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Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op 10 
donderdag 25 juni 2009 

 
 

Aanwezig: De burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter  
De gemeentesecretaris: mevrouw M. Nienhuis-van Doremaele 15 
De wethouders: mevrouw H.R. van den Berg, de heren Th.C.M. Blesgraaf, E.M. den Boef, 
P.J.H.M. de Koning 
De raadsleden: de heren A.H.M.M. van Abeelen (PvdA), T.J. Alderliesten (SGP), J.C. van 
Andel (CDA), P. van den Berg (VVD), P. Boertje (VVD), mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA), 
mevrouw M. van Gink (PvdA), de heer H.C.M. van Houcke (D66/GroenLinks), mevrouw A.B. 20 
van Houwelingen-Saugerud (PvdA), de heren M. Japenga (CU), H.J.A. Koppes (LR), J. 
Lagendijk (SGP), W. van der Linden (PvdA), A. Los (LR), C.J. Louter (CU), P.W.J. Meij 
(CDA), B. Neuschwander (LR), W.P. Onderdelinden (CDA), ing. A. den Ouden (SGP), R.C. 
van Pelt (SGP), R.P. Pors (CU), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren C.A. 
Roodenburg (SGP), V.A. Smit (SGP), L. van der Spoel (VVD), M.A. Vroegindeweij (LR)  25 
 
Griffier: de heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: de raadsleden: de heren M.A. Hitzert (PvdA), M. Dijkhuizen (RB), mevrouw W.N. 
Nooijen (LS)  30 
 
Notulist: mevrouw I.J.H. Lit 
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 35 
 
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij de raadsvergadering van 
Ridderkerk. We zijn al de hele dag met elkaar bezig met de behandeling van de stukken van 
de rekening. We maken dat vanavond in debat met elkaar af. 
 40 
We hebben bericht van verhindering van mevrouw Nooijen (Lokaal Sociaal), de heer 
Dijkhuizen (Ridderkerks Belang) en de heer Hitzert (PvdA). 
 
Voordat we beginnen, vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
Op 31 mei jl. bereikte ons het bericht van overlijden van een oud raadslid, de heer Bastiaan 45 
Boer. Hij was acht jaar lang raadslid in onze gemeente. Hij nam afscheid in de raad van 2 
september 1982. Dat is al een hele tijd geleden. Bij zijn afscheid gaf hij aan dat het een feest 
was om hier in de raad te mogen werken. Ik denk dat dit een mooie gedachte is om vanavond 
mee te nemen. Ik denk ook dat we hem eer aandoen om in zijn geest vanavond met elkaar in 
debat te gaan. We hebben een belangrijke vergadering, waarbij we de rekening vaststellen. 50 
Laten we een minuut stilte in acht nemen.  
 
[Stilte] 
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Dank u wel.  5 
Dames en heren, kan de agenda uw instemming krijgen? Dat is het geval. Dank u wel. 
 
 

2. A Voorstel om de Programmarekening 2008 vast te stellen 
B Bespreken van het Rapport controle jaarrekening 2008 10 

 
De voorzitter: Dit voorstel valt uiteen in twee besluiten. Zo is het met u besproken. We 
moeten hierover twee besluiten nemen maar u kunt dat in een keer meenemen in uw 
algemene beschouwingen. Wie van u wil hierover spreken? Het woord is aan de heer 
Onderdelinden.  15 
 
De heer Onderdelinden: Allereerst de complimenten voor de zaken die goed zijn gegaan. 
Het woord “compliment” zal wellicht vandaag enkele keren vallen. Zelfs uit de oppositie kan 
dit nauwelijks uitblijven. Ongetwijfeld gevolgd door maren. 
De complimenten slaan op de wijze waarop de accountant tot zijn schriftelijke en mondelinge 20 
conclusie kon komen. Ondanks een aantal maren, is er duidelijkheid over de rechtmatigheid 
en getrouwheid van de cijfers over het jaar 2008. Het CDA zal een aantal opmerkingen 
maken. 
 
Ontsluiting havengebied 25 
U spreekt op pagina 15 over aangevraagde subsidie. Ligt hier een directe relatie met de 
uitbreiding van het havengebied? Bij de recente opening van een administratie- en 
advieskantoor voor de binnenvaart in de buurt van Fast Ferry sprak een belangrijk deel van 
het college nog over onderzoek naar ligplaatsen voor binnenvaartschepen. Mijn vraag is 
mede hierdoor ingegeven. 30 
 
Op pagina 20 wordt gesproken over het project normen en waarden. Omdat dit het CDA zeer 
aanspreekt, verzoeken wij u ons op de hoogte te houden van de opzet en de opstart. Ik heb 
eerder gevraagd een en ander te koppelen aan het initiatief van het kabinet, het handvest 
verantwoord burgerschap, dat zeer onlangs is verschenen. 35 
Uit de rekening blijkt dat zaken vooruit geschoven zijn vanwege de structuurvisie. Dit kan tot 
problemen en vertragingen leiden, zo blijkt uit het schriftelijke antwoord. Betekent dit dat na 
29 juni ook sprake is van een inhaalslag?  
In het kader van lokaal maatwerk stelt u bij de schriftelijke beantwoording dat met de school 
in Bolnes binnenkort schriftelijke afspraken worden gemaakt op welke termijn er concrete 40 
plannen moeten liggen. Mede gekoppeld aan mogelijke nieuwbouw. Aan welke termijn denkt 
u? 
 
Mechanische afvalverwerking 
De lagere kapitaallasten, als gevolg van een gunstige aanbesteding, betekenen die voor de 45 
burger fysiek een lagere aanslag afvalstoffenheffing? Gesproken wordt over hoogbouw. Hoe 
luiden de plannen voor de laagbouw als het gaat over mechanische afvalverwerking? 
 
Strategisch investeringsbudget 
Een citaat: “Vanaf 2010 dient, volgens afspraken met de raad sprake te zijn van een sluitende 50 
exploitatiebegroting, zonder inzet van het strategisch investeringsbudget en de reserves.“ 
Bent u voornemens dit standpunt te herzien in het kader van financiering van de grote 
tekorten vanaf 2010?  
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Overschot 2008 
Als we het financiële debacle van Drechtwerk niet hadden gehad, hadden we over 2008 een 
overschot van € 4.150.000,-. Dit geeft aan dat we gelukkig aan de goede kant van de 
financiële streep zitten, maar natuurlijk niet op de lijn die het CDA graag wil: de jaarrekening 
die ongeveer overeen komt met de begrotingsgedachte van november van het 10 
desbetreffende jaar. Ondanks de vele pogingen en goede bedoelingen is het niet gelukt, door 
een veelvoud van mee- en tegenvallers, de tsunami-achtige boeggolven weg te werken. De 
komende jaren zullen niet meer beïnvloed worden door dit soort natuurlijke elementen. 
Wethouder, dat is toch zo? 
 15 
Tot slot nog een opmerking over het rapport van de controle van de jaarrekening, dat we in 
één keer meenemen. 
De algehele indruk die de brief van de accountant wekt, is in de commissie bevestigd door de 
heren Vermaas en De Winter. De maren rond de Wmo en de geconstateerde fouten en 
onzekerheden zijn besproken en blijven binnen de aanvaardbare marges. Er ligt een prima 20 
BBV-rekening. De programmarekening is een compliment waard. Wij vragen om bijzondere 
aandacht voor de risicoanalyse die jaarlijks wordt gemaakt. Als we van grof naar fijn denken, 
is dit belangrijk in het controleproces. Kijkend naar het meerjarenperspectief, onderstreept dit 
het belang van de risicoanalyse. Wellicht door de wethouder uit te breiden met een 
kansenanalyse.  25 
 
Op pagina 10 wordt gesteld dat onze reserves 53% uitmaken van ons balanstotaal. De 
wethouder heeft dit vast al eens vergeleken met vergelijkbare gemeenten. Wat was de uislag 
daarvan?  
 30 
Op pagina 7 stelt de accountant dat de raad nadere regels kan stellen, wanneer 
kostenoverschrijding wordt gecompenseerd, door direct gerelateerde opbrengsten. 
Kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid en kostenoverschrijdingen met open 
einde regelingen moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. Wij willen daar graag 
in de auditcommissie over doorpraten en afhankelijk daarvan met voorstellen komen.  35 
De achtergrond hiervan is het feit dat als we dat niet doen, de accountant een en ander niet 
meeweegt bij zijn eventuele goedkeurende verklaring. Aldus de brief die door Deloitte is 
uitgebracht. Dank u wel.  
 
De heer Van Houcke: Voorzitter, ik heb voor beide onderdelen een bijdrage gemaakt, die zal 40 
ik achter elkaar inbrengen. 
 
De heer Onderdelinden bij interruptie: Voorzitter, de monitor is mijns inziens niet aan de 
orde. 
 45 
De voorzitter: De monitor is nu niet aan de orde, die komt straks. 
 
De heer Van Houcke: Dan heb ik dat verkeerd opgepakt. Het is A en B. 
 
De voorzitter: Het betreft voorstel A en B, de rekening en het rapport van de accountant. 50 
 
De heer Van Houcke: Prima, dank u wel, voorzitter en mijnheer Onderdelinden. 
Als in het rapport van de accountant, naast veel andere opmerkingen, staat dat de 
jaarrekening 2008 van goede kwaliteit is en er een prima BBV-programmarekening ligt, is dat 
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een groot compliment voor zowel het college, c.q. de wethouder van Financiën als voor de 5 
ambtenaren die daarvoor hebben gezorgd. Die is binnen! (Mijnheer Onderdelinden, ik kon er 
niet omheen.) 
 
Als u zou vrezen dat D66/GroenLinks nu tevreden achterover zou gaan leunen, willen wij u 
niet teleurstellen. Het aan het accountantsrapport gehechte uitermate inzichtelijke 10 
totaaloverzicht van actiepunten van de accountant over de afgelopen jaren, geeft daarvoor 
dan ook niet veel reden. Ook hier doet dit college van doorschuiven en uitstellen, zijn naam 
eer aan. 
De lijst bevat de aangegeven actiepunten van 2005, 2006 en 2007, totaal 41 stuks. En van 
die 41 actiepunten is ongeveer de helft niet of nog niet volledig uitgevoerd. Zelfs van 2005 15 
staan nog actiepunten open. 
Daarbij behoort ook de actualisatie van de calculatie van de grondprijzen. Omdat die er nog 
steeds niet zijn, is er ook geen zicht op de effecten van de crisis op de waarde van de grond 
die de gemeente in bezit heeft en de consequenties daarvan op termijn. 
 20 
De grote achterstand in de Wmo-administratie is inmiddels gelukkig tot redelijke proporties 
teruggebracht. 
Dat geldt nog steeds niet voor de afrekeningen van de overschrijdingen van het openbaar 
onderwijs. Vanaf 1996 zijn er geen afrekeningen gemaakt. De jaarlijkse excuses hiervoor 
volstaan echt niet meer. Toch is er sinds de verzelfstandiging van het openbaar 25 
basisonderwijs een aan de overschrijdingsregeling gerelateerd bedrag voor het 
basisonderwijs beschikbaar van € 70.000,-. Dat is dus een slag in de lucht en hoe ik de 
afgelopen maand ook geprobeerd heb erachter te komen hoe een en ander in elkaar steekt; 
ik krijg de informatie niet boven water. Wat je niet weet kun je niet doorvertellen, denk ik dan 
maar. Maar ik zal blijven vragen. Ik roep het college op deze idiote erfenis van 14 jaar nu 30 
eindelijk eens af te rekenen, hoewel ik moet aangeven dat wethouder Blesgraaf in de laatste 
commissievergadering deze toezegging heeft gedaan. 
 
Met het aantreden van een nieuwe wethouder onderwijs nog geen half jaar geleden lijkt er 
langzaamaan beweging te komen in dossiers die ook in 2008 een langdurige winterslaap 35 
leken te houden zoals de brede school en de overschrijdingsregeling. 
 
Opnieuw lezen we met enige regelmaat over capaciteitsproblemen. Op schriftelijke vragen 
hierover krijg ik opnieuw het standaardantwoord dat er eigenlijk geen capaciteitsproblemen 
zijn en de ambities kunnen worden gerealiseerd. En als je goed leest, niet dus! 40 
 
En dat brengt mij bij een van de grootste problemen van dit college; uitstellen en 
doorschuiven. 2008 zal de geschiedenis ingaan als een jaar waarin te veel beschikbaar 
gestelde miljoenen niet zijn besteed, soms zelfs meer dan vijf jaar zijn blijven liggen, zoals de 
aanleg van ondergrondse containers voor huisvuil. Maar neen, dat heeft niets te maken met 45 
capaciteitsproblemen. Wat dan wel? D66/GroenLinks zoekt en vraagt al jaren tevergeefs 
naar het antwoord.  
Het siert de wethouder van Financiën dat hij probeert deze erfenis in kaart te brengen om 
alsnog een ordelijke besteding te realiseren. Zijn "afspraak" om een beschikbaar gesteld 
budget hooguit nog drie jaar te laten staan voor het in de algemene middelen vervalt, is niet 50 
de onze. De raad is gebaat bij heldere regels die worden nageleefd, anders wordt het 
controleren wel erg lastig. En dat blijkt ook geregeld. Ook drie jaar is voor een raadslid nog 
een lange tijd waarin al veel achter de horizon van zijn geheugen is verdwenen. 
 



25 juni 2009 

1707 

D66/GroenLinks wil dat we ons houden aan de algemene regel dat als iets in het afgesproken 5 
jaar niet is besteed, het college dat meldt aan de raad. Waarna de raad óf besluit dat het 
budget voor nog een jaar kan worden meegenomen in de volgende begroting óf dat het 
bedrag in de algemene middelen valt. Waarna het college op enig moment de raad vraagt op 
basis van een nieuw voorstel een nieuw budget beschikbaar te stellen. 
En niet langer onzichtbare budgetten die jaar na jaar worden doorgeschoven. 10 
 
Graag hoor ik hoe de andere fracties hierover denken. Ik overweeg hierbij een mondelinge 
amendering van de "afspraak" van de wethouder, tenzij hij ons voorstel overneemt. We horen 
het wel. 
De realisatie van het jongerencentrum is zo’n thema. Er zijn veel argumenten die de 15 
vertragingen plausibel moeten maken. Ook nu weer lijkt het erop dat we weer een 
begrotingsjaar nodig hebben om het jongerencentrum te voltooien. 
 
De in gang gezette doorlichting van allerlei budgetten in de zogenaamde zerobase operatie 
verdient alle lof. We hopen in de laatste begroting van dit college in november aanstaande 20 
nog de vruchten ervan te kunnen plukken. 
 
Opnieuw voelt D66/GroenLinks zich genoodzaakt kritiek te oefenen op de manier waarop dit 
college, deze portefeuillehouder met het milieu omgaat. In deze programmarekening krijgt hij 
ook dit jaar in programma 5 Wonen en Leefomgeving waarin milieu geïntegreerd is, het 25 
woord milieu niet één keer gespeld. Ook nu geeft deze programmarekening de raad geen 
substantiële informatie over milieudoelen. 
De desastreuze keuze van dit college om het milieu als zelfstandig thema volledig kopje 
onder te laten gaan in ruimtelijke plannen levert vooralsnog langdurige onzichtbaarheid op. 
En dat terwijl we in 2006 een prima milieubeleidsplan hebben vastgesteld. 30 
 
U zult tegenwerpen dat een schema met milieudoelen is nagestuurd als aanhangsel van de 
2e Programmamonitor. Daarop kom ik later terug. Hier gaat het over de afrekening van een 
heel jaar. 
 35 
Nog kunnen we een jaar met een batig saldo afsluiten. De impact van de voortslepende crisis 
zal in 2009 en 2010 in volle hevigheid steeds meer mensen treffen en dus ook de 
gemeentelijke financiën en ambities. Het is goed dat er hard getrokken wordt aan het 
re-integreren van mensen die soms langdurig buiten spel staan. Doorgaan daarmee! De 
crisis is niet door hen veroorzaakt. Laten we er ook voor zorgen dat de mensen die niet zo 40 
weerbaar zijn en dikwijls buiten hun schuld niet of nauwelijks participeren in het 
maatschappelijke leven, niet de tol betalen van de hebzucht en het graaien aan de top van 
onze maatschappij. 
Dank u wel. 
 45 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, mag ik een korte opmerking maken, die ik zojuist 
vergeten ben? Dat is een soort verzoek aan de raad. 
 
De voorzitter: Is dat een ordevoorstel? 
 50 
De heer Onderdelinden: Het gaat om een mondeling amendement. Dan kunnen de fracties 
dat meteen meenemen. De raad weet er al iets van. Het gaat om de rekenkamercommissie. 
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Het voorstel, het mondelinge amendement dat denk ik door alle fracties gesteund wordt, gaat 5 
over de overschotten van de rekenkamercommissie in 2008. Die zijn om moverende redenen 
niet opgenomen. De redenen zijn bekend. Ons voorstel is om de geringe overschotten die 
gerealiseerd zijn in dat jaar over te hevelen naar 2009.  
 
De voorzitter: Die hoeven niet terug naar de algemene middelen? 10 
 
De heer Onderdelinden: Normaal gesproken vallen de overschotten naar de algemene 
middelen, maar hier is ons voorstel om het overschot over te hevelen, dus te parkeren, mee 
te nemen naar een volgend jaar. Wij hebben het nagevraagd en begrepen dat dit technisch 
mogelijk is. 15 
 
De voorzitter: Prima, dit is een verzoek aan uw collega´s. Het woord is aan de heer 
Alderliesten. 
 
De heer Alderliesten: Dank u wel, voorzitter. De SGP-fractie wil het college en het ambtelijke 20 
apparaat complimenteren met de goedkeuring van de jaarrekening 2008 en de 
rechtmatigheideisen van de accountants. Het jaar 2008 sluit positief, met een eindresultaat 
van € 946.500,-. Mede door het realiseren van winstdeling uit het grondbedrijf. En daar komt 
hij, mijnheer Onderdelinden: helaas moeten wij constateren dat opnieuw gewerkt is met het 
middel ‘schuiven’.  25 
Met andere woorden: wat begroot was in het jaar 2008 is in dat jaar niet uitgevoerd of 
uitgesteld tot latere jaren: opnieuw een boeggolf dus. De producten en het totaalbedrag van 
deze boeggolf van een vrachtschip of een mammoettanker wijzigen nog steeds. Nu worden 
wij bijgepraat aan de hand van een overzicht van naar voren te halen investeringsprojecten, 
vanuit de projectgroep kredietcrisis. Vanuit deze projectgroep is een overzicht gemaakt 30 
binnen het speerpunt wonen en leefomgeving, infrastructuur en groen. Al met al een 
investering van een bedrag van € 3,4 miljoen. Maar, hoe realistisch is het naar voren halen 
van investeringen als tegelijk in de vorm van een boeggolf voor miljoenen wordt uitgesteld? 
Wij vragen om ons regelmatig over de voortgang van een en ander te informeren. 
 35 
Er is een voordeel behaald (pagina 124) van ongeveer € 870.000,- op de lasten wegens 
uitstelprojecten binnen het uitvoeringsprogramma onderhoud wegen, straten en pleinen. 
U legt uw oor te luister bij de burgers en bij de wijkoverleggen. Ook wij doen dat. Een veel 
gehoorde klacht is die over het onderhoud aan wegen en groen. Veel inwoners vinden dat dat 
te wensen overlaat. In de toelichting staat een aantal redenen voor de huidige gang van 40 
zaken maar wij willen nog maar eens wijzen op het beeldkwaliteitplan. Goed beheer van de 
openbare ruimte is essentieel voor het woongenot en de budgetten zullen dan ook daaraan 
besteed moeten worden. In deze jaarrekening wordt ook gerefereerd aan een nieuw 
subsidiebeleid. De invoering van beleidsgestuurde contractfinanciering. Wij verkeerden in de 
veronderstelling dat men hier al druk mee bezig was. Dit valt ons dan ook min of meer tegen. 45 
Opnieuw manifesteert zich hier dat wij als raad nauwelijks inzicht hebben in het Ridderkerkse 
subsidiebeleid, terwijl hiermee grote bedragen gemoeid kunnen zijn: 10%. Wij hebben goede 
moed dat dit punt aandacht krijgt en ter hand wordt genomen.  
 
Werk en economie 50 
In 2007 is een pilot gestart met parkmanagement. De gemeente draagt hier tot en met 2009 
financieel aan bij, na deze datum moeten voldoende bedrijven zich hebben aangesloten om 
“self supporting” te zijn. Na Rotterdam en Schiedam telt Ridderkerk de meeste bedrijven 
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binnen de gemeentegrenzen. De SGP-fractie vindt dat ondanks de economische crisis moet 5 
worden ingezet op voortgang, en liefst uitbreiding van het parkmanagement. 
 
De regisseur Werk heeft vorig jaar veel werk verzet, maar als wij lezen dat er in totaal maar 
73 cliënten zijn geplaatst, is dit teleurstellend. De inspanningen zijn goed, dat hebben wij 
vanmorgen kunnen en mogen horen. Maar, wij vragen ons af hoe we dit verder kunnen 10 
verbeteren of verfijnen. 
 
In opdracht van de gemeente heeft ZRC onderzoek uitgevoerd naar de administratieve 
lastendruk. Dit heeft geresulteerd in een rapportage inclusief maatregelenplan. Dit is ook in 
het belang van het stimuleren van een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat. Kan 15 
de raad het rapport toegestuurd krijgen en vooral wat gaat het college met het 
maatregelenplan doen?  
 
Programma zorg 
Dit geeft ons ook de nodige zorgen als we lezen dat als het gaat over hulp bij het huishouden 20 
is gebleken dat de grootste thuiszorgorganisatie zich niet aan de afspraken heeft gehouden. 
Veel zaken zijn dan ook in beweging.  
Het GGD-bestuur heeft in 2008 besloten het contract voor de jeugdgezondheidszorg 0 – 4 
jaar, op te heffen op basis van de evaluatie. De discussie over de aansluiting van de 
jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg loopt. Ook met betrekking tot de keten van 0 – 19 25 
jaar. Dan ook nog de verplichte invoer van het EKD (Elektronisch Kind Dossier). 
Keuzes moeten nog gemaakt worden, ook in financiële zin. Wanneer gaat dit gebeuren? 
 
