacht gegeven kan wor-
den aan de Week tegen Eenzaam-
heid ( 25 sept - 4 okt). 

18-09-2015  Een programma is in overleg met 
de partners opgesteld. Zo worden onder andere 
activiteiten georganiseerd door Karaat, Sport en 
Welzijn, Judoclub To-Uchi, Woonzorgcentrum 
Reyerheem, Stichting Present, Foodcompany, 
wijk West en een Instuif in het Vondelparck.  
 

(Geen)  

715 15-10-2015 Fractie 
Leefbaar 
Ridderkerk 

Keuzenkamp Vragenuur / pro-
grammering De 
Loods 

Nagevraagd wordt of en waarom de 
feestavonden op 30 oktober en 12 
december zijn afgelast en de raad 
wordt hiervan op de hoogte gesteld. 
 

29-03-2016  SenW is verantwoordelijk voor de 
programmering van de Loods. SenW heeft be-
sloten de feestavonden af te gelasten.  
 

(Geen)  

744 05-11-2015 Fractie 
PvdA 

Keuzenkamp Begrotingsraad 
2015 / Seniorenbe-
leid 

De prestatie-indicatoren senioren-
beleid zoals opgesteld door St. 
Karaat zullen naar de raad worden 
toegestuurd. 
 

19-11-2015  Met verzending van de raadsinfor-
matiebrief in nov. 2015, kan de raadstoezegging 
als afgedaan beschouwd worden.  
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad di, 17 
november 
2015 

845 17-03-2016 Fractie 
PvdA 

Keuzenkamp Integraal Jeugdka-
der Ridderkerk / 
gebruikelijke zorg 

De wethouder zal trachten vóór de 
volgende raadsvergadering (21 april 
2016) te laten weten of zij over-
weegt het document gebruikelijke 
zorg te herzien. 
 

De wethouder heeft via weekmail laten weten 
dat dit niet aan de orde is. 

Raadsinfor-
matiebrief 

 

623 21-05-2015 Fracties 
diversen 

Smit N.a.v. Startnotitie 
herstructurering 
Rembrandtweg / 
Prestatieafspraken 
Woonvisie 

De prestatieafspraken met Woonvi-
sie worden eind dit jaar voorgelegd. 
Prestatieafspraken met Woonvisie 
periode 2016 - 2020. 

28-07-2015  De startnotitie Rembrandtweg is 
vastgesteld door de raad. 
Op 17 september 2015 wordt een bijeenkomst 
met de raad gehouden om van gedachten te 
wisselen met Woonvisie en de portefeuillehou-
der Wonen over de gevolgen van de Woningwet.  
 

(Geen) Raad do, 21 
april 2016 

714 15-10-2015 Fractie 
diversen 

Smit Vragenuur / pilot 
eenrichtingsverkeer 
St. Jorisstraat 

Ondernemers in de omgeving zijn 
hierbij uitgenodigd om deel te ne-
men aan de werkgroep die de pilot 

29-03-2016  Sinds september 2015 maken 2 
ondernemers uit de omgeving Noordenweg - 
Havenstraat deel uit van de werkgroep. Deze 

(Geen)  
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actie 

Op te stel-
len docu-
ment 

Raad 

volgt. werkgroep is nu ook actief betrokken bij de eva-
luatie van de proef met eenrichtingsverkeer. 
 

717 15-10-2015 Fracties 
diversen 

Smit Besluitvorming al 
dan niet aankopen 
woningen Rijks-
straatweg / hogere 
grenswaarden 

Na het definitieve besluit zal de 
wethouder zich inspannen om te 
bevorderen dat de betreffende 
huizen zo snel mogelijk voldoen 
aan de eisen hogere grenswaarden. 

29-03-2016  In de brief van 22/12/’15 is aan de 
bewoners van de Rijksstraatweg aangekondigd 
dat ze binnenkort een brief tegemoet konden 
zien over de aanpassingen ivm hogere grens-
waarden geluid. Deze brief is ook verstuurd, en 
daarna brief hebben de inwoners een brief ont-
vangen van de DCMR. Een ieder weet nu waar 
hij aan toe is (of de woning in aanmerking komt 
voor maatregelen).  
 

(Geen)  

718 15-10-2015 Fractie 
Christen-
Unie 

Smit Besluitvorming al 
dan niet aankopen 
woningen Rijks-
straatweg / plan-
schade 

De wethouder wel bevorderen dat 
na het van kracht worden van het 
Inpassingsplan zo snel mogelijk de 
planschadeprocedure van start kan 
gaan. 

24-12-2015  Op 22 December 2015 is de bewo-
ner/eigenaar van de woning per brief op de 
hoogte gesteld van de ontwikkelingen in de 
woonomgeving en het definitief besluit is om niet 
tot aankoop van de woningen aan de Rijks-
straatweg over te gaan.   

(Geen)  

741 05-11-2015  Smit Begrotingsraad 
2015 / Laad- en 
losplaats hoek 
Ringdijk - Haven-
straat 

De raad wordt geïnformeerd over 
de uitkomsten van het verkennende 
onderzoek naar een mogelijke ver-
plaatsing van de laad- en losplaats 
op de hoek Ringdijk - Havenstraat. 
 

25-04-2016  Op 4 april 2016 is een concept-RIB 
in het PHO besproken. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 6 
mei 2016 

833 10-12-2015 Fractie 
PvdA 

Smit Startnotitie be-
stemmingsplan 
Centrum / laden en 
lossen Noordenweg 

Naar de mogelijkheden om het 
laden en lossen te verplaatsen naar 
de Noordenweg is een onderzoek 
gestart. Over de resultaten zal wor-
den gesproken en de conclusies 
daaruit zullen aan de raad worden 
meegedeeld. 
 