In september 2007 is vrij uitvoerig over de juridische kwaliteitszorg gesproken. Er werden 
diverse, terechte zorgen geuit in de commissie. Er zou in 2008 gerapporteerd worden over de 30 
resultaten van intern onderzoek. Vanaf die datum tot maart 2009 heeft dit op de 
toezeggingenlijst gestaan van de commissie Samen Leven.  
In maart is bekendgemaakt dat dit in de rekening zou worden opgenomen. Nu staat er als 
inhoudelijke informatie dat het voornemen om de organisatie in 2008 te onderwerpen aan 
een juridische audit of quickscan, geen gestalte heeft gekregen. Wanneer gaat u verder met 35 
de juridische kwaliteitszorg? 
 
Bestuur en participatie 
Op ons schriftelijk verzoek naar het project Aanhaken, werd geantwoord dat dit is uitgevoerd 
en afgesloten. Dit is in een brochure op het gala der giganten gepresenteerd. Aan de 40 
raadsleden die niet aanwezig waren bij dit vrijwilligersfestijn zou de brochure alsnog worden 
uitgereikt. Dat lijkt ons niet de manier om de raad te informeren. 
 
Tot zover, dank u. 
 45 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, er was ooit een fractie die in het seniorenconvent de 
opmerking maakte dat het toch niet zo kan zijn dat de rekening in 45 minuten, bijna midden 
in de nacht kon worden afgeraffeld, maar dat deze dezelfde aandacht als de begroting 
verdiende. 
Vandaag wordt daar vorm en inhoud aan gegeven. Allereerst een compliment voor de 50 
goedkeurende verklaring van de accountant alsmede voor de rechtmatigheidverklaring. 
Er is een overschot van € 900.000,-. Daarbij moet opgemerkt worden dat uit de exploitatie de 
uittredingsvergoeding Drechtwerk betaald is, en ook het onderhandelingsresultaat UPC. 
Daarvoor een compliment!  
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Echter, twee kredietoverschrijdingen zijn bij de eerste monitor gemeld, maar dat had al in de 5 
derde monitor 2008 gekund en wat de VVD betreft ook gemoeten. 
 
De overgang van de AWBZ naar de Wmo mag niet ten koste gaan van de kwaliteit voor de 
cliënt. Echter wederom worden, met betrekking tot de interne controle op de Wmo, zeer 
kritische opmerkingen door de accountant gemaakt. 10 
Een verbetertraject moet op zo kort mogelijke termijn plaatsvinden. Na 2,5 jaar moet dit nu 
echt eens op orde zijn.  
Het is vreemd dat over de periode 1996–2000 en 2001–2004 er nog steeds geen definitieve 
afrekening met het bijzonder onderwijs heeft plaatsgevonden. Dit is veel en veel te lang. 
Bovendien is er onzekerheid met betrekking tot het bedrag van € 400.000,- voor de 15 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Dit is ook al door de toenmalige wethouder 
Onderwijs aangegeven, maar die heeft er kennelijk niets mee gedaan. Compliment aan de 
huidige portefeuillehouder Onderwijs, dat hij samen met de wethouder Financiën dit eindelijk 
goed gaat oplossen. Ook hier geldt: regels zijn regels. Ook instellingen moeten zich daaraan 
houden. 20 
De begroting komt door de meicirculaire in een heel ander daglicht te staan. 
De wethouder Financiën heeft de term zerobase ingevoerd. Thans is er een potje zerobase, 
kennelijk omdat er koudwatervrees in de organisatie is dat er te strak begroot gaat worden. 
De resultaten zerobase zullen er mede voor zorg dragen dat forse bezuinigingen in de 
toekomst achterwege kunnen blijven. 25 
 
Werk en economie 
De rol van de regisseur Werk is, gelet op de crisis, nog belangrijker. Juist nu is maatwerk voor 
bedrijven en klanten nodig. Een praktische insteek van ambtenaren is nodig. We hebben dat 
vanmorgen met elkaar geconstateerd. 30 
Er moet ingezet blijven worden op werk en scholing van jongeren tot en met 27 jaar. We 
moeten juist proberen de onzichtbaren te vinden. De WSW wachtlijst groeit. Het college deelt 
de zorg. Maar, welke actie onderneemt het college? Wij wachten met smart op de 
maatregelen van het rapport dat de raad nog niet heeft over de administratieve lastendruk. 
Juist in crisistijd moeten bedrijven niet bezig hoeven zijn met overbodige administratie. 35 
Onderschrijft het college deze stelling? 
 
Veiligheid is meer dan openbare orde en veiligheid. Dat laatste is wel heel erg belangrijk. 
De hennepteelt wordt aangepakt. Daarvoor is volgens ons geen nazorg nodig. Het probleem 
van de overlast gevende jongeren blijkt, ondanks de aanpak, een probleem.  40 
Er komen zeven ambulances bij. Een compliment voor dit resultaat. Ook de VVD heeft geen 
moment ongemoeid gelaten om daar bij de landelijke politiek aandacht voor te vragen. Het 
feit dat er zeven ambulances bijkomen, zegt nog niets over de normen van de aanrijtijden in 
Ridderkerk. 
We nemen aan dat de portefeuillehouder ervoor gaat zorgen dat de ambulances die in de 45 
VRR gaan rijden, juist voor Ridderkerk gaan rijden. Graag een bevestiging daarvan. 
 
Hoe worden de vacatures van de toezichthouders opgelost? Heeft men ook hier de regisseur 
Werk nodig? juist in deze crisistijd zou het mogelijk moeten zijn op korte termijn deze 
vacatures op te vullen. Zorg voor duidelijke handhaafbare regels en handhaaf die ook, zonder 50 
concessies te doen. Eerder is door deze raad de motie aangenomen over bezuinigingen op 
blauw op straat. Dit kabinet wil bezuinigen op blauw op straat. Dat is onverkoopbaar. 
Veiligheid is toch prioriteit 1? 
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Bestuur en participatie  5 
Ook hierin zien we verandering. Iedereen moet wennen aan de rol. Beleidsplatforms gaan 
meer samenwerken en dat geldt ook voor wijkoverleggen. Zo kunnen we de kracht van de 
samenleving nog beter benutten. Raad en college hebben een verschillende rol. Maar 
gezamenlijk en met respect voor elkaars rol moeten we werken om een optimaal resultaat 
voor de inwoners van Ridderkerk te bereiken. 10 
Op het gebied van communicatie valt nog een aantal verbeterslagen te maken. De website 
moet op korte termijn beter. Hoe staat het met de uitvoering van de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie? Ook de digitale dienstverlening moet up to date zijn.  
Welke acties heeft het college daartoe ondernomen? En neemt u iedereen serieus die de 
gemeente aanspreekt? 15 
 
Over het programma educatie zegt het college dat het gaat lukken om drie brede scholen te 
realiseren. Brede scholen zijn een concept. We zijn benieuwd of het daadwerkelijk gaat 
lukken. 
 20 
Ruimtelijke ordening 
Wijksportlocaties werken. Er wordt intensief gebruik van gemaakt. Beweging en sport in 
ongeorganiseerd verband werkt dus.  
De verdere verdichting van het openbaar vervoer, onder andere via de aanbesteding aan 
Qbuzz, juichen wij toe. Het knelpunt voor de hulpdiensten aan de Watermolen moet snel 25 
aangepakt worden. Wij begrijpen dat mensen het liefst voor de deur parkeren. De VVD is 
duidelijk. Ongehinderde doorgang voor hulpdiensten gaat boven alles. 
Invoering van de snelheidsinformatiedisplays en verbetering van de 
voetgangersoversteekplaatsen dragen bij aan de kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is heel 
belangrijk om dat te constateren en te zien dat er iets mee gebeurt. 30 
 
Hoe wordt Ridderkerk hondenpoepvrij als er onvoldoende toezichthouders zijn? Of krijgt de 
regisseur Werk ook opdracht om op zoek te gaan naar een toezichthouder 
hondenpoepbeleid? 
Een wijziging van het APV-artikel dat men een opruimmiddel bij zich moet hebben, wordt op 35 
deze wijze symboolpolitiek. En er is geen enkele koppeling dat bij vermindering van het 
probleem de hondenbelasting op termijn zal worden afgeschaft. 
 
Het milieu 
Vanochtend heeft de wethouder in zijn presentatie aangegeven dat werk bedrijvigheid 40 
betekent.  
Bedrijvigheid betekent ook vervuiling. Echter, wij willen erop wijzen dat veel ondernemers 
nadrukkelijk bezig zijn om duurzaam te ondernemen. Deze ondernemers mogen we niet 
tekort doen. Over duurzaamheid gesproken. Als u spreekt over de duurzaamheid op 
Cornelisland, waarom verklaart u dat dan niet ook van toepassing op Nieuw Reijerwaard? 45 
 
Daarnaast moet Ridderkerk meedoen aan proeven van Rijkswaterstaat waarbij de 
toegestane snelheid op de snelwegen afhankelijk is van de hoeveelheid stikstof en fijnstof en 
kooldioxide. College, gaat u zich hard maken dat Ridderkerk tot de pilot gaat behoren? 
 50 
Bij de programmamonitor komen wij nog terug op het milieu.  
 
Welzijn 



25 juni 2009 

1712 

Een integrale en interdisciplinaire aanpak van de jeugdzorg is gewenst, maar het CJG blijkt 5 
hierbij niet het toverwoord te zijn, zoals de portefeuillehouder beaamde. 
Het samengaan van SRS en Dynamiek volgen wij nauwgezet. De inzet van de VVD is om de 
te leveren prestaties te benoemen en ook af te spreken voor welke prijs deze geleverd 
moeten worden. Reken de organisaties af op prestaties. Afrekenen is positief. Het gaat niet 
om mooie plannen op papier, maar om praktische aanpak. Wellicht kan deze nieuwe 10 
organisatie op termijn gekoppeld worden aan evenementen. 
Subsidies moeten juist nu tegen het licht gehouden worden. Bij de kaderdiscussie zullen wij 
daarop terugkomen.  
Er is meer dan ooit behoefte aan een huisartsenpost in Ridderkerk. Juist door de 
bovenmatige vergrijzing. In het informatieblad van Woonvisie staat dat men bezig is met een 15 
gezondheidscentrum. Wij willen van de wethouder daar alles over horen.  
De Wmo vergt veel van gemeenten. Zeker omdat het Rijk taken aan de gemeente 
overdraagt, maar niet de bijbehorende financiële middelen.  
  
Financiën 20 
Het aanpassen van het weerstandsvermogen naar aanleiding van de doorlichting van het 
risico, is een goede zaak. Ook hier moet een strakke begroting worden opgesteld, waarbij niet 
het bedrag maar de zaken leidend moeten zijn. 
In de brief aan DCMR is aangegeven dat het almaar doorgaan van de stijging van kosten, 
door uit te gaan van het laatste jaarbedrag en daar een verhoging op toe te passen, geen 25 
vanzelfsprekendheid is. Integendeel. Wij vinden dat dit voor alle gemeenschappelijke 
regelingen van toepassing is. 
Tot zover, voorzitter. 
 
De heer Pors: Voorzitter, aangezien er vandaag overdag al veel gesproken is over de 30 
inhoudelijke punten en we dat vanavond bij de monitor nog een keer doen, beperk ik mij nu 
tot de financiële punten. 
 
Nu in de commissie plotseling boven water kwam wat de herkomst van het bedrag van ruim 
€ 400.000,- is, dat we vorig jaar nog aan het openbaar onderwijs kwijt waren, vertrouwen wij 35 
er nu helemaal op dat dit zich in de toekomst niet meer herhaalt.  
Wij hopen dat dan uiteindelijk, afhankelijk van de uitkomst, de terugvordering zo snel mogelijk 
zal plaatsvinden. 
Een klein algemeen punt over de inhoud. Het betreft programma 5. Ik denk dat het hard nodig 
is om daar een fors been bij te trekken. Daar is wel heel veel geld niet besteed. De oorzaak 40 
daarvan is dat projecten nog niet worden uitgevoerd. 
 
In de auditcommissie van 15 september 2008 is toegezegd dat in het vervolg een analyse zal 
worden gemaakt van structurele en incidentele meevallers. Intussen heb ik van de 
ambtenaren de toezegging daartoe gekregen dat dit in het vervolg wel gebeurt. Wij vinden dit 45 
dermate belangrijk dat we de toezegging graag door de wethouder herhaald willen horen. 
 
Een punt dat ik in de commissie aan de orde had willen stellen gaat over de bijlage bij het 
raadsvoorstel. De gevolgen van de rekening 2008 voor de begroting 2009–2012. 
Ik wil graag van de wethouder een toelichting horen over de post SRS voor 50 
gymnastieklokalen (€ 92.000,-) die doorgeschoven wordt maar verder nergens wordt 
toegelicht. 
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Verder wil ik reageren op het mondeling amendement van de heer Onderdelinden. Wij gaan 5 
daar graag in mee. Wij zijn blij dat hij dit nog even aan de orde stelt. 
 
Dan nog een citaat van Deloitte: “Binnen de gemeente Ridderkerk is sprake van een 
adequaat budgetbeheer en bewakingssysteem met betrekking tot de programma-uitgaven 
en inkomsten.”  10 
Ik wil mijn bijdrage eindigen met de complimenten die de wethouder ongetwijfeld wil 
doorgeven aan de afdeling Financiën en Control.  
Dank u wel. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. De jaarrekening 2008 is een compliment 15 
waardig. Dat is al eerder gezegd. De jaarrekening 2008 gaat eigenlijk, achteraf bezien, ook 
over een redelijk zorgeloos jaar. Er was geld, Ridderkerk was niet arm, er waren wel geluiden 
over een crisis in Amerika, maar de verwachting voor een groot deel van het jaar was dat de 
crisis aan de overkant van de oceaan zou blijven. Aan het einde van het jaar werden we in rap 
tempo wijzer. Op dit moment is de crisis ook in Nederland voelbaar en zijn de vooruitzichten 20 
onzeker. Volgens landseconoom Heertje is de crisis niet alleen een vloek, maar ook een 
zegen. We gaan ons uitgavenpatroon weer eens onder de loep nemen. Niet stoppen met 
uitgeven, maar minderen. En bewuster besteden. De crisis is ook goed voor het milieu. De 
filedruk met daaraan gekoppeld de milieuoverlast, wordt minder. Dat is goed voor het 
leefmilieu. Net zoals de herwaardering van het immateriële. De economische depressie is 25 
goed voor het groen, goed voor de milieucijfers. We zakken zelfs in één keer in een groene 
zone, begrijp ik. Maar het is niet goed voor alle mensen. Daarom is er juist nu werk aan de 
winkel! De regen daalt niet overal gelijkmatig neer. 
De mensen in de lage en middeninkomens worden zwaarder getroffen. Mensen, die net met 
veel moeite een baan hebben gekregen staan vaak ook weer als eerste op straat. De 30 
regisseur Werk levert goed werk. We hebben bewondering voor haar. En ook voor het werk 
van de klantmanagers. 
Wel lijkt het zo te zijn dat in bedrijven met nieuwe gesubsidieerde arbeidsplaatsen minder 
ruimte is voor stageplaatsen. De mensen die leven van uitkeringen en pensioenen zien zich 
geconfronteerd met stijgende lasten en toenemende onzekerheid over de toekomst. Die 35 
huishoudpot loopt leeg of staat onder druk. In die families heerst veel stress door de dreiging 
van ontslag. 
Het verschil tussen onder-, boven- en middenklasse wordt groter en er komt meer druk te 
staan op de onderlinge verhoudingen. Mensen trekken zich terug in hun eigen groep. Er is 
weinig ongeorganiseerde interactie tussen de lagen. 40 
Nu zult u denken dat dit niets te maken heeft met de jaarrekening 2008. Maar, dit is wel de 
basis waarop we nu kijken naar alle cijfers die geproduceerd zijn. Er is interactie bij 
verenigingen, maar dat kost geld. Verenigingen zijn afhankelijk van giften omdat de subsidie 
vaak niet toereikend is. Ook al zijn ze niet inzichtelijk, we weten wel welke resultaten we er 
mee kunnen halen. Is er wel aandacht voor deze verenigingen die onder druk staan? 45 
 
De crisis van de jaren 80 heeft als leereffect opgeleverd dat het op orde brengen van het 
huishoudboekje door eenzijdig te kijken en te snijden aan de kostenkant, zonder visie en 
zonder bewust doorgaan met besteden, veel bedrijven de das om heeft gedaan. 
Er is een gevleugelde uitspraak: "de gemeente heeft geld, en gaat niet failliet, maar onze 50 
samenleving wel". Wij moeten inzetten op het sociaal gezond houden van de samenleving, 
een duurzame samenleving. Dus, meer inzetten op het behoud van de sociale cohesie. Dat 
is iets waar Ridderkerk trots op mag zijn. Maar dat staat bij ons ook onder druk. 
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Garandeer een menswaardig bestaan voor de afhankelijken. Wij vragen de wethouder de 5 
toezegging dat zij voor de begroting komt met aanvullende informatie over de verschraling 
van de AWBZ. Hoeveel mensen betreft het? Welke mogelijkheden zijn er? Welke 
alternatieven zijn er? En welke kosten zijn er aan de alternatieven verbonden? 
De mensen moeten nu goed opgeleid worden om aan het werk te gaan, betaald of vrijwillig. 
Daarom zien wij uit naar de uitkomsten van de “Daadwerkelijk aan de slag-dag”. 10 
De jeugdwerkloosheid loopt op. Laat de jongeren langer onderwijs volgen, zodat ze beter 
gekwalificeerd aan de slag kunnen. Er komt subsidie van het rijk om maatschappelijke stages 
beter te begeleiden. Dat kunnen we ook naar ons toetrekken. We kunnen ons ook inzetten 
voor scholing van vrouwen, zodat zij op termijn goed gekwalificeerd deel kunnen nemen aan 
het arbeidsproces. Daar moet wel voldoende ruimte voor zijn bij buitenschoolse opvang en 15 
kinderdagverblijven. Misschien is het zelfs wel een mogelijkheid om de leegstand in scholen 
op deze manier beter te benutten. 
Ook ouderen moeten meer de gelegenheid krijgen zich beter te ontwikkelen. In de 
programmarekening 2008 komen wij niets tegen over de volksuniversiteit of over de doorstart 
daarvan. 20 
 
We hebben al eerder gezegd dat er goede zorg voor de verenigingen moet zijn. Verenigingen 
binden mensen uit alle lagen. Het is letterlijk een investering in de toekomst. Vroeger dachten 
wij alleen aan de jeugd en nu meer en meer aan de ouderen. 
In het jaar 2008 is al veel bereikt en verder in gang gezet. We hebben niet overal de vruchten 25 
van kunnen plukken en veel hangt dan ook af van de inzet van de gelden die er nog voor dit 
jaar staan. 
Bij de jaarrekening werd melding gemaakt van een voordelig resultaat. Bij het volgende 
agendapunt van deze vergadering blijkt dat dit kleine miljoen inmiddels verdampt is. 
De accountant heeft de goedkeurende verklaring afgegeven. Onder voorbehoud van enkele 30 
maren, zit het wel goed met de cijfers en rechtmatigheid. Enkele zaken vielen ons op. 
Het gaat om de punten die de accountant als actiepunt heeft benoemd. Wij begrijpen dat 
onderwerpen soms lang blijven staan. De zaken met de hoogste prioriteit worden als eerste 
opgepakt. Het stemt ons wel treurig dat nog steeds zaken uit het jaar 2005 niet afgehandeld 
zijn of opgepakt worden. Een van die terugkerende actiepunten uit 2005, 2006 en 2007 wordt 35 
in 2009 opgepakt en krijgt extra aandacht. Het betreft de berekening van de overschrijding 
van het openbaar onderwijs. Een bedrag van vier ton is wellicht onterecht ontvangen. Het is 
natuurlijk onnodig te zeggen dat ook wij verwachten dat wij hierover op zo kort mogelijke 
termijn worden geïnformeerd. Die toezegging hebt u inmiddels gedaan. 
 40 
De actiepunten 10, 20 en 21 betreffen actiepunten uit de interne controle van 2006, 2007 en 
2008. We sparen ze over een paar jaar op. Dit heeft betrekking op de financiële beheersing 
en op de uitvoering van de Wmo. Het doet ons goed dat de accountant en het college hierop 
hebben ingegrepen en dat inmiddels in samenwerking met de accountant een plan van 
aanpak is opgesteld en een interne controle is uitgevoerd. 45 
De acties zijn benoemd en wij verwachten dat deze problemen niet meer in 2009 zullen 
opduiken. 
Actiepunt 31 gaat in op de noodzaak van functiescheiding en behandeling en besluiten bij 
kwijtschelding. Er is besloten om dat niet te doen. Wel wordt er geschreven dat men extra 
alert is op de belangenverstrengeling. Dit vinden wij onvoldoende en geen goed signaal. 50 
Er wordt veel ingezet op het principe “work first”. Zoals gezegd verwachten wij veel van de 
daadwerkelijke “Aan de slag-dag”. Uitstroom blijft belangrijk. Ook het beperken van de 
instroom en dat op een respectvolle wijze. Het niet meermalen moeten aanleveren van 
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informatie of behandeld worden als potentiële fraudeur aan de balie, maken daar onderdeel 5 
van uit. Daarom benadrukken wij goede scholing en begeleiding van de medewerkers. 
 
Er wordt goed ingezet op het bestrijden van hennepteelt. Er worden goede resultaten 
geboekt. Dat is lovenswaardig. Het is goed om extra maatschappelijke kosten te voorkomen 
en ook om het risico van brand te voorkomen. Tegelijkertijd stijgt het aantal woninginbraken. 10 
Woninginbraken hebben een zeer grote impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners en 
hun sociale netwerk.  
Bij de bestrijding van hennepteelt gaat het niet alleen over het bestrijden van de opbrengsten, 
maar het is ook hier zaak om een menselijk gezicht te tonen en ongewenste betrokkenen 
door te wijzen naar maatschappelijk werk of zo nodig opvoedingsondersteuning. Wij vinden 15 
een menselijk gezicht en een stukje nazorg absoluut van belang, mijnheer Van der Spoel. 
 
Verkeersveiligheid in Ridderkerk heeft aandacht. Terecht! Wij zijn blij dat ook de VVD-fractie 
aandacht heeft voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarom verwachten wij veel 
van de uitvoering van de nota Langzaam Verkeer die ook de verkeersveiligheid in de 20 
Noordstraat en rondom de Vlietlaan, zal verbeteren.  
Een compliment aan de mensen van de buurtbemiddeling. Zij zijn in staat gebleken om in 
50% van de conflicten te bemiddelen. Dat is een goed voorbeeld van het nut van de 
menselijke aanpak. 
Er wordt veel ingezet op participatie, maar toch worden veel inwoners niet betrokken of 25 
voelen ze zich niet betrokken. Natuurlijk zijn er altijd minimaal twee handen nodig voor een 
handdruk. Dat is een hand meer dan voor het uitdelen van de klap. Verandering van 
mentaliteit kost tijd. De waarderingscijfers zijn gestopt met dalen en geven hoop op herstel in 
Ridderkerk. Met volharding doorgaan op de ingeslagen weg blijft belangrijk. Het schrappen 
van een skatebaan in Drievliet, zonder overleg met de betrokkenen is een voorbeeld van hoe 30 
het niet moet. Het op creatieve en vooral duidelijke wijze in gesprek gaan met de inwoners 
van bijvoorbeeld Oost, is een voorbeeld van hoe het ook kan. 
Bij accountmanagement is het zo dat het eerste contact moeilijk kan zijn, maar niet het 
moeilijkste is. Wel het vasthouden en onderhouden van contacten. Bijvoorbeeld met de 
wijkoverleggen. Het gaat goed. Ze doen puik werk. Maar, houd de vinger aan de pols. Ook 35 
hier is duurzaamheid geboden. Over samenlevingopbouw, duurzaamheid, Dynamiek en SRS 
komen wij na de zomer met elkaar te spreken. 
 
Dan nog het onderwerp milieu. 
Aan dit onderwerp zijn al zoveel moties gewijd en aangenomen. Wij zijn heel blij in de 40 
beantwoording van vragen van D66/GroenLinks te kunnen lezen dat het besef heerst dat het 
milieu niet altijd integraal kan worden opgepakt. Onze fractie krijgt soms tranen in de ogen 
van dit onderwerp. Niet als gevolg van de zwevende deeltjes, maar vanwege de resultaten. 
Is het nu omdat we niet weten hoe het moet worden aangepakt, is er te weinig capaciteit, 
hebben we geen idee van wat we willen bereiken of verwachten we te veel? 45 
Dit gaat natuurlijk ook op voor duurzaamheid. Onze fractie is blij dat er na de zomer verder 
en intensief over wordt gesproken. Dan kunnen we ook van gedachten wisselen over het 
traditionele beeld dat het college heeft over de toename van bedrijvigheid. 
Maar wellicht spreken wij er maandag al over, als, tegen de verwachting in, toch gehoor wordt 
gegeven aan de motie over aanvullende milieu-informatie bij de structuurvisie. 50 
 
Bij een jaarrekening tenslotte, gaat altijd extra aandacht uit naar de verbonden partijen. Onze 
aandacht betreft tegenwoordig, nu Drechtwerk ontbreekt, de veiligheidsregio. 
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Veiligheid is belangrijk. Het is een emotioneel goed maar het is ook een organisatie met een 5 
eigen dynamiek, bestuurscultuur en ambitie. We hebben een goede nota Verbonden partijen, 
maar hebben we ook grip op de zaak? Als er te hoog gegrepen is, hoe groot is dan onze 
invloed? Hoe gaat men om met geluiden uit de deelnemende gemeenten? De brief over 
aanpassing van het indexeringspercentage is wat ons betreft dan ook een heel mooie 
lakmoesproef. Dank u wel, voorzitter. 10 
 
De voorzitter: Dank u zeer, mevrouw Ripmeester. Het woord is aan de heer Vroegindeweij. 
 
De heer Vroegindeweij: Voorzitter, een paar puntjes naar aanleiding van de 
programmamonitor. Het is een beetje lastig om dingen uit elkaar te halen. Nu spreken we over 15 
de 2e programmamonitor. Straks spreken we over de kaders. We moeten vooruitkijken en 
terugkijken. Ik wil een paar dingen gewoon gezegd hebben.  
 
Er ligt een goedkeurende accountantsverklaring en dat is heel positief. Er is een hele lijst 
aanbevelingen. Ik heb de accountant in de commissie ook horen zeggen dat de organisatie 20 
van de gemeente Ridderkerk met die aanbevelingen heel voortvarend aan het werk gaat. 
Dat blijkt uit sommige dingen die gebeurd zijn en ik heb vertrouwen dat het verder ook 
gebeurt. Daar ben ik blij mee. 
Ik ben ook heel blij met het feit dat voor deze raadsvergadering meer informatie beschikbaar 
is dan bij andere vergaderingen, omdat de motie over aanvullende informatie voor de raad uit 25 
P&C-instrumenten nu uitgevoerd is en bij de 2e programmamonitor zit en gebruikt kan worden 
bij de begroting. Daar ben ik heel blij mee. Dat, samen met de commissie Kas, de 
vragenronde, heeft mij het gevoel gegeven dat de informatie bij deze rekening en monitor 
veel meer inzicht geeft dan in vorige jaren. Er zijn echt grote stappen vooruit gezet. 
 30 
Dat gezegd hebbende wil ik nog een paar punten van kritiek uiten. Laat ik het 
aandachtspunten noemen. 
 
Economie 
Het progamma is lastig, zeker nu de economie tegenzit. De prestatie-indicatoren geven een 35 
wisselend beeld. Meer bedrijven, meer arbeidsplaatsen maar toch moeite om mensen uit de 
uitkering aan het werk te krijgen. Dat is ook niet gemakkelijk. Naar ons idee is daar nog extra 
inzet voor nodig. Ondanks de goede inzet waarover we vanmorgen hebben gehoord. 
 
Veiligheid 40 
Veel punten. De doelstelling was om de onveiligheid terug te dringen. De cijfers tonen aan dat 
er juist sprake is van een toename van onveiligheid. 
Dat is triest. Het lijkt dweilen met de kraan open. 
Echt goede cijfers hebben we niet omdat de informatie moet komen uit de nationale 
veiligheidsrapportage, die pas in 2010 beschikbaar komt. Dat betekent dat we nu niet verder 45 
kunnen kijken dan 2007. Dat vind ik eigenlijk wel triest. 
Ik hoop dat het college wel actuelere cijfers heeft omdat het anders onmogelijk is om greep 
op deze zaak te krijgen. Dat hoor ik graag. 
  
Participatie 50 
Participatie is verschrikkelijk lastig. Vanmorgen hebben we voorbeelden gehoord van de 
menselijke benadering van de burger als klant. Dat vond ik positieve verhalen. 
Zodra het op inspraak gaat lijken, heb ik het gevoel dat het wringt. Mensen hebben dan wel 
het gevoel dat ze hebben kunnen zeggen wat ze willen zeggen, maar dat het besluit al is 



25 juni 2009 

1717 

genomen en hun inspraak geen enkele invloed meer heeft. Dat is een groot probleem 5 
wanneer we dat niet weten op te lossen. Dan wordt de waardering van de burger voor de 
politiek nooit wat. 
 
Educatie 
Op bladzijde 37 staat in één van de tabellen dat de ontwikkeling van de zorgstructuur niet vlot. 10 
Dit komt omdat de partners en participanten elk op een eigen manier bezig zijn. Ik denk dat je 
dan minstens de vraag zou kunnen stellen of het college wel voldoende regie op dat punt 
voert. 
Dan een punt dat eigenlijk op alle programma´s slaat, op het een wat meer dan op het ander: 
kwaliteitszorg.  15 
Ik zie dat er op heel veel punten hard gewerkt wordt aan verbetering van verslaglegging. Ik 
heb het gevoel dat zodra er meer druk komt om dat structureler te maken, er weerstand bij 
het college is. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien voel ik het verkeerd. Juridische 
kwaliteitszorg is daar een voorbeeld van. Ook de suggestie van de accountant om de 
integriteitcontrole te koppelen aan andere controlemechanismen. Ik voel daar iets van 20 
afhouding. Ik ben benieuwd naar de reactie van het college hierop. 
 
Dan het laatste puntje, het is al vaak gezegd, dat betreft het bedrag van € 400.000,- voor het 
onderwijs. 
 25 
Het amendement van het CDA over de rekenkamercommissie ondersteunen wij graag.  
Dat was onze bijdrage. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Niemand meer in eerste termijn? Dan gaan we over naar de 
reactie van het college. Ik begin bij wethouder Van den Berg. 30 
 
Wethouder van den Berg: Dank u wel. Ik begin direct met de vragen. De eerste vraag voor 
mij kwam van de SGP-fractie. De fractie vraagt nu al om uitbreiding en voortzetting van 
parkmanagement. Dat vind ik eerlijk gezegd vroeg. We hebben niet voor niets een periode 
genomen van drie jaar, waarin parkmanagement zich moet laten gelden. We hebben de 35 
parkmanager ingezet vooral om het contact tussen de gemeente en het bedrijfsleven te 
versterken. Daarin zijn we de afgelopen twee jaar onvoldoende geslaagd. Dit wordt een heel 
spannend jaar. Op basis van de evaluatie aan het einde van dit jaar gaan we kijken wat we 
daarna structureel gaan doen. Het is voor mij nu nog te vroeg om te zeggen of we er in deze 
vorm mee doorgaan. 40 
De tweede vraag van de SGP-fractie was een opmerking. Ik begreep hem eigenlijk niet goed. 
Ik ben teleurgesteld over het aantal plaatsingen door de regisseur Werk. Ook Leefbaar 
Ridderkerk maakte een opmerking in die sfeer. 
U zegt ook dat er nog te weinig uitstroom is gerealiseerd. 
 45 
De heer Alderliesten bij interruptie: Misschien mag ik het even toelichten. Wij hebben 
gelezen dat er 73 cliënten zijn geplaatst. Het valt ons tegen dat daarvan maar 39 cliënten echt 
aan het werk zijn. 
  
Wethouder Van den Berg: Dat klopt. We hebben het er vanochtend ook over gehad. De 50 
fractie kijkt vooral ook terug naar eerdere jaren. Als ik de lijn zie van 2006 naar nu, moet ik 
toch wel constateren dat er al een hele slag gemaakt is, ook in aantallen. Het totale aantal 
uitstroom is ook fors omhoog gegaan. Het aantal contacten met bedrijven in Ridderkerk is fors 
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omhoog gegaan en daarom verbaast de opmerking mij. Maar goed, daar kunnen we over 5 
verschillen. 
U vraagt wat de komende tijd gaat gebeuren. Ook daar hebben we vanmorgen over 
gesproken. Op een aantal aspecten moet inderdaad nauwer ingezet worden. Dat betreft 
vooral de beschermde banen, kinderopvangplaatsen, buitenschoolse opvang, BBL-trajecten, 
duale trajecten. Al dat soort aspecten zijn nodig om deze lijn te blijven voortzetten. 10 
 
Uw volgende vraag ging over ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg en 
jeugdgezondheidszorg. U hebt gelijk dat daar al een hoop gebeurt. Ik kan u voorspellen dat 
er nog heel veel meer gaat gebeuren, zeker als er ook nog een stelselherziening aan gaat 
komen waarbij de gemeente verantwoordelijk gaat worden voor jeugdzorg in plaats van de 15 
provincie. Ik verwacht dat het de komende jaren nog niet rustig wordt. En terecht, want zaken 
zijn nog steeds niet goed geregeld. 
 
U stelt een vraag over het contracteerplatform. Dat is inderdaad afgeschaft, omdat dat alleen 
een platform was waarin de subsidie voor haar jeugdgezondheidszorg verdeeld werd. 20 
Gemeenten moesten alleen aan die subsidieverdeling heel veel betalen. Dat vonden wij een 
onzinnige structuur. Het is wel de reden geweest waarom we hebben gezegd dat we naar een 
jeugdgezondheidszorgorganisatie toe moeten. Daar zijn we druk mee bezig, ook dat is 
vandaag al eerder aan de orde geweest. Na de vakantie komen de verschillende scenario's 
voor de uitvoering in ieder geval in de commissie terug en aan het einde van het jaar zullen 25 
we besluiten moeten nemen omdat onder andere de gemeenschappelijke regeling van de 
GGD gewijzigd moet worden. Dat is het formele moment van besluitvorming. 
 
De VVD-fractie vraagt wat het college doet aan de stijging van de Wsw-wachtlijst. 
U citeert het college terecht dat wij geschrokken zijn van de toename van de wachtlijst. Dat is 30 
vervelend, zeker na de besluitvorming vorig jaar dat we het op een andere manier zouden 
gaan doen dan via Drechtwerk. Waar we dit jaar mee te maken hebben is dat de taakstelling 
die wij van het Rijk kregen, het budget, naar beneden is gegaan. Daardoor kunnen wij minder 
mensen plaatsen. Dit werd gecombineerd met een wat moeizame overdracht rond mensen 
die in behandeling waren bij het regiebureau van Drechtwerk. De eerste tijd waren er dus wat 35 
problemen. Daar hebben we goede gesprekken over en we zijn er in ieder geval van 
overtuigd dat we op korte termijn in ieder geval zes mensen kunnen plaatsen. Daar wordt 
alles aan gedaan. Ons streven blijft om de wachtlijst zo klein mogelijk te houden. Dat hebt u 
ook vastgesteld in de startnotitie Regionaal arbeidsmarktbeleid dat we daar in BAR-verband 
nadrukkelijk een actiepunt van maken. 40 
 
U wilt alles weten van het gezondheidscentrum Slikkerveer. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat 
ik daar niet zo veel van weet. De gemeente is hierin geen officiële partij. Het betreft in ieder 
geval niet de huisartsenpost waar u aan refereert. Het is een initiatief, een privaat proces van 
een aantal ondernemers in de zorg, een aantal eerstelijnsorganisaties, maar ook een aantal 45 
partners die daar dicht omheen zitten. Wat het gezondheidscentrum Slikkerveer betreft, 
daarin hebben wij nog geen formele rol behalve op het punt van het bestemmingsplan. En 
dan komen wij bij u terug. 
 
Dit PvdA vraagt naar de nieuwe maatregelen die nodig zijn voor de AWBZ en wat wij als 50 
gemeente er allemaal aan kunnen doen. U hebt daar onlangs een uitgebreide brief van het 
college over gekregen. Wat doen wij met de pakketmaatregel, met het verdwijnen van de 
indicatie voor psychosociale hulp? Dat is vooral het plan van aanpak dat we nu gaan 
uitvoeren. U hebt gelijk dat we de komende tijd nadrukkelijk in de gaten moeten houden in het 
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bijzonder de mensen die een indicatie kwijtraken. Er is nog steeds discussie over omdat de 5 
indicaties niet door ons gesteld worden, maar door het CIZ. Wij hebben onvoldoende zicht 
welke mensen de indicatie kwijtraken. Op dat punt houden wij nauw contact met het CIZ, 
maar ook met de organisaties die nu bepaalde vormen van zorg verlenen en die waarschijnlijk 
erg onder druk komen te staan. Daar moet de komende tijd aandacht naar uitgaan en we 
moeten daar met elkaar op terugkomen om te bepalen wat we als gemeente kunnen doen. 10 
De insteek van het college is wel, laat ik dat helder zeggen, dat wij indicaties die vervallen zijn 
uit de AWBZ, niet over kunnen nemen, tenzij u daar budget voor beschikbaar gaat stellen. Ik 
denk dat dat niet de lijn is. Het is wel een zorgelijke ontwikkeling, dat ben ik met u eens. 
Een onderdeel daarvan is, zoals ook vanmiddag aan de orde is geweest, dat in het nieuwe 
bestek voor huishoudelijke hulp een product komt voor thuisbegeleiding. Zodat in ieder geval 15 
de ontregelde gezinnen structureel geholpen gaan worden. 
 
Dat waren de vragen. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Blesgraaf. 20 
 
Wethouder Blesgraaf: De heer Onderdelinden vroeg naar een termijn voor de brede school 
in Bolnes. In het IHP, dat ik aan het einde van het jaar aan u hoop te kunnen voorleggen, zal 
daar uitsluitsel over worden gegeven. Dat zal afhangen van de financiële mogelijkheden en 
de belangen van andere scholen. 25 
 
De heer Van Houcke wees op de overschrijding van het Openbaar Onderwijs. Alle partijen 
hebben daar iets over gezegd. In het bijzonder het bedrag van € 404.000,- dat genoemd 
wordt in het accountantsrapport. Op dit moment is onze accountant daarmee bezig. Ik hoop 
dat ik u in juli daar wat meer over kan vertellen. Ook over het bedrag van € 70.000,- heb ik een 30 
toezegging gedaan en op dit moment wordt een en ander uitgezocht en op schrift gezet. U 
krijgt dat toegezonden. 
 
De heer Alderliesten maakte een opmerking over het subsidiebeleid. Op dit moment zijn we 
bezig om een overzicht te maken van de subsidieverlening aan verschillende partijen. We 35 
zoeken daarvoor een beheersbare vorm die voor u naar wens is. 
 
De heer Van der Spoel wijst ook op de afrekening openbaar onderwijs en op de fusie van 
SRS en Dynamiek, tegen welke prestaties en welke prijs. Waarschijnlijk zullen we in oktober 
met een overzicht van de stand van zaken komen en zullen we in het verlengde daarvan met 40 
betrekking tot de beleidsgestuurde contractfinanciering verdere mededelingen doen. Ook de 
heer Alderliesten maakte daarover een opmerking. 
 
De heer Pors maakte ook een opmerking over de afrekening openbaar onderwijs. Daar heb 
ik al iets over gezegd. 45 
 
Mevrouw Ripmeester vroeg naar de volksuniversiteit. Daar zijn besprekingen over gaande. Ik 
kan daar nog niet veel meer over zeggen. De contacten zijn er. Vanuit het bestuur van de 
volksuniversiteit Rotterdam is de bereidheid uitgesproken om verder onderzoek te doen. We 
zijn daarmee bezig en komen daarmee bij u terug. 50 
 
Dat is het voorzitter. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u zeer, wethouder. Wethouder Den Boef. 
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 5 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, eerst over de haven van de heer Onderdelinden. Er is 
enige tijd geleden sprake geweest van eigendomsoverdracht. Er was toen inderdaad sprake 
van subsidie voor de toegankelijkheid. Ik weet niet hoe de situatie op dit moment is. Ik denk 
dat de situatie vanwege de crisis die er nu is, wellicht anders is, maar ik zal u laten weten hoe 
de subsidieaanvraag er op dit moment voor staat. 10 
 
U vroeg naar ondergrondse vuilnisverwerking bij laagbouw. Dat is niet aan de orde. Wij zijn 
bij laagbouw bezig met zijladers. Ondergrondse ophaal is echt bedoeld voor hoogbouw.  
 
De heer Van der Spoel vroeg naar de afhankelijkheid van de snelheid van het 15 
verkeersaanbod. Er loopt momenteel een pilot, waar we ons niet meer bij kunnen aansluiten. 
Wanneer de resultaten bekend zijn, waar wij zeker opletten, kijken wij naar de effecten. Dan 
kunnen wij bepalen of wij ons daar hard voor moeten maken. Want het is nog niet zeker dat 
dit een positief effect heeft op de milieudoelen die wij voor ogen hebben. 
 20 
Voorzitter, dat was het. Er waren nog wel opmerkingen, maar geen vragen meer. 
 
De burgemeester: Dank u wel. Er waren ook vragen die mijn portefeuille betreffen.  
De positief getinte opmerkingen laat ik voor wat ze zijn. Ik neem ze graag tot me en zie dit als 
een stimulering.  25 
 
De vraag van de SGP over het onderzoek door ZenC over de administratieve lastendruk en 
deregulering. U vroeg waar het dan over gaat. In het kader van de terugkoppeling en 
samenwerking BAR hebben we daar vaker over gesproken. Het is een BAR-project, waar we 
gezamenlijk subsidie voor hebben gekregen. Dit betekent niets meer of minder dan dat we in 30 
de drie gemeenten afzonderlijk, maar wel in afstemming met elkaar kijken waar en hoe we 
kunnen dereguleren en wat dat zou kunnen betekenen voor de dienstverlening. 
Dat zit nu in een afrondende fase. De gesprekken en inventarisaties zijn achter de rug. Zowel 
met particulieren, inwoners als bedrijven. Burgers en bedrijven begrijpen dat we regelgeving 
nodig hebben. We willen regels niet schrappen maar makkelijker maken.  35 
 
Dat brengt mij bij de heer Van der Spoel. Hij merkte op dat we iets moeten doen aan de 
overtollige administratieve lastendruk met betrekking tot de bedrijven. Dat zit er ook heel dicht 
en nadrukkelijk in. Maatregelen die worden genomen betreffen het digitaliseren van de 
dienstverlening als het aankomt op het slechts eenmaal invullen van een formulier. U moet 40 
het in die geest zien. Wij gaan ervan uit dat het overzicht en de keuzes die we maken in 
overleg met de BAR-gemeenten en de maatregelen die we er tegenover zetten aan het einde 
van het jaar voor besluitvorming naar de raden gaan. 
 