04-04-2016  Het onderzoek is afgerond. De raad 
zal een raadsinformatiebrief ontvangen met de 
resultaten. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 6 
mei 2016 
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Bijlage 2. Gevolgen jaarstukken 2015 
 
 
Toelichting L/B 2016 2017 2018 2019 
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie           
Terugloop uren voor rekening van grondexploitaties en 
investeringen 

B -238.000 -238.000 -238.000 -238.000 

Totaal programma 1   -238.000 -238.000 -238.000 -238.000 
            
Programma 2 Veiligheid           
Opsporen hennepteelt, kostenverhaal L 16.000 16.000 16.000 16.000 
Totaal programma 2   16.000 16.000 16.000 16.000 
            
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen           
Hogere wegenbelasting WSHD voor eigendommen van de 
gemeente. 

L -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 

Lagere opbrengst bedrijfsmatige abonnementen 
parkeergarage Koningsplein. 

B -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

Lagere inkomsten straatparkeren door terugloop bezoek 
winkelcentrum en real time parkeertijd. 

B -83.300 -83.300 -83.300 -83.300 

Lagere kapitaallasten uit staat van restantkredieten L 35.400       
Totaal programma 3   -82.900 -118.300 -118.300 -118.300 
            
Programma 5 Onderwijs           
Door minder te vervoeren leerlingen en efficiënter 
samengestelde routes per saldo lagere lasten 
leerlingenvervoer 

L 37.500 37.500 37.500 37.500 

  B -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 
Lagere kapitaallasten uit staat van restantkredieten L 8.600       
Totaal programma 5   41.600 33.000 33.000 33.000 
            
Programma 6 Cultuur, sport en groen           
Vergoeding herstel schade aan openbaar groen bij 
werkzaamheden kabels en leidingen door derden 

B 10.000 10.000 10.000 10.000 

Lagere kapitaallasten uit staat van restantkredieten L 79.800       
Totaal programma 6   89.800 10.000 10.000 10.000 
            
Programma 7 Jeugd           
Lager uurtarief uit nieuw contract voor 
peuterspeelzaalwerk 

L 29.100 29.100 29.100 29.100 

Totaal programma 7   29.100 29.100 29.100 29.100 
            
Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)           
Toegenomen taakstelling voor de opvang van 
vluchtelingen 

L -77.100 -77.100 -77.100 -77.100 

  B 7.000 7.000 7.000 7.000 
Totaal programma 8   -70.100 -70.100 -70.100 -70.100 
            
Programma 9 Werk           
P-budget wet inburgering is een aflopende regeling waar 
minder gebruik van wordt gemaakt dan verwacht. 

L 25.700 25.700 25.700 25.700 

Totaal programma 9   25.700 25.700 25.700 25.700 
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Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid           
Herstel schade en vervangen minicontainers en 
ondergrondse containers. 

L -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 

Aanwending voorziening afvalstoffenheffing. B 88.600       
Hogere lasten Afvalbrengstation door gestegen aanbod 
restafval. 

L -37.600 -37.600 -37.600 -37.600 

Verhogen afvalstoffenheffing (zie ook de algemene 
reserve). 

B 0 29.500 59.000 88.600 

Projecten duurzaamheid i.v.m. lagere kapitaallasten uit 
staat van restantkredieten. 

L -148.300       

Totaal programma 10   -148.300 -59.100 -29.600 0 
            
Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen           
Lagere kapitaallasten uit staat van restantkredieten. L  11.800       
totaal programma 11   11.800 0 0 0 
            
Programma 12 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen 

          

Lagere kapitaallasten uit staat van restantkredieten. L 12.700       
totaal programma 12   12.700 0 0 0 
            
Reserves           
Algemene reserve           
Opvangen verhoging afvalstoffenheffing (zie programma 
10). 

B 0 59.100 29.600 0 

Totaal reserves   0 59.100 29.600 0 
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Bijlage 3. Doorgeschoven prestaties jaarstukken 2015 
 
 
Toelichting L/B 2016 
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie     
Verhogen BAR-bijdrage voor een programma-manager 
Omgevingswet 

L -30.000 

Totaal programma 1   -30.000 
      
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen     
Restant aanleg parkeerplaatsen Verenambacht. L -61.500 
Restant verbeteren haltetoegankelijkheid van bushaltes voor 
mindervaliden. 

L -19.000 

Totaal programma 3   -80.500 
      
Programma 6 Cultuur, sport en groen     
Afwikkelen faillissement ToBe. L -132.000 
Voltooiing strandje Slikkerveer L -78.000 
Totaal programma 6   -210.000 
      
Programma 7 Jeugd     
Restant uitvoering motie 2014-166 begeleiding vrijwilligers in de 
jeugdhulp 

L -29.800 

Totaal programma 7   -29.800 
      
Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid     
Vervolg projecten Kenniscentrum Duurzaamheid en oprichting van 
een Energiecoöperatie. 

L -25.000 

Realiseren van nul-op-de meter woningen. L -105.900 
Totaal programma 10   -130.900 
      
Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen     
Opstellen toekomstvisie. L -100.000 
totaal programma 11   -100.000 
Totaal doorgeschoven presttaties L -581.200 
      
Reserves     
Aanwending algemene reserve ter dekking van bovenstaande 
doorgeschoven prestaties uit de jaarstukken 2015 

B 581.200 

Totaal reserves   581.200 
SALDO DOORGESCHOVEN PRESTATIES   0 
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