U legde terecht de vinger bij juridische kwaliteitszorg. U vraagt waarom we dat onderzoek niet 45 
doen dat in de rekening staat. In de rekening staat dat we wel voornemens zijn om de 
organisatie te onderwerpen aan een legal audit of quickscan. Ook de reden waarom we daar 
niet toe gekomen zijn.  
Er is al eens een juridische audit geweest toen we bezig waren met het directieprogramma 
Beheersing. Er zijn maatregelen en verbeterslagen uit naar voren gekomen. Dit heeft geleid 50 
tot het juridisch overleg, structureel, maar ook tot ontwikkeling en cursussen et cetera. Er is 
niets op tegen. In die zin kom ik u graag tegemoet om die juridische audit nog eens te 
herhalen. Het is even een kwestie van plannen. Ik zeg u dat dit nog voor het einde van deze 
raadsperiode op de rol staat. 
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U sprak ook over het project Aanhaken: dat is afgerond, dat klopt. We hebben in onze 5 
antwoorden op uw vragen geschreven dat de brochure die daarover is uitgebracht, ook op 
verzoek van het ministerie overigens, op de vrijwilligersavond is uitgereikt, ook aan de toen 
aanwezige raadsleden. Het was inderdaad chiquer geweest als we hadden gecontroleerd of 
ook de andere raadsleden deze brochure hadden gekregen. Als mensen de brochure nog 
niet hebben gekregen, zullen wij daarvoor zorgen. Dit project heeft ons wel geleerd dat het 10 
heel moeilijk is om afzijdige burgers, die we in beeld hebben, ik bedoel de postcodegebieden, 
te betrekken bij het participatieproces. Toch vinden we dat we op de huidige weg moeten 
doorgaan en de bestuurlijke nabijheid moeten blijven bieden. 
We denken dat de wijze waarop de participatieslinger nu werkt, mensen enthousiasmeert en 
ook afzijdige burgers en mensen die niet aanhaken, zal betrekken. Ik denk ook dat dit het 15 
college uitnodigt om nog nadrukkelijker de wijken en buurten in te gaan en in gesprek te gaan 
over lastige onderwerpen. Dat is ook de reden waarom we bij de behandeling van de 
structuurvisie nadrukkelijk met die oude SRV-wagen de wijken en buurten zijn ingegaan om 
op de straathoeken ook echt het gesprek met de burger aan te gaan. Dat alles in het kader 
van het project Aanhaken. 20 
 
De VVD gaf een compliment over de behandeling van de rekening en alles wat daarbij hoort. 
Ik vat dit graag op als compliment. Ik denk ook dat we deze dag van vandaag als zeer positief 
hebben ervaren. Ik ben benieuwd naar de evaluatie die we met elkaar hierover hebben. 
  25 
De opmerking over de administratieve lastendruk hebben we gehad. U wijst nog op de 
positieve inzet met betrekking tot het bestrijden van hennepteelt, de grote invloed op de 
veiligheid en om dan maar meteen de opmerking van mevrouw Ripmeester over hennepteelt 
beet te pakken: u ervaart de aanpak als positief, maar u zet er tegenover dat het aantal 
woninginbraken stijgt. Nu denk ik dat u daarmee wilt zeggen dat het stimuleren van de 30 
aanpak van hennepteelt niet ten koste mag gaan van het uitbreiden van de veiligheid in onze 
gemeente. Dat is ook zo. De hennepteelt met de georganiseerde criminaliteit die daaraan ten 
grondslag ligt, de veiligheidsaspecten, en de gevaarzetting die daarbij komt kijken, de fysieke 
onveiligheid moeten ook absoluut heel nadrukkelijk worden aangepakt. 
In die zin zou ik de onderwerpen niet willen laten strijden om belangrijkheid. Dat de aantallen 35 
woninginbraken stijgen, is een landelijk fenomeen. Dat is geen bagatelliserende opmerking. 
Het heeft absoluut prioriteit in onze regio. En ook in onze gemeente. We gaan ermee door. 
Maar het is een zeer hardnekkig en weerbarstig fenomeen aan het worden, net zoals de 
stijgende cijfers van overvallen. Ook dat is landelijk erg lastig beet te pakken, u ziet het in de 
kranten. Er is een ware golf uit Oost Europa bezig om de boel onveilig te maken. Daar wordt 40 
landelijk op ingezet. Een lagere prioriteit voor woninginbraak of hennepteelt kan niet het geval 
zijn. Beiden hebben aandacht nodig. 
U vraagt om nazorg met een menselijk gezicht voor de bestuurlijke aanpak van hennepteelt. 
Ik heb daar vandaag al het een en ander over gezegd. Ik snap wat u bedoelt, maar u kunt van 
mij en het college niet verwachten dat daar waar wij met elkaar die harde aanpak met 45 
betrekking tot de ontmanteling van de hennepteelt inzetten, wij nu een pamperende 
beweging maken. Ik snap de context en de zorg voor familie. Als mensen door de bodem 
zakken als het gaat om hun psychische gesteldheid, dan heb ik daar in het kader van het 
zorgtraject 23 plus ook aandacht voor. De harde aanpak van de dader en tegelijkertijd 
pamperen gaan in dit geval niet samen.  50 
 
De heer Van Houcke bij interruptie: Voorzitter, ik begrijp uw verhaal, maar bent u zelf niet 
bang dat door het harde repressieve ingrijpen, waar alle reden voor is, u tegelijkertijd ook een 
bonus legt op de verharding van de criminaliteit en een bonus aan de criminelen? 
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  5 
De burgemeester: Kunt u dat nader toelichten? 
 
De heer Van Houcke bij interruptie: Hoe moeilijker het is om aan het spul te komen, hoe 
interessanter het wordt voor de criminaliteit. De prijzen zullen stijgen. In die zin trek ik een 
vergelijking met het droogleggen in Amerika en Scandinavië. Naar mijn idee bevoordelen ze 10 
daarmee de verharding van de criminaliteit. Daar ben ik een beetje bang voor. Ik weet niet of 
dat ook een overweging is bij u. 
 
De burgemeester: Ik denk dat we dat aspect ook aan de orde hebben gehad bij het 
raadsdebat over dit punt. Je zou dat effect voor de aanpak van elke vorm van criminaliteit 15 
kunnen meenemen. Ik denk dat we niet voor niets deze harde aanpak kiezen.  
Wij willen niet langer dat de onderwereld invloed krijgt op de bovenwereld. Dat is met deze 
hennepteelt nadrukkelijk het geval. Nog even afgezien van de levensgevaarlijke situaties die 
ontstaan. Ik wil het niet voor mijn rekening nemen een zachtere aanpak in te zetten.  
Overigens worden we dan ongeloofwaardig, ook voor onze partners, terwijl we weten dat er 20 
mensenlevens op het spel staan en de integriteit van de samenleving in het geding is. De 
inwoners vragen van ons om daar pal voor te staan. 
Bovendien voert het Rijk een dubbelhartig beleid. Daardoor blijft er voor ons niets anders over 
dan aan de achterkant te vegen. Wij proberen op deze manier ook zoveel mogelijk aan de 
voorkant te komen. Wij proberen het mensen zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om winst 25 
uit hennepteelt te genereren. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Voorzitter, u koppelt de harde aanpak. U zegt niet te 
gaan pamperen. Ik denk dat mijn opmerking niet helemaal duidelijk naar voren is gekomen. 
Wat ik heb voorgesteld is niet om de dader minder hard aan te pakken, maar om het 30 
menselijke gezicht te laten zien aan diegene die direct betrokken is. Ik doel op de mensen die 
de impact ervaren van zo’n actie. Zij moeten een sociaal gezicht te zien krijgen. Dus niet de 
dader pamperen, maar wel de mensen die erin meegezogen worden. 
 
De burgemeester: Ik geef u toch mee dat dit de verantwoordelijkheid is van de volwassen 35 
dader. Als er sprake is van een minderjarige, hebben we een andere situatie. Ik denk dat hij 
daar ook op aangesproken mag worden door zijn omgeving. Daar past niet zo goed bij dat 
wij op voorhand en proactief de omgeving pamperen. 
  
Mevrouw Ripmeester: Ik wil niet suggereren dat dit op voorhand en proactief moet zijn, maar 40 
ik ben wel heel blij dat u opmerkte dat op het moment dat mensen door de bodem dreigen te 
zakken, zorg wordt verleend. 
 
De burgemeester: Maar, dat is in alle gevallen zo. 
Dames en heren, ik ga graag verder. Er is nog een aantal punten waar ik graag even 45 
doorheen wil vliegen.  
De heer Van der Spoel is blij met de uitbreiding van het aantal ambulances. U gaat er ook van 
uit dat dit een positieve invloed zal hebben op het terugdringen van de overschrijding van de 
aanrijtijden. Daar gaan wij ook van uit. U vraagt mij min of meer een toezegging dat die extra 
ambulances naar Ridderkerk komen. Natuurlijk is dat zo. Maar u moet mij niet misverstaan. 50 
Ze worden niet in Ridderkerk gestationeerd. Wij hebben regionaal afgesproken dat we 
werken met een systeem van dynamisch ambulancevervoer. De ambulances komen ten 
goede aan de hele regio, met het accent op die gemeenten waar de aanrijtijden het meest 
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overschreden worden. Dus op dat punt kunt u ervan uitgaan dat er extra inzet komt voor 5 
Ridderkerk. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, daar gaat het juist om. De accenten leggen bij die 
gebieden waar de normtijd niet gehaald wordt. Onze bijdrage had betrekking op de inzet van 
ambulances in die gebieden waar de normtijd niet wordt gehaald en zo in Ridderkerk de 10 
normtijd van de aanrijtijd wel te halen. Het feit dat er in de regio meer ambulances komen, is 
geen garantie dat de normtijd in Ridderkerk wordt gehaald. Onze opmerking voorzag erin u te 
steunen dat dat juist gaat gebeuren. 
 
De burgemeester: We hebben elkaar goed begrepen en ik zal dit als uitroepteken 15 
meenemen in het overleg met het algemeen bestuur. Dank u zeer.  
De verbeterslagen over communicatie zitten in de pijplijn. Wij hopen in het najaar met 
voorstellen te kunnen komen, in het bijzonder voor de website en de digitale dienstverlening. 
 
De positieve opmerking over participatie. Dat er twee handen nodig zijn voor de handdruk, dat 20 
is natuurlijk zo. Als we daar nog meer op inzetten, zal de waardering stijgen. Nu is het stijgen 
van de waardering niet een doel op zich. Wel het meehelpen organiseren en faciliteren van 
een gelukkige samenleving. En daar hoort ook bij dat we meer vertrouwen in elkaar krijgen.  
 
De PvdA wijst nog op de veiligheidsregio als verbonden partij. U zult dat nadrukkelijk volgen, 25 
en ik denk dat dat goed is. De brief die de raad van Ridderkerk heeft geschreven en inmiddels 
ook aan andere verbonden partijen, is een lakmoesproef. We nemen dat ook mee in de 
gemeenschappelijke regelingen.  
 
Leefbaar Ridderkerk heeft de vinger gelegd bij het feit dat er in plaats van minder, meer 30 
inbraken geregistreerd zijn. Dat is ook zo. We hebben geen goede cijfers, zegt u. U wordt 
verwezen naar de veiligheidsmonitor 2007. Er is een nieuwe, van 2009. U zou hem inmiddels 
moeten kennen. In 2010 wordt er weer een nieuwe meting uitgevoerd, die monitor zal in 2011 
uitkomen. Er zijn wel meer cijfers. We kijken daar ook naar, in de stedelijke driehoek en in het 
regionale college. Het is niet zo’n volledig overzicht en het is anders getint dan de 35 
veiligheidsmonitor. Wij kunnen de objectieve gegevens best wel aanleveren, daar moeten wij 
dan even ons best voor doen. Deze moeten opgehaald worden uit het systeem. Ik ga graag 
een keer met u en de districtchef in de commissie daarover in gesprek. 
Aan de hand van die cijfers wordt ook gestuurd. In de stuurgroep veilig zijn ze aan de orde. 
Ook daar ligt de toezegging om met u in gesprek te gaan.  40 
Maandag ligt in het regionaal college voor om een regionaal inlichtingencentrum te 
organiseren waar gemeenten gevraagd en ongevraagd extra informatie kunnen krijgen. Dat 
betekent cijfermateriaal over collectieve situaties, maar ook op casusniveau, waardoor we 
meer mogelijkheden hebben om te sturen en onze interventies op te richten. Ik denk dat dit 
een interessante beweging is waarmee we nog meer tegemoet kunnen komen aan de 45 
behoeften van de raad. We komen hierover nog met elkaar in gesprek.  
 
Nee, mijnheer Vroegindeweij, er is geen weerstand bij het college over de kwaliteitszorg en 
ook niet over het verhogen van de juridische kwaliteitszorg. Ook niet over de integriteit van 
de ambtelijke organisatie en het bestuurlijke apparaat. Daar gaan we mee aan de gang. 50 
Opmerkingen in het accountantsrapport moet u ook zeker niet als negatief opvatten. Wij zijn 
zeker genegen om hiermee aan de gang te gaan. 
 
Ik geef het woord aan wethouder De Koning. 
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 5 
Wethouder De Koning: Voorzitter, er is een aantal opmerkingen over de financiële kant 
gemaakt. Daar wil ik op ingaan. Dank u wel voor uw complimenten over deze rekening en de 
uitkomsten ervan. Ik zal deze graag overbrengen aan het ambtelijk apparaat. Een aantal rode 
lijnen. De boeggolf, risicoanalyse, de actiepunten van de accountant en het woord 
doorschuiven heb ik een aantal malen gehoord. 10 
 
De boeggolf. Hij houdt de gemoederen bezig. En terecht. Ons ook. Vorig jaar ook. We zijn 
ermee bezig geweest. We zijn bezig geweest met een update van de planning en 
controlecyclus. De uitkomst van de 3e programmamonitor 2008 wees uit dat dat op zich wel 
een aardige maatregel was, maar nog niet toereikend. In de raad is daar diverse keren over 15 
gesproken. Wij hebben uw opmerkingen ter harte genomen. Daarna zijn wij aan de gang 
gegaan om de boeggolf te lijf te gaan. 
We hebben de programma’s een op een op haalbaarheid bekeken, programma 5 in het 
bijzonder, en we hebben bekeken hoe we kunnen voorkomen dat er een boeggolf ontstaat. 
Een schip dat vooruit gaat, maakt een boeggolf. Dat is duidelijk. Dat kun je niet altijd 20 
voorkomen, we kunnen wel praten over de omvang ervan. We hebben de zerobase actie 
gevoerd. U hebt de uitwerking bij de 2e programmamonitor in beeld. We moeten zorgen dat 
dit zerobasebeleid straks ook bij de volgende begrotingen zichtbaar blijft. We hebben de 
restantkredieten bekeken. Ook daar zat een soort boeggolf in. En we hebben de 
investeringsplanning aangepakt. Dit mede naar aanleiding van de behandeling van de 1e 25 
programmamonitor in januari. We willen deze investeringsplanning elk jaar in beeld hebben, 
zodat iedere portefeuillehouder ziet wat er gebeurt in zijn of haar portefeuille, hoe het staat 
met de plannen die uitgevoerd worden en kan kijken of dat in lijn ligt met de uitgaven die er 
gepland staan. Zo niet, dan moet ingegrepen worden. Daar zijn we er niet mee. We hebben 
nog altijd met zerobase te maken. Er zijn opmerkingen gemaakt over de zerobase pot.  30 
De zerobase operatie is nieuw. We hebben het voor het eerst op deze manier gedaan. Het is 
heel ingrijpend geweest. Elk product en elke handeling in deze organisatie is tegen het licht 
gehouden. Het was een flinke klus. Het was nodig om te schonen. Als je het doet, heb je de 
kans dat je niet helemaal goed scoort. Misschien ben je te gretig of juist niet. Het is zoeken 
naar de juiste verhouding. In alle regeltjes die we doorgelopen hebben zitten ook 35 
werkzaamheden waarvan we nog niet eens weten hoe ze op ons afkomen en of ze op ons 
afkomen en welke factoren daarin zitten. De P en de Q zijn bepalende factoren daarin. 
Als je die niet weet, moet je ook voorzichtig zijn met het hanteren van de uitkomsten van zo’n 
zerobase actie. Dingen kunnen anders zijn en anders gaan. Sterker nog, we verwachten niet 
dat we meteen 100% goed hebben gescoord. Er zullen verfijningen moeten plaatsvinden. 40 
Daar moeten we de ruimte voor houden. Dat, gevoegd bij de eerdere, vanmiddag genoemde 
zaken als het gaat over de zerobase pot of de reservering, is een soort leereffect voor ons 
allemaal. We zetten niet in één keer die hele zerobase pot weg in de algemene reserve, we 
houden hem even zichtbaar apart, zodat we ruimte hebben als er correcties aangebracht 
moeten worden. Dan hoeven we dat niet via allerlei procedures te doen. Tenslotte is het geld 45 
al begroot, dus formeel mag het ook zo. Als er iets in de zerobase pot verandert, dan laten 
we dat de raad weten. Dat ten aanzien van de zerobase relatie. 
 
Er zijn opmerkingen gemaakt over doorschuiven en uitstellen. Ik hoorde een aantal partijen 
zeggen dat dit het college van doorschuiven en uitstellen is. U kunt zich voorstellen dat we 50 
daar moeite mee hebben, met die uitspraak. Het is voor een deel waar dat we dingen hebben 
doorgeschoven, bijvoorbeeld de structuurvisie. Maar, het is niet meer dan praktisch en 
logisch. Als je weet dat je voor hele grote beslissingen staat, kun je niet allerlei investeringen 
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doen die vervolgens de grote beslissingen beïnvloeden. Doe je dat toch, dan voer je geen 5 
goed bestuur. Daarom zit daar een afwachting in.  
 
De heer Van Houcke bij interruptie: Voorzitter, ik begrijp de reactie van de wethouder. 
Maar, tegelijkertijd moet hij zich realiseren dat de boeggolf ergens vandaan komt, namelijk 
van uitstellen en doorschuiven. 10 
 
Wethouder De Koning: Voorzitter, ik ga verder met mijn beantwoording, misschien zit daar 
een reactie op de opmerking bij.  
Doorschuiven door de structuurvisie, kun je niet altijd voorkomen. Toch hebben we wel 
maatregelen genomen, ook omdat u zegt hem te lijf te gaan. We gaan bijvoorbeeld, veel 15 
meer dan in het verleden, bij grote projecten of projecten waarvan wij de reikwijdte nog niet 
geheel kunnen overzien, werken met voorbereidingskredieten. En daarna pas 
uitvoeringskredieten. 
Dan heb je zuiver in beeld wanneer je het grote krediet aan de raad aanvraagt wat we nodig 
hebben. Op die manier kunnen we de boeggolf voor een groot deel voorkomen. Een 20 
voorbeeld is de schoolmeesterswoning. Aan u is gevraagd hiervoor een 
voorbereidingskrediet vast te stellen. Dat hebt u gelukkig ook gedaan. Als we straks weten 
wat we moeten gaan doen, dan kunnen we dat zuiverder dan in het verleden weergeven en 
is de kans dat we in één keer goed scoren dichtbij. 
 25 
Een tweede opmerking over doorschuiven ziet op wat de heer Van Houcke zei, de termijn van 
drie jaar. Als er drie jaar niets mee is gedaan, zou dit terugvloeien naar de algemene reserve. 
De periode van drie jaar is niet zomaar gekozen. Deze termijn komt uit het verre verleden. 
Zelfs uit de vorige eeuw. Toen is de afspraak gemaakt om de termijn van drie jaar te hanteren. 
Ik ben het met u eens dat we deze termijn eens goed tegen het licht moeten houden. Ik ben 30 
het niet met u eens als u zegt dat wanneer het geld binnen een jaar niet is uitgegeven, het 
geld moet terugvloeien naar de algemene reserve. Op deze manier stapelen we weer op. 
Maar, misschien was dat helemaal niet uw bedoeling. Wel is het zo dat nu we een scherper 
beeld hebben, wij vinden dat we de termijn van drie jaar wel kunnen inkorten. Een periode van 
twee jaar is een reële termijn. Een periode van één jaar is echt te kort omdat je met incidenten 35 
te maken hebt. Wel zouden wij een afspraak willen maken om de periode van twee jaar te 
hanteren.  
Wij vinden ons college bepaald niet een college van doorschuiven. Als je kijkt naar het 
raadsvoorstel voor deze rekening: onder de kop Aspecten staan twee pagina's vol met zaken 
die het college in 2008 gerealiseerd heeft. Die zijn niet doorgeschoven, die zijn uitgevoerd. 40 
 
Dan zijn er opmerkingen gemaakt over de risicoanalyse. Ik neem aan dat u een 
risicoparagraaf en het weerstandsvermogen bedoelt. Het is inderdaad zo dat je heel goed 
naar de risico´s moet kijken. Alle risico's moeten tegen het licht gehouden worden. Er zijn 
systemen voor, maar wij moeten gewoon ons gezond verstand gebruiken. Dat hebben we 45 
gedaan. In de rekening ziet u de uitkomsten daarvan. Vorig jaar dachten we nog € 5 miljoen 
te moeten vasthouden voor de risico's die er mogelijk zouden zijn. We hebben dat goed tegen 
het licht gehouden en toen bleek dat bedrag een stuk lager te kunnen zijn, ongeveer € 3,7 
miljoen. We moeten wel voorzichtig zijn. De gemeente is geen verzekeringsbedrijf. Maar, als 
iets niet in het risico past, moet je daar ook zo mee omgaan. 50 
 
De heer Onderdelinden bij interruptie: Voorzitter, ik spreek inderdaad ieder jaar over de 
risicoparagraaf. De wethouder spreekt over risicoanalyse. Dat is iets anders. De risicoanalyse 
is de analyse die de accountant noemt in zijn rapport. Agendapunt 2B. Dit is de analyse die 
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hij jaarlijks maakt, voordat hij met de controle begint. Ik heb een opmerking gemaakt dat het 5 
belang daarvan onderstreept moet worden als we kijken naar het meerjarenperspectief en 
naar de zerobase operatie. Het belang van zo een analyse moeten we onderstrepen. 
 
Wethouder De Koning: Dan was mijn opmerking over de risicoparagraaf en de analyse 
uitsluitend voor de heer Van der Spoel bedoeld.  10 
 
Dan de actiepunten van de accountant. Er zijn opmerkingen over gemaakt. Er is nog veel te 
doen. Dat klopt inderdaad. Ik heb net verteld hoe druk de organisatie bezig is geweest met 
de hele zerobase operatie. Daarbij hebben we ontzettend veel capaciteit ingezet, omdat we 
dat bij de behandeling van deze rekening en ook straks bij de monitor rond wilden hebben. 15 
Het is ook als input bedoeld voor de begroting 2010. Dat is een reden waardoor een aantal 
actiepunten is blijven liggen. Dat hebben we in overleg met de accountant gedaan. Die 
actiepunten die er echt toe doen, zijn echt opgepakt. Dat hebt u de accountant ook horen 
zeggen. De actiepunten die zijn blijven liggen zijn minder grote actiepunten, waar de 
rechtmatigheid niet van afhangt. Dit neemt niet weg dat we ze allemaal nog een keer te 20 
pakken gaan nemen. 
 
Dan zijn er opmerkingen gemaakt vanuit de fracties, over de structuurvisie. Als we de 
structuurvisie hebben vastgesteld, kunt u zich voorstellen dat we met gezwinde spoed aan de 
gang gaan. Met de wetenschap en de kennis die we op financieel gebied hebben, kan dat 25 
ook. 
De heer Alderliesten vroeg of het wel realistisch was met de boeggolf, kredieten naar voren 
te halen en dingen versneld te doen. Ik bevestig dat we dat aankunnen. We hebben heel 
goed gekeken of we dit in 2009 langs de zerobaselijn kunnen realiseren. Dat is het geval. 
 30 
De heer Onderdelinden vroeg naar de inzet van het SIB in 2010. U vroeg zich af of dat wel 
mag met deze crisis. Nee, dat mag niet. De provincie zegt dat zijn toezicht hetzelfde blijft als 
hij was. Dat betekent dat de provincie nog steeds van ons eist dat wij de begroting voor 2010 
maken, zonder een greep te doen op de reserves. Dat gaan we dus ook doen. Het verschil 
tussen begroting en rekening, vindt u groot. Dat is natuurlijk zo. U spreekt de hoop uit dat dat 35 
in de komende jaren niet meer zo zal zijn. Ik zou die hoop met u willen delen, maar wij weten 
allebei dat de gemeente een bedrijf is met een begroting van € 130 miljoen. Elke dag gebeurt 
er iets. Zo hoort het ook. Het streven is erop gericht om de uitkomst van de begroting zoveel 
mogelijk in lijn te hebben met de uitkomst van de rekening. We hebben nu wat meer middelen 
in handen om dat te realiseren dan twee tot drie jaar geleden.  40 
 
De heer Van der Spoel raakte het knelpunt hulpdiensten. Dat heeft inderdaad aandacht zoals 
ik vanmiddag heb geformuleerd. We blijven er achteraan gaan, in samenwerking met de 
brandweer. Ook wij vinden verkeersveiligheid uitermate belangrijk. 
 45 
De laatste opmerking gaat naar de PvdA. Ik hoorde mevrouw Ripmeester zeggen dat de 
gemeente altijd geld heeft en niet failliet gaat. Die opmerking is niet correct. Het is niet zo dat 
de gemeente altijd geld heeft. Als de gemeente geld heeft, is het niet van haarzelf maar van 
de gemeenschap. Dank u wel. 
  50 
De heer Pors: Mijn opmerking over één punt uit de bijlage bij het raadsvoorstel is nog niet 
beantwoord. 
 
Wethouder De Koning: Kunt u iets concreter zijn? 
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 5 
De heer Pors: Dat kan. Het betreft een toezegging om bij de rekening een lijst van structurele 
mee- en tegenvallers op te nemen. Verder betreft mijn vraag de post van € 92.000,- die 
verder nergens wordt toegelicht. Deze post is doorgeschoven. 
 
Wethouder De Koning: Op uw tweede vraag komen wij in tweede termijn terug, uw eerste 10 
vraag zal ik direct beantwoorden. Het is inderdaad zo dat in het verleden bij de rekening een 
analyse werd gevoegd van structurele en incidentele meevallers en tegenvallers. Als de raad 
het op prijs stelt, komt het in de volgende rekening weer terug. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Tweede termijn. Ik verzoek u zich te beperken tot onderwerpen 15 
die nog niet aan de orde zijn gekomen, zodat we een korte ronde kunnen maken. Het woord 
is aan de heer Onderdelinden. 
 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, voor wat betreft het Handvest verantwoord burgerschap 
confirmeren wij ons aan het eerdere schriftelijke antwoord van u en waar wij ook mee kunnen 20 
leven. Over de zerobase operatie komen wij bij de monitor terug.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik verzoek de andere fracties in tweede termijn nog iets te zeggen 
over het amendement van het CDA. Nog niet alle fracties hebben daarop gereageerd. 
Mijnheer Van Houcke. 25 
 
De heer Van Houcke: Het amendement van het CDA steun ik graag.  
Eén opmerking aan de hand van de opmerking van het CDA naar aanleiding van de vragen 
die wij gesteld hebben naar aanleiding van de begroting over het thematisch oppakken van 
milieuzaken. Ik vraag me af of dit straks leidt tot het meer structureel oppakken van 30 
thematische milieuzaken in plaats van het integraal oppakken. Ik zou er graag van de 
wethouder nog iets over horen. 
Dan over de opmerking van de wethouder Financiën, over het terugbrengen van de periode 
van drie naar twee jaar. Ik vind dat geen goed idee. Op dit moment is het zo dat wij dikwijls 
geen zicht hebben op dat wat allemaal op de plank ligt, om het maar eens populair te zeggen. 35 
U vindt dat ook onwenselijk. Ik begrijp dat het voor de souplesse in de organisatie soms nodig 
is om af te wijken van de regels. In dit geval lijkt mij dat helemaal geen probleem. Als je aan 
het einde van het jaar de plank inspecteert en constateert dat budgetten beschikbaar zijn 
gesteld maar niet gebruikt, is het volgens mij niet zo ingewikkeld om in de rekening aan te 
geven dat die zaken niet gehaald zijn. In de monitor kunt u aangeven dat u er niet aan 40 
toegekomen bent. U kunt aangeven dat u voorstelt om bepaalde zaken door te schuiven. Wij 
weten dan waar het hem in zit. Nu zie ik in de rekening of in de monitor nog wel eens 
vermeldingen waar dan eigenlijk mee bedoeld wordt dat het desbetreffende budget niet 
gebruikt is en wordt doorgeschoven naar het volgende jaar, zonder dat daar verder discussie 
over is. Ik ben er bijna zeker van dat sommige collega's, waaronder ook ikzelf, soms niet in 45 
de gaten hebben dat zaken worden doorgeschoven. Dat is de reden, de transparantie om 
gewoon simpel aan te geven dat dit het lijstje is wat niet doorgegaan is, en dat u bepaalde 
zaken wilt doorschuiven. En andere zaken vervallen in de algemene middelen. Het is dus niet 
zo ingrijpend als gevreesd. 
Ik leg het verzoek graag nog een keer bij u neer en ook bij de andere fracties. Mijn insteek is 50 
denk ik dezelfde als de uwe, namelijk het verkrijgen van optimale transparantie. 
 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Alderliesten. 
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De heer Alderliesten: Dank u wel, voorzitter. Wij steunen het mondelinge amendement van 5 
de heer Onderdelinden van harte. Dan de beantwoording van wethouder Van den Berg. Wij 
waren misschien wat voorbarig in onze vraagstelling. Wij wachten de evaluatie af en alles wat 
nog gaat komen. 
  
De opmerking van wethouder Blesgraaf over het subsidiebeleid. Er gaat zoveel geld in om. 10 
Wij zijn al zo lang bezig met het subsidiebeleid en stellen zo veel vragen hierover. Misschien 
kunt u ons aangeven wanneer we dat overzicht tegemoet kunnen zien. 
 
Mevrouw Hermans, wij bedanken u voor uw beantwoording. Wij wachten op de evaluatie, dat 
komt allemaal nog. 15 
 
De boeggolf. Wij zijn een beetje het spoor kwijt over het bedrag. We hebben zo’n grote 
papiermassa over ons heen gekregen. Welk bedrag is hiermee gemoeid? Wellicht kunt u dat 
in de commissie laten weten of schriftelijk. Wij willen graag optimale, tijdige informatie over 
de boeggolf. 20 
Dat was het. Dank u. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, ten aanzien van de wachtlijst bij de Wsw heeft de 
wethouder aangegeven dat er gestreefd wordt om de lijst zo kort mogelijk te houden. Ik denk 
dat ze bedoeld had te willen zeggen dat ze ernaar streeft dat er geen wachtlijst meer is. 25 
 
Over de pilot over de snelheid op de snelwegen geeft u aan dat wij daar niet meer bij kunnen 
aansluiten. Onze boodschap is: zorg dat, als u weet hebt van een dergelijk project, er een 
team vanuit Ridderkerk aansluit. Dan laten we ook zien dat we de milieuproblematiek echt 
serieus nemen. Wij moeten alles aangrijpen om ervoor te zorgen dat wij ermee bezig gaan. 30 
 
De lastendruk. Maak het bedrijven en inwoners zo gemakkelijk mogelijk. Daar gaat het om. 
 
De ambulances. U hebt goed begrepen dat onze opmerking een steuntje in de rug is voor de 
portefeuillehouder om ervoor te zorgen dat de aanrijtijden gehaald zullen worden.  35 
 
U geeft aan dat in het najaar verdere voorstellen worden gedaan voor de website en de 
digitale dienstverlening. Die voorstellen kunnen wat ons betreft niet snel genoeg komen. Ik 
heb nog niks horen zeggen over niet vervulde vacatures toezichthouders. Daar zou ik graag 
wat meer over willen horen. 40 
 
Hennepteelt. Ik denk dat de insteek van het college juist is. Laten we vaststellen dat het geen 
hobby is van mensen die leuk een paar plantjes kweken. Maar, dat het gewoon in handen is 
van criminelen. Als er een goede nazorg is, is dat om te laten zien dat we daar als overheid 
geen genoegen mee nemen.  45 
 
Het amendement van D66/GroenLinks. Als u aangeeft dat aangegeven moet worden welke 
projecten in enig jaar niet gerealiseerd zijn en daarom worden doorgeschoven naar het 
volgende jaar, zullen wij het amendement in die zin steunen. 
In het verlengde daarvan zult u ook per jaar moeten bekijken of je bepaalde projecten 50 
doorschuift. En als u de systematiek goed toepast moet je dezelfde systematiek ook voor de 
rekenkamercommissie toepassen. 
Het amendement van de heer Onderdelinden steunen wij niet omdat de systematiek van een 
jaar wordt gehanteerd. 
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 5 
De voorzitter: Is het amendement van D66/GroenLinks al ingediend? 
 
De heer Van Houcke: Ik heb dat in eerste termijn gezegd, voorzitter. Maar, misschien met te 
weinig nadruk. 
 10 
De voorzitter: Volgens mij hebt u dat in eerste termijn als mogelijkheid aangekondigd. Ik 
weet niet of andere fracties dat ook zo hebben begrepen. 
Ik begrijp van de heer Onderdelinden dat dat niet het geval is. 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Mijnheer Van Houcke, wilt u uw amendement nog een 15 
keer herhalen? 
 
De voorzitter: Ik begrijp dat de VVD-fractie dit amendement steunt. 
 
De heer Van der Spoel: Dat is het geval voorzitter. 20 
 
De voorzitter: Misschien kunt u uw amendement nog een keer herhalen. 
 
De heer Van Houcke: Als er aan het einde van het jaar blijkt dat budgetten nog niet besteed 
zijn, worden die op de lijst gezet en bij de begroting gevoegd zodat wij kunnen zien wat wel 25 
of niet nodig is. Het voorstel van het college kan heel simpel zijn. Namelijk dat het college dit 
wil doorschuiven. 
Wat ik graag wil bereiken is dat wij als raad elk jaar opnieuw in een soort afrekening kunnen 
zien wat er wel en niet is gebeurd. Wij hoeven zaken niet te blokkeren. Het kan gewoon 
doorgeschoven worden, maar dan hebben wij daar wel zicht op.  30 
 
De voorzitter: Dit is niet zozeer een amendement, maar de vraag naar een uitspraak van de 
raad op dit punt. 
Wellicht kunnen de andere fracties hier nog even met een kort ja of nee op reageren. 
Dat was het, mijnheer Van der Spoel? Mijnheer Pors. 35 
 
De heer Pors: Ik begrijp het voorstel van de heer Van Houcke ontzettend goed. Ik kan me 
voorstellen dat de wethouder vindt dat we dat ergens in de rekening kunnen terugvinden. Als 
het goed is, is het ergens onderbouwd. Alleen heeft de rekening wel een omvang van 
ongeveer 200 pagina's. Ik kan me voorstellen dat het daarom lastig terug te vinden is. 40 
Wat dat betreft kan ik goed meekomen met het verzoek van de heer Van Houcke. 
 
Mevrouw Ripmeester: Voorzitter, eerst een antwoord op de vraag van het CDA over het 
doorschuiven van het budget van de rekenkamercommissie. Dat steunen wij. Zeker omdat 
het budget deze keer niet uitgegeven kon worden in verband met personele wisselingen, 45 
waar zij geen grip op hadden en daardoor mogelijk onze eigen verzoeken in het geding 
komen.  
Ik ben blij met het antwoord van wethouder Van den Berg over de AWBZ. Ze heeft toegezegd 
dat zij de verschraling in de gaten houdt bij die mensen waarbij de indicatie vervalt. 
Ze heeft toegezegd dat er informatie komt en ik wil graag weten wanneer we die informatie 50 
kunnen verwachten. 
 
We hebben gesproken over geld. Geld is nooit een doel, maar een middel. 
Gemeenschapsgeld moet dan ook ingezet worden voor de gemeenschap. Ik ben blij dat het 
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college dit onderstreept. Dat geldt ook voor het subsidiebeleid. Wij vinden ook dat dit best 5 
inzichtelijker kan. Wij willen daarbij nog eens onderstrepen wat het belang van de 
verenigingen in onze gemeente is. In deze tijd mogen we dat niet onderschatten.  
 
De heer Van der Spoel maakte nog een opmerking over criminelen. Criminelen moet je 
behandelen als criminelen. Absoluut. Maar, degenen die dat niet zijn moet je met enige 10 
hoffelijkheid behandelen. Dus ik kan me wel vinden in het verzoek van het CDA om het 
handvest verantwoord burgerschap daarin mee te nemen.  
 
Ik wil nog een opmerking maken over het milieu. Over de positieve presentatie van 
vanmorgen kan ik me voorstellen dat de wethouder misschien enigszins teleurgesteld is over 15 
de opmerkingen die hierover gemaakt zijn. Het is natuurlijk ook een onderwerp dat al 
veelvuldig aan de orde is geweest. We proberen telkens zicht hierop te krijgen en 
maatregelen boven tafel te krijgen. Dat verzoek is bij herhaling gedaan. Ik vraag me af 
wanneer we dat gaan bespreken. Afgesproken is om dat direct na de zomer te doen, maar ik 
wil graag precies weten wanneer. 20 
 
Als het helpt om de begroting inzichtelijker te maken, steunen we het amendement van 
D66/GroenLinks. Ik zou alleen willen weten of dit ook nadelige effecten zou kunnen hebben. 
Voordat wij het amendement steunen zou ik dat graag eerst van het college willen weten. 
 25 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Ripmeester. Mijnheer Vroegindeweij. 
 
De heer Vroegindeweij: Dank u wel. Twee zaken. Ik ben blij dat het college op basis van 
actuele cijfers veiligheidsbeleid kan vormgeven. Het verbaast mij wel een beetje dat wanneer 
ik naar actuele cijfers vraag ik verwezen word naar de veiligheidsmonitor die pas in 2010 30 
beschikbaar is. Ik zou graag actuele cijfers ontvangen en ik wil het college verzoeken om in 
volgende rapportages en monitoren de actuele cijfers die er kennelijk zijn, op te nemen. 
 
Het amendement van D66/GroenLinks. Als het uitvoerbaar is, is het eigenlijk wel interessant. 
Met die opmerking steunen wij het amendement. Maar, als het college administratieve 35 
problemen ziet, wil ik dit heroverwegen. 
 
De voorzitter: Dat is een soortgelijke opmerking als van de PvdA. 
Dank u zeer. 
Het woord is aan het college. Ik roep u op om kort te reageren, anders zitten wij hier 40 
morgenochtend nog en dat wil ik u niet aandoen. Wethouder Van den Berg. 
 
Wethouder Van den Berg: Dank u. Ik houd het heel kort. De VVD suggereert dat ik bedoeld 
zou hebben dat er straks geen wachtlijst Wsw meer is, dat zou heel mooi zijn, maar dat is niet 
reëel. Ik weet dat als een van de uitwerkingen bij het regionaal arbeidsmarktbeleid staat om 45 
te kijken wat we kunnen doen bij extra verkleining of verkorting van de wachtlijst. Nu is daar 
als ambitie opgenomen dat mensen maximaal maar een jaar op de wachtlijst staan. Daar 
moeten we dan nog heel hard aan trekken. Maar, gelet op de huidige financiering krijgen wij 
geen rijksbijdrage voor het totaal aantal WSW geïndiceerden in Ridderkerk. Het is daarom 
onhaalbaar om alle mensen geplaatst te krijgen. We zijn afhankelijk van de uitstroom van 50 
zittend Wsw-personeel. Op basis daarvan zal doorstromen gerealiseerd moeten worden. 
 
De PvdA-fractie vraagt naar het moment waarop de gevolgen van de AWBZ in beeld zijn. 
Het lijkt mij goed om in elke volgende monitor daar aandacht aan te besteden. 
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 5 
De voorzitter: Wethouder Blesgraaf. 
 
Wethouder Blesgraaf: Dank u wel, voorzitter. Op de vraag van de heer Alderliesten wanneer 
er iets bekend zal zijn over de subsidies, kan ik u meedelen dat het u bekend is dat naar 
aanleiding van de motie die door de SGP is ingediend, een subsidieoverzicht aan u is 10 
overhandigd. Dit kwam niet helemaal tegemoet aan de wensen van de SGP. Daarover is 
overleg geweest tussen de heer Smit en mij. Naar aanleiding daarvan heb ik het voornemen 
om u na de zomer, medio september, een brief te doen toekomen.  
 
Het antwoord op de vraag van de heer Pors over de gymzaal is dat voor de overdracht van 15 
het onderhoud van de gymnastieklokalen aan de SRS de kosten voor het onderhoud ten 
laste van de voorziening werden gebracht. Na de overdracht aan de SRS mochten de lasten 
niet langer ten laste van die voorziening worden gebracht. SRS zou dat in de vorm van een 
subsidie hebben moeten ontvangen. De dotatie en de onttrekkingen zijn uit de begroting 
gehaald, maar dat is gebeurd zonder dat de subsidie aan de SRS werd verhoogd. Dat wordt 20 
nu rechtgezet. 
Dank u wel. 
 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, een opmerking over thematisch of integraal aanpakken 
van de milieudoelen. Als je de maatschappelijke onrust over de luchtkwaliteit bekijkt, is dat 25 
een thema dat thematisch aangepakt zou moeten worden. 
Als we spreken over het invullen van een bouwlocatie, moeten we dat geïntegreerd doen.  
Ik begrijp uw bijna sarcastische opmerking daarover niet. In het verleden heb ik al vaker 
meegemaakt dat we een bouwlocatie gaan invullen en achteraf zeggen dat we er nog meer 
uit zouden moeten halen. Laten we dat dus alstublieft aan de voorkant geïntegreerd invullen. 30 
Dus gezamenlijk optrekken. 
 
De burgemeester: In mijn portefeuille staat er nog een vraag van de VVD open. Het betreft 
de vacature toezichthouders. Vanmorgen heb ik daar wel iets over gezegd. Vanwege de 
geringe omvang betekent dit een grote kwetsbaarheid van het team. Dat blijft ook zo 35 
kwetsbaar op deze wijze. Ik heb vanmorgen aangegeven te zullen zoeken naar een andere 
manier om dit te organiseren of ergens anders onder te brengen. In die zin zijn er ook 
contacten met Barendrecht om te kijken of we dit gezamenlijk kunnen oppakken. Daardoor 
krijgen we een wat robuustere organisatie, die dan ook gemakkelijker in te zetten en aan te 
sturen is. Ook structureel. We zijn dus op die manier bezig. 40 
Of we hier de regisseur Werk op moeten zetten, weet ik niet. Als daar geschikte kandidaten 
tussen zitten is dat natuurlijk altijd welkom, maar de functie van toezichthouder vraagt om 
specifieke competenties en dat betekent ook dat je breder moet kijken dan in de doelgroep 
van geregistreerden. 
 45 
Het woord is aan wethouder De Koning. 
 
Wethouder De Koning: Voorzitter, er liggen nog twee vragen.  
De vraag van de heer Alderliesten over de omvang van de boeggolf. 
U bent geïnformeerd in de 3e monitor over de hoogte van de boeggolf op dat moment.  50 
We weten dat er na die tijd nog een post bij is gekomen, en dat het € 55.000,- meer is 
geworden dan toen werd weergegeven. Het verschil tussen de boeggolf die in de 3e monitor 
werd gemeld en de uiteindelijke uitkomst in de rekening 2008 is € 55.000,-. 
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Dan de opmerkingen van de heer Van Houcke over het doorschuiven. Ik wil het volgende 5 
daarover zeggen. Op dit moment is het zo dat we in elke monitor aangeven welke zaken op 
het punt staan om te worden doorgeschoven. De raad kijkt daarnaar, sterker nog, de raad 
neemt een beslissing over die 3e monitor. Ik heb op dit moment dan ook niet meer helemaal 
helder wat het verschil is tussen uw voorstel en wat we al doen. 
 10 
De heer Van Houcke: Ik denk dat u daar gelijk in hebt. Maar, of dat structureel is, is voor mij 
de vraag. Ik kan mij niet herinneren dat wij die informatie in vorige jaren hebben gekregen. 
Wat ik mij wel herinner is dat budgetten die niet gebruikt waren tussen aanhalingstekens, 
verstopt in de uitvoerige teksten stonden. Daarmee besloten wij dus impliciet dat budgetten 
doorgeschoven werden, of wat dan ook. Dit soort zaken wil ik graag voorkomen. We zouden 15 
goed met elkaar moeten afspreken dat als we een nieuwe begroting maken we ook weten 
waar het over gaat, zodat we het helder hebben. Niet meer of minder dan dat. Wat dat betreft 
begrijp ik ook niet zo goed waar het probleem zou kunnen liggen, of waar hem de moeilijkheid 
zit. 
 20 
Wethouder De Koning: Ik geloof ook niet dat we een probleem hebben. Wij verstoppen 
overigens niks. Dat voor de goede orde. 
Alleen zie je niet altijd alle kredieten terug. Dat is de staat van restanten van de kredieten, 
waar ik het zojuist overhad. Deze post is al aangezuiverd. Wat er overblijft zijn de kredieten 
die gewoon inzichtelijk zijn en in een hopelijk zo klein mogelijke boeggolf dan tevoorschijn 25 
komen.  
Dat is niet nieuw en ik weet dat wij dat in de 3e monitor 2007 ook hebben gedaan en mag je 
spreken van enige traditie die wij willen voortzetten. Wij geloven dat wij u bedienen zoals u 
het hebben wilt. De monitor is bij uitstek geschikt om dit soort informatie met de raad te delen. 
Dus wat mij betreft zetten wij voort waar wij mee bezig zijn. Sterker nog wij hebben aan de 30 
hand van de 3e monitor vastgesteld dat er een enorme boeggolf kwam en daar ook de 
maatregelen op genomen. Dat blijven wij van harte doen. 
 
De heer Van Houcke: Dat begrijp ik wel. Tegelijkertijd stellen we elk jaar een begroting vast 
en blijven daar een aantal zaken aan kleven die niet gebruikt zijn. Als wij een begroting 35 
vaststellen voor het volgende jaar dan is toch niet zichtbaar wat er allemaal loopt in dat jaar? 
 
Wethouder De Koning: Dat is wel zichtbaar bij de 3e monitor. 
 
De heer Van Houcke: Alleen bij de 3e monitor? 40 
 
Wethouder De Koning: Dat klopt, maar die heeft u op het moment dat u de begroting 
vaststelt.  
 
De heer Van Houcke: Maar bij de 1e monitor meldde u dat er ook andere zaken waren die 45 
niet zichtbaar waren.  
 
Wethouder De Koning: Dat klopt, maar tussen de 3e monitor en de rekening kan het zo zijn. 
Maar de periode is kort. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren met actuele cijfers op 
de dag van de vergadering. En tussen de behandeling van de 3e boeggolf en de behandeling 50 
van de uiteindelijke rekening 2008 is er nu zo’n post van € 55.000, - naar boven gekomen. 
Dat kan dus nooit zoveel meer zijn. 
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De heer Van Houcke: Als wij de begroting vaststellen in november, mijnheer De Koning, dan 5 
weet u toch wat u doet, gedaan heeft en niet gebruikt hebt? 
 
Wethouder De Koning: Dat klopt en dat hebben wij met u gedeeld en dat staat in de 3e 
monitor die u dan al heeft. 
 10 
De heer Van Houcke: Nee, als wij een begroting vaststellen in november dan weet u toch 
wat u gebruikt hebt in dat jaar? 
 
Wethouder De Koning: Dat kan niet en dat weet ik niet want het jaar is nog niet rond op dat 
moment. 15 
 
De heer Van Houcke: Er zijn nu zaken vijf jaar blijven liggen en dat hebben wij vijf jaar lang 
niet in beeld gehad en ik wil dat wel in beeld hebben. 
 
De voorzitter: Goed, dit debatje ronden wij af. De wethouder gaat verder. 20 
 
Wethouder De Koning: Ik had nog twee vragen en die heb ik beantwoord, voorzitter. 
 
De voorzitter: Nog graag even een reactie van het CDA en de SGP hoe zij aankijken tegen 
het voorstel van de heer Van Houcke. 25 
 
De heer Onderdelinden: Omdat de zerobase-operatie een deel is van het gevraagde 
antwoord dat de heer van Houcke inbrengt, zijn wij tegen. 
 
De heer Alderliesten: Als wij heel scherp inzicht kunnen krijgen in die 3e monitor en de 30 
boeggolf dan kunnen wij daarmee instemmen en dan gaan wij niet akkoord met het 
amendement van de heer Van Houcke. 
 
De voorzitter: Ik wil nog even de reactie ophalen bij Leefbaar Ridderkerk. Het hing van het 
antwoord van de wethouder af. 35 
 
De heer Vroegindeweij: Als de informatie beschikbaar is voordat wij aan de begroting 
beginnen is dat wat mij betreft voldoende en met de 3e monitor samen is dat het. 
 
De voorzitter: Dank u wel, dat geldt ook voor de PvdA? Dank u wel. 40 
 
Mevrouw Ripmeester: Knikt instemmend. 
 
De voorzitter: Dames en heren, wij zijn aan het eind van deze bespreking. Ik wil even met u 
kijken naar het amendement zoals dat is ingediend door de CDA-fractie. Ik stel vast dat daar 45 
een meerderheid voor is, gezien uw uitspraken. De VVD is tegen en heeft eigenlijk al een 
stemverklaring afgelegd. Dat mag ik zo zien, mijnheer Van der Spoel? Dat is het geval.  
Het voorstel zoals dat door de heer van Houcke is gedaan wordt niet overgenomen. Alleen 
de VVD, de ChristenUnie en zijn eigen fractie zijn daarvoor. Dat is geen meerderheid. 
 50 
Mag ik dan met het amendement van het CDA in gedachten vaststellen dat u akkoord gaat 
met het voorstel dat voorligt, inclusief de rekening volgens het conceptbesluit en de door u 
gemaakte opmerkingen? [de hamer valt] Dank u wel. 
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Hebt u ook kennisgenomen van de opmerkingen van de accountant en de aanbevelingen 5 
aan het college en de reactie daarop van het college? Daar is ook een aantal opmerkingen 
over gemaakt. Mag ik vaststellen dat u dat voor kennisgeving aanneemt? [de hamer valt] 
Dank u zeer. 
 

3. Voorstel om de 2e Programmamonitor 2009 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 248) 10 
 

De voorzitter: Ik wil u wel vragen hier enig tempo te maken en niet om het af te raffelen, 
daarvoor is dit punt te belangrijk. Ik wil het u niet aandoen dat u hier de hele nacht nog zit. 
Mijnheer Den Ouden. 
 15 
De heer Den Ouden: Voorzitter, is het mogelijk om de concentratie vast te houden straks en 
nu enkele minuten te pauzeren? Ik vraag om een schorsing. 
 
De voorzitter: Ik schors de vergadering voor tien minuten. 
 20 
[schorsing] 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Het is bijna half elf. Ik stel voor 
om de agendapunten 7 en 8, het debat over het jaarverslag 2008 van het 
handhavingbeleidsplan en het debat over de uitvoering van het collegeprogramma 25 
2006–2010, naar de raadsvergadering van 2 juli te brengen. De rest van de agenda wil ik wel 
afwerken: de punten 4, 5 en 6 die ter vaststelling zijn opgevoerd zoals wij in de commissie 
hebben gesteld, indachtig de gewijzigde brief die voorligt. Nu kunnen we dan aandacht geven 
aan de 2e programmamonitor. Ik wil u dan wel uitnodigen om de afspraak die wij gemaakt 
hebben om de raadsvergadering niet langer dan nodig te laten duren, op te volgen en 30 
daarvoor uw bijdrage zo kort en effectief mogelijk te houden. Kan dat uw instemming 
hebben? Dat is heel erg mooi. 
 
We gaan verder met agendapunt 3: het voorstel om de 2e programmamonitor 2009 vast te 
stellen. Er zijn twee moties ingediend, een motie van de VVD mede ondertekend door andere 35 
fracties waarmee ik zou willen beginnen om de inbrenger daarvan als eerste het woord te 
geven. Er is een motie door D66/GroenLinks ingediend en ik zou de heer Van Houcke als 
tweede het woord willen geven. Dan begin ik bij de fractie van de VVD, de heer Van der 
Spoel. 
 40 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, lopende het proces blijkt het dat verbeteringen van 
indicatoren nodig zijn en laten wij die zoveel mogelijk slim formuleren, dat spreekt ons aan. 
Dan ga ik even kort de programma’s langs. 
Werk en economie. Er is veel over gezegd maar de rol en de spilfunctie van de regisseur 
Werk willen wij hier nogmaals benadrukken.  45 
 
Bij het programma Veiligheid wordt gevraagd om een bedrag van € 50.000,- ten laste van de 
post Onvoorzien te brengen voor de bestuurskrachtmeting. Volgens mij is dat bestuur en 
participatie. Wij kunnen daarmee instemmen maar dat moet zich wel terugverdienen door 
doelmatiger en efficiënter te werken. Zie het als een kwaliteitsmanager in een bedrijf, die 50 
verdient zichzelf terug, dus een bedrijfsmatige aanpak. Dat levert op en kost weinig tot niets. 
 
Aangaande het besluit dat gevraagd wordt over het Koningspleinfestijn om daar het bedrag 
op € 82.000,- te stellen. Gelet op eerdere bijdragen zult u begrijpen dat wij daar grote moeite 
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mee hebben maar € 82.000,- is wat betreft de VVD het “all-in” bedrag: geen verdere kosten 5 
voor wat dan ook meer ten laste van de gemeente Ridderkerk. Het organiseren van 
evenementen is geen overheidstaak en om het heel duidelijk te zeggen, dit bedrag is wat ons 
betreft de “bloody limit”. 
 
Over andere subsidies gesproken; uw voorstel om initiatiefsubsidies 40 maal € 2.000,- in te 10 
stellen, daar zijn wij voorshands tegen. Wij willen de discussie over de subsidies voeren bij 
de kadernota. Wij komen er dan op terug. Wij zijn verbaasd dat er toch weer extra kosten zijn 
voor het jongerencentrum omdat men vergeten is om een rokersruimte en toegangspoortjes 
mee te nemen in de begroting. Hoe kon het toch zijn dat deze kosten niet begroot waren en 
komt er nog meer aan of is nu alles in beeld? 15 
Op bladzijde 39 wordt aangegeven dat er behoefte is aan een beter subsidie-instrument voor 
het stimuleren van activiteiten op welzijnsgebied. Waar bestaat die uit? 
 
Wat betreft de Wmo: daar blijkt dat het € 570.000,- meer gaat kosten en dat is logisch als je 
je hebt uitgesproken voor dit beleid. Graag ook de toezegging dat meer geld ook betekent dat 20 
wij een betere kwaliteit van zorg verlenen.  
 
Op bladzijde 50 wordt gesproken over zerobase en daar wordt voorgesteld om € 270.000,- 
meer in te zetten voor het inhuren van personeel. Dat is nodig om in eerste instantie eerder 
opgelopen achterstanden in te halen. Dat roept vragen op, want wat is dan in tweede 25 
instantie? Graag uitleg hierover. Betekent dit eenmalig of wordt er vast een voorschot 
genomen op structureel? Dan zullen wij instemmen met de voorstellen die zien in het naar 
voren halen van de projecten van de recessie, waaronder de projecten uit de module 
langzaam verkeer en de direct op de recessie betrekking hebbende voorstellen.  
 30 
Dan betrekking hebbend op de motie die mede ingediend wordt door D66/GroenLinks en de 
ChristenUnie. Die voorziet erin om het college te verzoeken, gelet op de geluidsproblematiek 
en de milieuhinder, om er bij de diverse ministeries op aan te dringen om een plan voor een 
aarden wal langs de A15/A16 vast te stellen en om deze uit te voeren en te financieren. 
Waarom dit voorstel? Het is net als een geluidswal en het is ook niet alleen voor de 35 
geluidsreductie maar het absorbeert ook fijnstof en koolstofdioxide en stikstofdioxide. Het is 
dus meer dan een geluidsscherm alleen. Esthetisch is het mooier en het is een extra 
onderstreping van de noodzaak, die wij hier laten zien als raad van Ridderkerk om wat te 
doen aan de milieuproblematiek. Voorbeelden zijn genoemd: zie bijvoorbeeld Leidsche Rijn. 
Zoals gezegd wordt de motie ingediend mede namens D66/GroenLinks en de ChristenUnie. 40 
Tot zover onze bijdrage in eerste termijn. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel, misschien kunt u ook nog iets zeggen over de motie 
van D66/GroenLinks met betrekking tot de milieuvisie. 
  45 
De heer Van der Spoel: Wij zullen deze motie van D66/GroenLinks van harte ondersteunen, 
maar wij hadden willen wachten met het uitspreken van onze steun tot de tweede termijn als 
de heer Van Houcke de gelegenheid had gehad om zijn motie toe te lichten. Dat leek ons een 
logische volgorde. 
 50 
De voorzitter: Dat is natuurlijk ook zo, u kunt het altijd nog intrekken in tweede termijn, maar 
u was nu al zo stellig. Dank u zeer. Ik ga naar de heer Van Houcke. 
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De heer Van Houcke: Dank u, voorzitter, de programmamonitor is wat D66/GroenLinks 5 
betreft uitgegroeid tot een inzichtelijk document waarin de raad wordt geïnformeerd over de 
stand van zaken bij de uitvoering van het begrotingsjaar 2009. 
 
In de zogenaamde commissie Kas zijn de nodige vragen gesteld en beantwoord; een uiterst 
nuttige incidentele commissie. Ook de beantwoording van de schriftelijke vragen verliep 10 
uitstekend en verschafte veel aanvullende informatie. 
 
Het veelvuldig genoemde jaar 2010 waarin allerlei doelen moeten zijn behaald en prestaties 
zijn geleverd, geeft soms een beetje het gevoel dat we pas na het sluiten van de markt onze 
gasten leren kennen. Het reduceert in al die gevallen de zin om weerkerend te melden dat 15 
we in 2010 afrekenen. 
 
Slechts een onderwerp wil ik nog aansnijden en wel dat van de verantwoording van het 
milieubeleid, zoals ik al had aangekondigd eerder bij de Jaarrekening. De presentatie heb ik 
afgewacht. 20 
Laatste toezegging van een naar de smaak van de commissie weinig informatieve 
presentatie, was eind vorig jaar, om nu bij de 2e programmamonitor de raad van goede 
inzichtelijke informatie over het gevoerde milieubeleid te voorzien. 
Deze informatie werd anderhalve week geleden, separaat ontvangen, na de commissie Kas, 
ná de schriftelijke vragenronde, zonder commissiebehandeling. Maar goed, er is een 25 
verantwoording. 
Helaas blijkt de matrix inhoudelijk nauwelijks relevante informatie te bieden, nodig om de raad 
zijn controlerende taak te kunnen laten uitvoeren. Dit werd vanmorgen onvoldoende op- en/of 
aangevuld. 
 30 
De Milieuvisie 2006-2014 is nu bijna drie jaar geleden vastgesteld; het is een goed document, 
alleen de operationalisering, de manier waarop deze doelen in daden worden omgezet blijft 
veelal steken in naar ons oordeel betekenisloze zinnen in de kolom "opmerkingen", veelal zijn 
ze procedureel van aard alsof de inhoud dan niet meer van belang is. Een voorbeeld: achter 
de doelstelling "Uitvoeren klimaatbeleidsplan 2004-2007" wordt gemeld: "BANS subsidie. De 35 
BANS is afgerond en voor vaststelling verstuurd naar Senter Novem." Deze uitleg zegt 
helemaal niets of en hoe het klimaatbeleid is uitgevoerd, of het succesvol was, of en zo ja 
hoeveel van de beoogde C02-reductie is gerealiseerd, (er was immers wel een verplichte 
nulmeting), of de subsidie inderdaad is veilig gesteld, enzovoort. 
 40 
Voorzitter, ik heb de nota naast de aangeboden matrix gelegd en was teleurgesteld over het 
gebrek aan wezenlijke informatie. Al direct bij de eerste doelstelling wordt alleen de algemene 
hoofddoelstelling genoemd maar ontbreken de vijf meer concrete doelstellingen die eronder 
staan. Helaas, want juist daar zou het inzicht kunnen ontstaan in hoeverre hier de beoogde 
effecten al dan niet zijn behaald zoals met de ondergrondse vuilcontainers, door de 45 
communicatie, een plan van aanpak voor intensivering van gescheiden afvalinzameling, het 
verbeteren van het inzicht in de afvalstromen. 
 
En wat moet de raad met de vele keren dat tevreden wordt gemeld dat het is uitbesteed aan 
de DCMR? Is daarmee de handhaving verzekerd en is de gemeente van een probleem af? 50 
En dat terwijl er problemen bij de DCMR zijn en zoals blijkt uit de Monitor de gemeente beter 
wil controleren of de DCMR zijn werk wel volgens afspraken uitvoert. 
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En de doelstelling (ik citeer) "Subsidieregeling ter stimulering van zonne-energie 2006 en 5 
2009" is voorzien van een groen bolletje "doel bereikt". Toch heb ik nog geen 
subsidieregeling gezien? Hoezo uitgevoerd? Was het een succes, is het geld op of is er over? 
Tot die slotsom kwam ik overigens meer dan eens. Hoezo groen bolletje? Hoezo uitgevoerd? 
 
En wat moet de raad met "opmerkingen" als "door technische vooruitgang wordt steeds meer 10 
winst geboekt!” of "Dit wordt meegenomen bij grote projecten”, en "hier wordt nog verder naar 
gekeken" en "Verschillende acties uit het plan zijn uitgevoerd en in 2009 wordt een nieuw plan 
opgesteld”, enzovoort. 
 
Voorzitter, ik wil niet flauw doen, maar mijn fractie D66/GroenLinks vindt dat de raad t.a.v. het 15 
informeren over de stand van uitvoering van de milieuplannen slecht werd en wordt bediend. 
Zo zonder adequate informatie kan de raad zijn controlerende taak niet waarmaken! Ik vraag 
niet om een overvloed aan gegevens, maar evenmin om dooddoeners en gemeenplaatsen in 
telegramstijl, zonder een enkele toelichting en de onmogelijkheid van commissiebespreking. 
 20 
De Milieuvisie is een belangrijk document, niet alleen zaligmakend, want de tijd en de 
ontwikkelingen gaan verder. 
 
Zomaar wat milieugerelateerde vragen die ons bezighouden. 

 Grootscheepse isolatieprogramma's van woningen zijn direct na het uitbreken van de 25 
crisis in de grote steden op de rit gezet. En hier? 

 Waarom worden er geen milieugerelateerde zaken naar voren gehaald, behoudens een 
bomenaanplant? 

 In de 90-er jaren was er een regionaal convenant met de bouwers over het gebruik van 
duurzame en recyclebare materialen. Enkele jaren geleden, zo herinner ik me, was er 30 
weer sprake van vergelijkbare afspraken over het gebruik van duurzame materialen. Ik 
heb daarover verschillende keren gevraagd of daarop ook werd gecontroleerd, 
gehandhaafd. Het antwoord daarop heeft mij nooit bereikt. 

 En nu zouden er wéér initiatieven zijn? Graag informatie! 
 Hoe staat het met de isolatie van de scholen en andere semiopenbare gebouwen in het 35 

kader van de C02 reductie? 
 Welke afspraken zijn er gemaakt met Woonvisie over duurzaam en recyclebaar bouwen, 

over het gebruik van zonne- en windenergie standaard? Meermalen naar gevraagd! 
 Wat is trouwens de visie op het inzetten van kleinschalige wind-en zonne-energie, het 

gebruiken van gegevens van milieupilots in de gemeente, eisen aan daksituering t.o.v. de 40 
zon, enzovoort. 

 
Voorzitter, ik verzoek de wethouder dan ook de raad eindelijk, alsnog en tijdig van 
inhoudelijke informatie te voorzien over de stand van zaken van de uitvoering van de 
Milieuvisie 2006–2014 en de daaraan gerelateerde zaken zodat wij daarover in de eerste 45 
commissie en de eerste raad na 1 september eindelijk eens echt van gedachten kunnen 
wisselen. Wat mij betreft hebben daarin ook de door de PvdA opgevoerde klimaatplannen 
een belangrijke plaats. 
 
Afhankelijk van het antwoord overweeg ik een motie in te dienen om dat doel te bereiken.  50 
Ik dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer, Van Houcke. De heer Onderdelinden. 
 



25 juni 2009 

1738 

De heer Onderdelinden: Voorzitter, de inkt van de 2e programmamonitor was nog nat toen 5 
er op 8 juni een aanvulling op werd gedeponeerd. In die ene brief verslechterde het financiële 
resultaat in een keer met ca 3,2 miljoen. Nog niet eerder vertoond zullen wij maar zeggen. Bij 
de kadernota zullen wij op dit punt en de gevolgen nader ingaan. De zerobase operatie: in de 
genoemde brief van 8 juni staat dat in de 2e programmamonitor de zerobase resultaten zijn 
verwerkt waarbij is vastgesteld dat de bestaande raming in de begroting 2009-2012 daarmee 10 
definitief kan worden gecorrigeerd. Op pagina 3 van dezelfde brief staat echter dat de 
budgetten van de zerobase operatie zijn geparkeerd in de zerobase spot. Dit betekent dat de 
huidige exploitatiecijfers 2009 nog niet zijn beïnvloed door deze operatie. Graag nadere 
duiding op dit punt. 
Een opmerking op de impliciete raadsvoorstellen die besloten liggen in de 2e 15 
programmamonitor. U antwoordt dat wij de voorstellen krijgen als de raad een besluit moet 
nemen en dat voor de impliciete gevallen als wij al eerder besloten zouden hebben en geld 
beschikbaar hebben gesteld. 
Een voorbeeld van dit niet afdoende antwoord. Op pagina 39 staat dat er behoefte is aan een 
beter subsidie-instrument voor het stimuleren van activiteiten op welzijnsgebied. En dan komt 20 
het: “wij stellen daarom een apart budget voor om initiatiefsubsidies in te stellen voor 
€ 90.000,-“. Het gaat om de passages in de monitor waar staat: “voorgesteld wordt”. In de 
afgelopen jaren heeft het CDA al om meer aandacht hiervoor gevraagd. 
 
Schoolacties  25 
In antwoord op onze schriftelijke vraag stelt u dat de eerste schouwronde met burgers in mei 
2009 zou zijn uitgevoerd. Dat lijkt ons een misverstand. Al jaren worden wij op de wijkavonden 
aangesproken hoe de schouw in de wijk is verlopen. Het CDA is vooral geïnteresseerd in die 
resultaten die objectief onder de maat zijn en waar zelfs niet presterende aannemers een rol 
spelen. Zo stelt u zelf. 30 
 
Grondexploitatie 
Van de in de programmarekening genoemde € 17 miljoen is vanaf 2009 nog circa € 9 miljoen 
te realiseren. In welke jaren zijn deze resultaten te verwachten en verwacht u dit als 
substantiële oplossing te kunnen inzetten voor de structurele komende tekorten? 35 
 
Centrum Drievliet 
Eerder spraken wij erover dat wij tijdig geïnformeerd willen worden over de grote plannen in 
Drievliet. Voornamelijk het uit de hand lopen daarvan. Wij willen er geen slikken of stikken 
verhaal van maken, iets dat de wethouder toch zou moeten aanspreken. U sprak over 40 
keuzemogelijkheden die ons zullen bereiken. Voor keuzemogelijkheden heeft het CDA in 
Koudekerke gepleit en wij missen dat in andere voorstellen. Ik kom er op terug bij andere 
agendapunten. 
 
Op pagina 50 wordt gesprokend over bevriezing van het gemeentefonds. Dat betekent dat 45 
u zich in het algemeen gaat herbezinnen op de reserves. Bij de kaderdiscussie willen wij dit 
punt zeker belichten. 
Tot slot onze complimenten voor het naar voren halen van investeringen in relatie tot de crisis 
en ook voor de interactieve wijze waarop dat is geschied. Het CDA heeft hier een en 
andermaal voor gepleit. Een vraag daarover, vallen de geplande rioolinvesteringen niet onder 50 
de rioolreserves die wij hebben?  
Dan nog de moties. In het kader van het Arbobeleid en de verdeling van het werk, geef ik 
graag het woord aan de heer Meij. Hij zal daar op reageren om zo het werk te verdelen. 
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De voorzitter: De heer Meij. 5 
 
De heer Meij: Dank u wel, voorzitter. Graag geven wij een reactie op de motie van de VVD, 
die vinden wij sympathiek maar wij steunen hem toch niet. De motie is niet logisch. Een paar 
maanden geleden hebben wij hier in de raad, raadsbreed een motie aangenomen om een 
studie te laten verrichten naar de overkapping van de A16. Ik denk dat het in Den Haag heel 10 
vreemd wordt gevonden als wij het eerst over een overkapping hebben en dan over een 
aarden wal. Wij willen eerst afwachten wat er uit die planstudie komt en wij kunnen niet twee 
dingen tegelijkertijd. 
 
Dan de motie van de heer Van Houcke over de milieuvisie: we begrijpen zijn onrust en 15 
teleurstelling. Maar als ik zijn motie goed lees, wil de heer Van Houcke meer informatie. Als 
we de wethouder goed begrijpen, heeft hij alle informatie gegeven die er is. Ons beeld is dat 
er geen informatie wordt achtergehouden. Wat ik wel denk is dat wij als raad vinden dat er 
veel meer moet gebeuren op milieugebied. Dat is wat anders en mijn vraag aan de wethouder 
is dat wij vinden dat geen informatie achtergehouden wordt en dat hij daar vanmorgen en 20 
andere keren over gesproken heeft en dat wij misschien wel van mening kunnen zijn dat wij 
dat te weinig vinden en dat is wat anders dan informatie achterhouden. 
 
De voorzitter: Dank u zeer. Ik geef het woord aan de heer Smit. 
 25 
De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Als het om de voortgang van beleid gaat, heeft de 
SGP-fractie op een aantal onderdelen zorgen. Dat betreft bijvoorbeeld de vraag of wij toch 
wel op tijd gesteld staan voor de uitvoering op eigen kracht van de WSW per 1 januari 
aanstaande.  
We hebben weliswaar nog enkele maanden te gaan, maar de tijd glipt tussen onze vingers 30 
door, de wachtlijst loopt op en de doelgroep is kwetsbaar. Wellicht komt het allemaal op tijd 
goed, maar wij houden graag de vinger aan de pols, al zal de wethouder er ongetwijfeld alles 
aan doen om het traject op tijd te hebben afgerond. Daar twijfelen wij niet aan. 
 
Ook heeft het ons verontrust dat voor de afdeling Sport, Participatie en Onderwijs inhuur 35 
nodig is om prioritaire dossiers waar achterstanden in zijn ontstaan, weg te werken en een 
belangrijke kwaliteitsslag te maken. Een open en eerlijke mededeling en natuurlijk verdient 
deze inzet onze hartelijke steun, maar de vraag dringt zich wel op hoe het zo ver heeft kunnen 
komen en hoe dit soort situaties in de toekomst voorkomen worden. 
 40 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is in Ridderkerk een feit. Fysiek dan wel te verstaan, want 
de coördinator moet de zorgstructuur nog tot één logisch systeem vormen. Nu viel pas mijn 
oog op een krantenartikel waarin een tweetal lectoren van Fontys Hogescholen betoogden 
dat de CJG’s zich te veel richten op jeugdbeleid en nauwelijks tot niet op gezinsbeleid. Zij 
vinden dat de focus juist gericht moet worden op gezinnen omdat daar de toekomst van de 45 
samenleving wordt bepaald en dus gezinsbeleid ook lokaal ontwikkeld moet worden. Door de 
te eenzijdige focus op jeugdbeleid, leggen de CJG’s te veel nadruk op problemen met 
jongeren en dat is contraproductief, want wie wil er nu van een CJG gebruik maken als je 
daarmee direct het stempel “probleemgeval” krijgt. En het is ook overdreven want niet elke 
vraag waarmee opvoeders zitten is een probleem. Een interessante visie vinden wij. Ook in 50 
Ridderkerk maken de CJG’s deel uit van het programma zorg. Dat moet ons er vooral niet van 
weerhouden om van gezinsbeleid werk te maken. Welke visie heeft het college op deze 
gedachtegang en welke op andere invalshoeken over de CJG’s en worden die betrokken bij 
het daadwerkelijk inhoudelijk inhoud geven aan het CJG? 
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 5 
Recentelijk is een raadsinformatiebrief ontvangen over de huisvesting van het jongerenwerk 
in het pand aan de P.C. Hooftstraat 4. Daarin is onder meer vermeld dat inmiddels een 
bouwvergunning is afgegeven en ontheffing van het bestemmingsplan is verleend. Moest die 
ontheffing trouwens eigenlijk niet als een projectbesluit door de raad zijn behandeld? 
Maar wat nog curieuzer is, is dat een nieuw raadsvoorstel wordt aangekondigd. En uiteindelijk 10 
gaat het natuurlijk om meer geld, veel meer geld dan oorspronkelijk het geval was. Hoewel 
geen bedragen worden genoemd, weet het college al wel met een zekere stelligheid dat 
uitgegaan moet worden van een onzekerheidsmarge van ongeveer 15% bovenop het 
beschikbaar gestelde krediet. Dit roept de vraag op of de keus in 2008 voor deze locatie ook 
zo zou zijn gemaakt als wij toen al deze informatie zouden hebben gehad? Of zou dan toch 15 
maar voor het opknappen van de Kuyperschool zijn gekozen? De SGP-fractie heeft in 2008 
al aangegeven dat de kosten volstrekt onvoldoende duidelijk waren en bovendien gesteld dat 
het dan ook echt voor dat toen genoemde bedrag moest plaatsvinden. En daar houden wij 
het college aan. Wellicht dat deze informatie voor het college van belang is nu het voornemen 
bestaat om de bouw te starten nog voordat een nieuw raadsvoorstel door de raad is 20 
behandeld. Een vreemde en onjuiste gang van zaken vinden wij. 
 
De milieuproblematiek blijft weerbarstig en is vooral grensoverschrijdend van aard. Waarbij 
de mogelijkheden van ons beperkt zijn. En dat beperkt helaas de lokale mogelijkheden – 
daarin moeten we nuchter zijn – wat onverlet laat dat ieder voor zich moet doen wat mogelijk 25 
is binnen het kader van de mogelijkheden. Dus ook bij de jaarwisseling geen vuurwerk 
afsteken! Ook dat zal duidelijk zijn. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat de SGP-fractie met voldoening kennis heeft genomen van de 
activiteiten om alle jongeren tot 27 jaar met of zonder uitkering, maar zonder werk, in een 30 
traject te krijgen. De SGP-fractie legt niet zonder reden de klemtoon op ‘zonder uitkering’ 
omdat dat juist de moeilijkst te bereiken groep jongeren is. 
 
In de monitor worden bijna terloops en verspreid voorstellen vermeld om kredieten 
beschikbaar te stellen, los van enige discussie over nieuw beleid waarvoor een 35 
kaderdiscussie en vooral de begrotingsbehandeling de geëigende momenten bij uitstek zijn. 
Dergelijke voorstellen kunnen alleen maar goed worden afgewogen als ook duidelijk is wat 
de gevolgen zijn voor eventueel andere wensen, bezuinigingen, enzovoort. Dus eigenlijk 
twee bezwaren tegen deze gang van zaken: (1) het middel en (2) het moment. Temeer nu het 
beloofde overzicht van in de monitor gemelde kredietvoorstellen ons niet heeft bereikt. 40 
Met al deze impliciete voorstellen stemmen wij dus niet in. 
 
Tot slot. De voortgang motie kwaliteitsimpuls prestatie-indicatoren geeft veel inzicht. Vooral 
ook in het feit dat veel zaken eigenlijk niet goed in prestatie-indicatoren te vangen zijn en dat 
veel van de destijds op grond van het zo geweldig SMART-geformuleerde collegeprogramma 45 
vastgestelde indicatoren bij nader inzien niet eens meetbaar blijken te zijn. Een toch wel wat 
onthullend beeld. De SGP-fractie dringt er dan ook op aan om een beperkt aantal, maar 
cruciale en meetbare indicatoren vast te stellen op grond waarvan trends in de voortgang van 
beleid op hoofdlijnen kan worden gevolgd. En nogmaals: in de wetenschap dat niet alles zich 
in een getal laat vangen en wij dat naar onze mening ook niet moeten willen. 50 
In dit verband is het nog steeds onze vraag hoe bewaakt wordt dat goede indicatoren in de 
loop van de jaren niet verloren gaan, terwijl er bij elke begroting weer nieuwe bij komen. Wij 
zien niet hoe wij daarop grip hebben. 
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Wat betreft de motie van de heer Van Houcke: die is eigenlijk nog niet ingediend omdat hij 5 
daar in tweede termijn op zal terugkomen. In ieder geval het feit dat om meer informatie wordt 
gevraagd daar kunnen wij ons iets bij voorstellen. De rapportage die wij gehad hebben van 
het college die biedt al het nodige aan informatie maar is hier en daar nogal procesmatig van 
aard. Een voorbeeld met betrekking tot groenaanplant en luchtkwaliteit. Dan staat er: “er is 
onderzoek uitgevoerd naar haalbaarheid en resultaten van groenaanplant langs de 10 
Rotterdamseweg, hier wordt nog verder naar gekeken”. Op zichzelf is het dan interessant om 
te weten wat het resultaat is van het onderzoek. Gaat het om iets haalbaars of gaat het om 
iets onhaalbaars. Kortom, waar moeten wij dan aan denken? Hetzelfde doet zich voor met 
warmte uit asfalt: “het onderzoek is uitgevoerd en het wordt meegenomen in de 
besluitvorming rond de Ridderster”, maar wat is nu precies het resultaat van het onderzoek? 15 
Is het een haalbare optie om met warmte uit asfalt aan de gang te gaan of niet? Is het ook 
elders toepasbaar? Dat zijn dan het type vragen, waarover wij als SGP-fractie graag nog 
eens zouden willen spreken, op wat voor manier dan ook. Dat zou ook in een 
commissievergadering kunnen. 
 20 
De voorzitter: En wat zegt u daarmee ten aanzien van de motie van de heer Van Houcke? 
 
De heer Smit: Daar wacht ik nog even mee totdat de motie wordt ingediend. 
 
De voorzitter: Dat is dan een uitdaging aan de heer Van Houcke. En de andere motie? 25 
 
De heer Smit: Ja, die motie kan ik hierbij betrekken, dat gaat over de aarden wal. Naar 
aanleiding van de vragen van de heer Meij, ben ik ook benieuwd naar het antwoord van het 
college. Dat er inderdaad geen dingen over elkaar heen gaan buitelen, die uiteindelijk 
contraproductief gaan uitpakken. En wellicht dat de VVD-fractie de indiener daar nog een 30 
antwoord op zou kunnen geven. Want dan zou het afbreuk doen aan wat wij hier met elkaar 
beogen. 
  
De voorzitter: Dank u zeer, mijnheer Smit. De heer Japenga. 
  35 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. De monitor geeft een meer dan goed beeld van de 
ontwikkeling in het werk en de eventuele afwijkingen. Wij hebben een aantal schriftelijke 
vragen gesteld en die zijn ook naar tevredenheid beantwoord. Wij willen het college dan ook 
bedanken voor de inzet en het resultaat van het werk zoals verwoord in deze monitor. 
Complimenten ook voor de kwaliteit van de verslaglegging inclusief de zerobase-operatie. 40 
Het onderwerp milieu moet wat ons betreft meer en beter aandacht krijgen. Er is hiervoor al 
genoeg over gezegd. De zorgen over de toekomst nemen toe. De financiële middelen worden 
minder. Dat zal de komende maanden veel van u en de raad vergen. Wij willen ons daar 
terdege op voorbereiden. 
Ik wil kort nog ingaan op de moties. Op motie 1 wil ik ingaan omdat wij mede-indiener zijn. U 45 
zult begrijpen dat wij daar achterstaan. 
In reactie op de heer Meij, het volgende. Zoals de heer Meij weet, was de motie over de 
overkapping mede ingediend door de ChristenUnie en wij vinden het van belang dat wij elke 
maatregel moeten nemen die de luchtkwaliteit verbetert en de geluidsoverlast vermindert. 
Zo’n geluidswal of zo’n dijk hoort daarbij en zorgt ervoor dat je de boer op gaat met beide 50 
voorstellen in je achterzak en probeert tot een goede combinatie te komen.  
Dank u wel. 
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De heer Meij bij interruptie: Met alle respect, mijnheer Japenga, maar je kunt toch niet in 5 
Den Haag een serieus verhaal houden als je voor de aarden wal komt en voor de 
overkapping. De eerste motie heeft u ingediend en ik houd vast aan dat initiatief wat ook meer 
structureel is dan een aarden wal, want je pakt veel meer geluid en lost het in een keer op. 
Ik begrijp echt niet dat u dit een maand later kunt ondersteunen. 
 10 
De heer Los bij interruptie: Voorzitter, mag het even. Mijnheer Meij, ik heb er nog niets over 
gezegd maar ik vind de redenering van de heer Japenga niet zo heel vreemd. Natuurlijk ga je 
voor het beste en dat is die overkapping. Maar als je in je achterzak nog een plan hebt en ze 
bieden je een aarden wal aan, dan hoeft het niet meer terug naar de raad want dat vinden 
wij ook een goed plan. In dat licht bezien vind ik het nog niet zo’n slecht idee.  15 
 
De heer Japenga: Je moet natuurlijk slim naar Den Haag gaan. Dat bepleiten wij en probeer 
die twee dingen zo goed mogelijk te combineren. Daar waar de aarden wal effectief is, leg je 
die aan. En de overkapping, indien die haalbaar is, leg je dan daaraan. Dat is het. Dat is ons 
pleidooi. 20 
 
De voorzitter: Laatste reactie van de heer Meij en dan ga ik naar mevrouw Ripmeester. 
 
De heer Meij: We hebben al moeite genoeg in de gemeente om zaken die we in de raad 
bespreken heel serieus voor het voetlicht te krijgen. Maar, ik vind dat als wij onszelf niet 25 
serieus nemen met wat wij een paar maanden geleden hebben voorgesteld als het meest 
vergaande. Kijk, als het niet haalbaar is dan kun je vervolgens naar een minder plan gaan. 
Maar wie gaat er nu meteen een minder effectief voorstel indienen en misschien ook wel 
minder duur als het andere plan nog in onderzoek is? Ik vind dat onbegrijpelijk. 
 30 
De voorzitter: Het is helder. Dit debatje sluit ik nu af. Ik ga nu echt naar de eerste termijn van 
mevrouw Ripmeester. Alles wat u nog meer wilt zeggen kan in de tweede termijn. Mevrouw 
Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. De fractie van de PvdA is zeer te spreken over 35 
de kwaliteitsimpuls van de presentatie-indicatoren. Het maakt veel duidelijk en inzichtelijk en 
het geeft blijk van lerend vermogen. Altijd prima. 2009 wordt een spannend jaar op het gebied 
van werk en het behoud van het sociale gezicht van Ridderkerk. De fractie van de PvdA vindt 
dat het college daarom nu zeer veel aandacht aan werk moet geven. Er worden verschillende 
investeringsprojecten naar voren gehaald. En onze fractie is van mening dat bij de gunning 40 
van deze projecten ook moet worden onderhandeld over stages en opstapbanen. Het 
veiligheidsgevoel wordt aangetast door de dicht bij huis criminaliteit. Wij zouden bij de 
speerpunten opgenoemd willen zien dat er ingezet wordt op het verhogen van de 
aangifte-bereidheid. Deze lijkt verder te dalen waardoor cijfers wel mooi maar 
noodzakelijkerwijs niet realistischer worden. Slikkerveer-Zuidoost is mooi, Bolnes rijst uit haar 45 
bouwput op, maar de nieuwe verstedelijkingsafspraken komen eraan. En ik vraag de 
toezegging aan de wethouder om met meer informatie daarover naar de raad te komen. Ook 
met informatie over Woonvisie want Woonvisie ontvangt een groot bedrag, er wordt zelfs 
gezegd een miljoen euro, voor woningaanpassingen. Maar wij hebben geen gegevens dat er 
ook gebouwd wordt volgens woonkeur zoals onze motie behelsde of over isolatiewaarden. 50 
 
De 3% groene buitenruimte en speelruimte staat ons na aan het hart. Wij zijn dan ook wel 
enigszins onder de indruk van het antwoord dat zegt dat wij dat niet gaan halen. Drie procent 
lijkt ons niet zo heel veel en wij begrijpen dat het bij ieder nieuw gebied zal worden 
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meegenomen. Maar er wordt gezegd dat het in de huidige bebouwing niet wordt gehaald in 5 
antwoord op vragen van onze fractie over dit punt. En wij zouden graag willen weten of als 
de 3% niet gehaald wordt, wij daar dan wel dichtbij zitten. De pilot brede school is afgerond 
en wij waren heel blij met de inbreng van de coördinator mevrouw Wouters. Zij sprak haar 
zorg uit over de subsidie en koppelde er gelijk een oplossing aan, altijd prettig. Oormerk geld 
dat naar de brede school gaat om zo de meerwaarde van het concept veilig te stellen voor de 10 
toekomst. Wij verwachten dat het college dit ter harte neemt bij de begroting of er later op 
terugkomt. Zeker omdat de ambitie is om van een naar drie brede scholen te komen. Een 
ambitie die nog steeds gehaald lijkt te worden. 
 
De fractie van de PvdA is heel blij dat de bewegingsvisie er is. Wij zijn ook heel blij dat het 15 
vrouwenzwemmen is ingevoerd. De opkomst op die avonden is boven verwachting en 
groeiend. Wel geeft de zorg nog zorg. Wij zijn als fractie zeer benieuwd naar de resultaten 
van het opzetten van een signaleringssysteem om sociaal isolement te verminderen en wij 
vragen ook wanneer de resultaten daarvan naar de raad komen.  
 20 
Er is al eerder gesproken over ouderenbeleid, maar er is geen indicatie gegeven over de 
termijn waarop dat vormgegeven zal worden. Wel zien wij allemaal losse onderdelen maar 
wij zien nog geen geïntegreerd geheel. Belangrijk in de zorg is dat er kwaliteit, continuïteit en 
rust blijft en wij begrijpen dat er na de zomer onderleggers komen voor een goed gesprek 
over deze punten naar aanleiding van de Wmo-verordening. Wij zijn ook blij met het antwoord 25 
van het college over de verkeersveiligheid naar aanleiding van de vragen over de 
schoolroutes. Daarin staat onder andere dat de oversteekbaarheid van de Vlietlaan 
meegenomen wordt bij het project woonzorgzone en dat de Noordstraat te zijner tijd wordt 
aangepakt zodra er meer informatie is over de Bosweide en de ontwikkeling daar met de 
brede school.  30 
 
Wij willen nog een hartenkreet slaken. Wij gaan het nog over de toekomst hebben maar 
zolang willen wij niet wachten om nogmaals de problemen onder de aandacht te brengen van 
de voedselbank want ook daar slaat de recessie toe. Morgen worden de pakketten weer 
uitgedeeld en over het algemeen geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Dus zorg voor 35 
inzicht in deze risicogroepen, kijk naar de mensen die je nog niet kent, maar zorg goed voor 
de mensen die je wel kent. Let op de ouderen die de broekriem weer een tandje bijzetten. 
Zorg voor de mensen. Laat het Centrum voor Jeugd en Gezin, en vooral de groep kinderen 
gunnen wij ook een toekomst. 
 40 
Onze reactie op de motie over de aarden wal. Onze fractie staat zeer sympathiek tegenover 
het voorstel. Wij begrijpen de gevoelens van het CDA over de inzet op de overkapping maar 
we zouden deze toch ook willen steunen. Niet omdat wij minder steun willen geven aan de 
overkapping maar omdat dit voorstel ook een mogelijke oplossing kan zijn. 
 45 
De voorzitter: Dank u wel, nog anderen in eerste termijn? Dan gaan we naar de reactie van 
het college. 
 
Wethouder Van den Berg: Dank u wel. De eerste vraag is van de VVD-fractie over het 
jongerencentrum. U vraagt of de informatie zoals in de brief naar u toegekomen is compleet 50 
is. 
Omdat er inderdaad nog een aantal dingen speelden, leek het ons goed om u deze 
raadsinformatiebrief te sturen, zodat men de inhoud ervan vandaag bij het debat kon 
betrekken. Daarin staat inderdaad wat we nu weten en wat er nog aankomt. Een aantal 
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dingen heeft al in het raadsvoorstel gestaan. Naar aanleiding van de bewonersavond en over 5 
het aspect veiligheid zijn er nog twee dingen bijgekomen. Het voorstel met de definitieve 
financiële consequenties, volgt zo spoedig mogelijk. 
 
De SGP-fractie vraagt of het college nu dezelfde keuzes zou maken als bij het voorstel in 
2007 en 2008. Absoluut! Daar is geen enkele twijfel over mogelijk. 10 
Voor de inhoudelijke keuze van de plek van het jongerenwerk verwijs ik u naar ons 
raadsvoorstel van twee jaar geleden. In het alternatieve voorstel, dat toen op de agenda 
stond, waren de extra aspecten waar we nu geld voor nodig hebben niet opgenomen. Daarin 
zat geen rokersruimte en waren geen veiligheidspoortjes opgenomen. En daarin was de BTW 
niet meegenomen. Als we gekozen hadden voor een opnieuw op te bouwen Kuyperschool 15 
hadden we voor dezelfde kosten gestaan. 
U stelt daarbij dat de SGP vasthoudt aan het toen vastgestelde budget. Ik vind het wel mooi 
om dat te horen, omdat u bij mijn weten tegen het voorstel hebt gestemd. Ik ben dus blij dat 
u inmiddels voor het voorstel bent. Dat is de winst van het proces. 
U hebt uw zorgen over dit punt. Wij zullen er alles aan doen om u over alles wat speelt te 20 
informeren, het voorstel komt zo spoedig mogelijk. Gelet op de voortgang van het proces 
hechten we er nu wel aan om verder te gaan. De bouwvergunning is afgegeven. Er is nu een 
mogelijkheid om in beroep te gaan, maar het lijkt ons verstandiger om door te gaan dan te 
wachten tot het volgende debat in september of oktober. Daarmee wordt het proces nog 
langer vertraagd, dat is een ongewenste situatie. 25 
 
De VVD-fractie vraagt of het extra geld voor de Wmo vragen gericht is op de kwaliteit van 
zorg. 
Het ene deel wel, want we vragen onder andere geld voor de extra kosten voor huishoudelijke 
hulp. Onze insteek bij het vorige bestek was dat we het niveau van de AWBZ huishoudelijke 30 
hulp vasthielden. Daar hebben we extra geld voor nodig. Maar, een ander deel van de 
Wmo-kosten gaat over de acties die we hebben vastgesteld in het actieplan dat we vorig jaar 
bij de begroting aan de orde hebben gehad. Dat gaat niet alleen over huishoudelijke hulp, 
maar over andere activiteiten. Daarvan hebben we geconcludeerd dat die acties 
onvoldoende in de begroting zijn verwerkt en dat wordt nu, met deze monitor, wel geregeld. 35 
 
De SGP-fractie vraagt of we op tijd gesteld staan voor de nieuwe aanpak van de Wsw per 1 
januari 2010. Ik verwacht het wel, we zijn er volop mee bezig. Dit jaar doen we zaken met een 
bedrijf in de Hoeksche Waard en Schiedam. Mocht het tegenvallen, dan kunnen we daar in 
de loop van volgend jaar ook nog afspraken over maken. Ik ga daar nog niet van uit. Ik 40 
verwacht dat we gewoon aan het einde van dit jaar definitieve afspraken kunnen maken voor 
de situatie vanaf 2010. 
U vraagt ook of het Centrum voor Jeugd en Gezin zich meer moet richten op gezinsbeleid. Ik 
weet niet of we daar nu uitgebreid op in moeten gaan. Ik wil daar graag een keer met u verder 
over praten. Vorig jaar hebben we in de commissievergadering wel eens met elkaar 45 
besproken welke taken nu voor het Centrum voor Jeugd en Gezin weggelegd zijn. Die liggen 
voornamelijk rond preventie, laagdrempelige hulp maar ook monitoring en coördinatie van 
zorg. Dus, in het bijzonder op de speerpunten waar nu ook op ingezet wordt. 
We hebben een productuitbreiding van uren gerealiseerd. Dat betreft opvoedondersteuning. 
Dat heeft vooral ook een link naar het gezinsbeleid. Ik zie niet veel andere mogelijkheden dit 50 
moment. Als u er concrete voorstellen voor heeft, wil ik er graag een keer met u over 
doorpraten. 
 



25 juni 2009 

1745 

De PvdA-fractie heeft zorgen over het hoofdstuk zorg. U verwacht een rapport naar het 5 
opzetten van een signaleringssysteem. Dat komt er niet. 
Er komt wel een onderzoek naar de mogelijkheden om een signaleringssysteem in te stellen. 
U krijgt het rapport op korte termijn toegestuurd, met daarbij het collegestandpunt. 
Dan de vraag of de raad voldoende tijd krijgt om de Wmo-verordening te behandelen. Deze 
komt gewoon in het reguliere proces in de raadsvergadering van oktober. 10 
 
De voedselbank. De ambities die u daarover noemt staan volgens mij allemaal verwoord in 
de nota Armoedebeleid. We zijn daar volop mee bezig. De link naar het CJG vind ik 
gevaarlijk. Dat lijkt alsof mensen met kinderen die naar de voedselbank gaan per definitie bij 
het CJG terechtkomen. Dat is volgens mij een onterechte verbinding.  15 
Tot zover, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u zeer. Wethouder Blesgraaf. 
 
Wethouder Blesgraaf: Dank u wel. Twee onderwerpen. De eerste heeft te maken met de 20 
initiatiefsubsidies. Het gaat hier wel om een verhoging van de initiatiefsubsidies. Het budget 
wordt verhoogd tot € 90.000,-. Daarvoor wordt oud geld gebruikt. Er worden geen middelen 
aan toegevoegd. 
 
Extra inhuur van personeel. De heer Van der Spoel vraagt hoe het zit met “in eerste instantie”. 25 
Na die zin staat een zin waarin wordt aangegeven dat er daarnaast extra armslag nodig is.  
De heer Smit vraagt hoe het zo ver heeft kunnen komen. Dit heeft voor zover ik het kan 
overzien met het aantal vacatures en tegelijkertijd de relatief zware dossiers te maken. U 
moet dan denken aan het schrijven van het IHP, wat niet kan wachten en waar niet iemand 
voor aangetrokken kan worden die nog ingewerkt moet worden.  30 
 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel, wethouder Blesgraaf. Wethouder Den Boef. 
 35 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, de discussie ging wat mij betreft vooral over de informatie 
over de milieuvisie. Ik kan me voorstellen dat u in sommige opzichten teleurgesteld bent over 
de weergegeven effecten. Er is op sommige onderdelen ook wel meer informatie 
beschikbaar. Ik was vanmorgen nog niet helemaal klaar met mijn presentatie. Ik heb 
bijvoorbeeld hier de scheidingspercentages in onze gemeente voor me liggen. Ik kan u heel 40 
nauwkeurig voorlezen over scheiding van textiel, glas en weet ik veel wat allemaal. Aan dat 
soort informatie kan je ook zien hoe de ontwikkeling is, en voortschrijdt in de loop der jaren. 
Als je kijkt naar de monitoren, ziet u dat er eigenlijk in de kolommen die we met elkaar hebben 
bedacht, ook geen ruimte is om deze gegevens allemaal kwijt te raken. Dat is eigenlijk ook 
het probleem van de afdeling. Ze kunnen hun informatie niet goed kwijt. Ik stel eigenlijk voor 45 
om met elkaar te kijken of we aan die kolommen kerndoelen, beoogd effect, 
prestatie-indicatoren een aantal kolommen kunnen toevoegen die de informatie bevatten 
waar u om vraagt. 
Dat kunnen we in een van de eerstvolgende commissievergaderingen met elkaar bespreken. 
 50 
Een andere vraag is door de heer Smit gesteld: u vraagt hoe het staat met het winnen van 
warmte uit asfalt. Dit is een voorbeeld waarvan we het antwoord niet in een kolom kunnen 
weergeven. Er is eens een bedrijf op bezoek geweest die heeft aangegeven dat dit prachtig 
zou zijn, als dat toegepast zou kunnen worden. Maar, die zegt er dan wel bij dat dit alleen zal 
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kunnen als er een situatie ontstaat. Dus als je een nieuwe weg aanlegt en daar in de buurt 5 
gebouwen hebt waaraan je de warmtewinning kunt koppelen. Je moet dus voor zoiets echt 
een kans afwachten. Bijvoorbeeld bij Cornelisland. Als we daar de nieuwe weg aan gaan 
leggen, kun je daar een spiraal inleggen en warmte uit het asfalt halen ten behoeve van het 
bedrijf dat daar vlakbij ligt. Om dit in bestaande situaties toe te passen, is heel moeilijk. 
Dat is niet vast te leggen in zo´n kolom. Als u het goed vindt, lijkt het mij goed om daar in de 10 
eerstvolgende commissievergadering eens met de ambtelijke ondersteuning over te praten.  
Nog een voorbeeld. Hoeveel bedrijfswagens hebben wij en hoeveel daarvan zijn nu echt 
schoon. Wij hebben er 50. Daarvan zijn er 30 echt schoon. We kunnen dan kijken of er 
vooruitgang wordt geboekt. 
 15 
De heer Van Houcke vroeg ongeveer een waterval aan informatie. U begrijpt ook wel dat die 
informatie in deze vakantieperiode niet allemaal beschikbaar komt.  
Ik ontraad uw motie niet, maar ik zeg wel dat er zaken zijn waarin ik u kan bedienen, er zijn 
ook zaken waarover ik u het beste mondeling kan informeren. 
 20 
De andere motie over de aarden wal. Ik denk dat de heer Meij hier een punt heeft. U hebt ons 
gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is een overkapping van de snelweg te realiseren. 
U vroeg ons uit te dragen dat wij dat willen. Dat zal dan een bijzondere vorm van uitdragen 
moeten zijn. Wij weten allemaal dat dit echt niet even gerealiseerd kan worden. Maar, er zijn 
best wel mogelijkheden. We hebben ook met de afdeling Milieu afgesproken eigen 25 
onderzoek te doen om te kijken of we met een reële vraag naar Den Haag kunnen. 
Onderzoek naar een overkapping is natuurlijk altijd een evenwicht tussen een gigantische 
investering en de kans die dit biedt. Overkapping geeft ook kansen in ruimtelijke zin. Als we 
nu voor een aarden wal pleiten, die veel minder kansen geeft dan is dat een lastige 
boodschap. De heer Los gaf aan dat dit een soort toverding uit de achterzak zou zijn voor als 30 
de overkapping mislukt. 
 
De heer Los bij interruptie: Voorzitter, het is misschien een beetje flauw, maar een 
overkapping heeft muren en een dak. Als die aarden wal er ligt, heb je alvast wat. 
 35 
Wethouder Den Boef: Dan hebt u een heel ander beeld van een overkapping dan ik. Het 
gaat niet om muren en een dak, maar om een glooiende helling die behoorlijk wat ruimte in 
gaat nemen. Het is niet zo dat er een betonnen ding over de weg wordt gezet. 
 
De voorzitter: Ik zou willen voorkomen dat we nu in de details verzeild raken. 40 
 
Wethouder Den Boef: U hebt gelijk, voorzitter. 
Nog een ding over de aarden wal. Voor een aarden wal zijn grondposities nodig. Bij het 
Oosterpark hebben we die in overleg met het recreatieschap al een keer bekeken. Langs de 
A15 en A16 hebben wij geen grondposities. Dat betekent dat er grond verworven moet 45 
worden en overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en zo. Dat doen we al. We zijn al in overleg 
met Rijkswaterstaat om aan te geven dat het hier ondanks alle normen heel erg belangrijk is 
dat we wat gaan doen. Dus die motie ontraad ik. 
 
Voorzitter, ik heb alle onderwerpen gehad. 50 
 
De burgemeester: Dank u wel. Dan nog een enkel punt uit mijn portefeuille. De opmerking 
van de VVD dat de investering in het kader van de bestuurskrachtmeting zichzelf terug zal 
moeten verdienen. Daar gaat het college ook van uit. 
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Het zal zich terugverdienen in kwaliteit. Niet zo zeer kwantificeerbaar, maar wel in kwaliteit 5 
zowel in de ambtelijke als bestuurlijke organisatie. De opmerking van mevrouw Ripmeester 
over de aanzet en bereidheid ondersteunen wij graag. 
 
Ik geef het woord aan wethouder De Koning. 
 10 
Wethouder De Koning: Voorzitter, er is een aantal opmerkingen gemaakt over mijn 
portefeuille. Concrete vragen kwamen van de heer Onderdelinden. De heer Onderdelinden 
sprak over de grondexploitatie, in welke jaren wat in de boeken zou verschijnen. Dat laat zich 
niet voorspellen. De markt is op dit moment wat wispelturig. Voorspellen heeft een hoge 
waarde van gokken, en daar houden wij niet van. 15 
U sprak ook over de Drievliet driehoek, zo noem ik het maar. U sprak over slikken of stikken. 
Ik neem aan dat u Slikkerveer bedoelt. Anders begrijp ik u niet goed. Dat is in feite een 
soortgelijk antwoord. Daar komen nieuwe voorstellen voor, omdat de plannen nogal wijzigen 
en daarvoor komen wij bij u terug. 
 20 
De visie over het gemeentefonds. U zegt dat er sprake is van continue inzet van de reserves. 
Of dat nodig zal zijn, daar komen we bij de begroting op terug. Het lijkt nodig te zijn. Er zijn 
diverse mogelijkheden om gaten te gaan vullen. We hebben ook nog een zerobase pot en 
nog een ander instrument. Daarover gaan wij ons pas beraden na de kaderdiscussie. 
Rioolreserveringen komen ten gunste van de rioolreserve. 25 
 
De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Dan nog even naar wethouder Den Boef. 
 
Wethouder Den Boef: Voorzitter, ik heb opeens toch nog twee vragen. Dat waren de 
woningbouwafspraken. Ik heb toegezegd dat als er woningbouwafspraken gemaakt worden 30 
ik daarvoor eerst naar u kom. Er is nog geen sprake van afspraken. Er is nog overleg met 
Woonvisie, intern over voorraadbeleid. Pas als er afspraken gemaakt zijn met de regio, 
kunnen wij met Woonvisie in overleg. Op het moment dat het aan de orde is, komen wij bij de 
raad terug.  
De opmerking dat 3% niet overal haalbaar is. In oude wijken, waar weinig ruimte is, is dat heel 35 
erg lastig. Maar, wij gaan ons uiterste best doen om de 3% zo veel mogelijk te realiseren. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Dames en heren, tweede termijn. Gezien alle opmerkingen en 
antwoorden neem ik aan dat dit een hele korte ronde kan zijn. 
Ik nodig u uit om finaal iets zeggen over de voorliggende moties. 40 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, wij zijn voorshands tegen de initiatiefsubsidies. Zoals 
gezegd, willen wij die discussie graag voeren bij de kadernota. 
Uit het antwoord van wethouder Blesgraaf over het inhuren van personeel voor € 127.000,- 
lezen wij dat dit dus eenmalig is en niet structureel. 45 
 
In de monitor zit ook een overzicht van de raadstoezeggingen. Raadstoezegging nummer 33 
over de eigen bijdrage Wmo blijft wat betreft de VVD staan. 
 
De motie over de aarden wal. Het een sluit het ander niet uit, voorzitter. Het kan én én zijn. 50 
De wethouder Milieu heeft ook aangegeven dat hij navraag zal doen of we een pilotstudie 
kunnen uitvoeren over de snelheid op de rijksweg. 
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Wethouder De Koning heeft een keer aangegeven ook te blijven aandringen op 80 km op 5 
snelwegen rond Ridderkerk. 
Vanochtend heeft de wethouder aangegeven vooral niet af te wachten wat hogere 
overheden doen, maar allerlei acties en stappen te zetten om toch duidelijk te maken hoe 
belangrijk wij deze problematiek vinden. Ik vind daarom zijn antwoord wat vreemd dat hij de 
overkapping beter vindt dan de aarden wal, terwijl hij daarna zei dat hij hoe en wat nog aan 10 
het onderzoeken is. Laat duidelijk zijn: ieder signaal dat wij vanuit Ridderkerk afgeven dat dit 
een levensgroot probleem is waar iets aan gedaan moet worden, is belangrijk. Als de twee 
verantwoordelijke ministers niet ingaan op de uitnodiging om te kijken hoe ernstig het hier is, 
zijn zij blijkbaar niet doordrongen van de ernst van de situatie. Elk signaal dat wij maar af 
kunnen geven, zullen we ook in die richting moeten geven. Wij vinden dit een prima voorstel. 15 
  
De heer Smit bij interruptie: Wij hebben een vraag aan de VVD. Wat zou erop tegen zijn om 
in het verzoek aan te geven om de gedachte van een aarden wal te betrekken bij het lopende 
onderzoek van de overkapping. Ik begrijp dat er op dit moment over de overkapping niet veel 
meer gebeurt dan een onderzoek. Onderzoek dan ook dit alternatief, van de aarden wal, dan 20 
heb je het beeld compleet. 
 
De heer van der Spoel: Zoals aangegeven kan het én én. Dus, met die suggestie kunnen 
wij prima leven. 
 25 
De voorzitter: Dat zou een amendering kunnen zijn op de motie. Begrijp ik dat goed? Dank 
u wel. Mijnheer Van Houcke. 
 
De heer Van Houcke: Dank u wel, voorzitter. De heer Meij heeft het over achterhouden van 
informatie. Ik heb dat zo niet gebruikt. Wellicht hebben we de suggestie gewekt, maar zeker 30 
dat is niet wat ik denk. U geeft aan dat u begrip hebt voor mijn opstelling en voor mijn 
voorgenomen motie, maar tegelijkertijd zegt u ook dat u niet de indruk hebt dat er nog zaken 
achtergehouden zijn. Dat betekent dus dat we alle informatie hebben. Dat is nou precies wat 
wij betwijfelen.  
Ik moet de wethouder bedanken voor zijn reactie. In een aantal minuten geeft hij voor ons 35 
interessante informatie. Dat geeft eigenlijk aan dat er nog een heleboel te melden valt. Daar 
ga ik ook vanuit en daar ben ik ook zo nieuwsgierig naar. 
Misschien is de matrix die u gebruikt niet geschikt voor het doel om de raad niet met uitvoerige 
verhalen maar compact te informeren. Dat zou een conclusie kunnen zijn. 
Ik ben blij met uw reactie dat u over deze zaken nog eens uitvoeriger met ons van gedachte 40 
wilt wisselen op basis van goed aangeleverde informatie. 
Als u de motie niet ontraadt, is ook geen enkele reden om hem in te dienen, maar, ik wil de 
motie toch wel indienen om dat wat er in staat. Dan kunnen we met elkaar op 29 september, 
in de eerste commissievergadering, op basis van de gegevens praten en daarna op 15 
oktober in de raadsvergadering de zaak op een normale manier afhandelen. 45 
Dank u wel. 
 
De heer Onderdelinden: Voorzitter, u bent nog niet ingegaan op de opmerking dat  posten 
en kredieten in deze nota zijn opgenomen en waar u goedkeuring voor vraagt, zonder dat 
daar een speciaal raadsvoorstel onder ligt. Ook de SGP-fractie heeft er vragen over gesteld. 50 
We hebben er al eerder vragen over gesteld. Dus er ligt een heel zwaar punt.  
Wij willen terugkomen op het jongerencentrum bij het debat over het collegebeleid. 
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Over Drievliet hebben wij geprobeerd duidelijk te maken dat het gaat over keuzevrijheid. Op 5 
het moment dat het qua investering uit de hand loopt zouden er meerdere 
keuzemogelijkheden zijn. 
 
De rioolreserves. Dit betekent toch dat er een wijziging zal moeten komen op de voorliggende 
zaken. De rioolreserves zijn in principe opgenomen bij de naar voren gehaalde investeringen.  10 
Daar staan er heel veel in en deze zijn separaat begroot. Dus, als u aangeeft dat dit ten laste 
van de rioolreserves kan, wat wij ook dachten, zou dat een misvatting zijn. 
 
Wij zijn tegen de motie van de VVD. Wij zijn voor de motie van D66/GroenLinks. 
 15 
De voorzitter: Dank u wel. De heer Smit. 
  
De heer Smit: Dank u wel, voorzitter. Inderdaad heeft de SGP-fractie destijds tegen het 
jongerencentrum in de P.C. Hooftstraat gestemd. Maar, dat laat onverlet dat wij het college 
willen houden aan de besluitvorming wat niet betekent dat met terugwerkende kracht 20 
inhoudelijk een ander oordeel is ontstaan. Maar, dat begrijpt de wethouder ook heel goed. 
 
Wat betreft de motie van de heer Van Houcke, deel ik u mee dat wij die steunen met de uitleg 
zoals de wethouder die heeft gegeven. Het gaat ons vooral om die mensen waarvan wij 
denken dat als daar indicatoren toegevoegd kunnen worden wij dat prima vinden, maar laten 25 
we vooral over een aantal zaken waarvan ook de wethouder zegt dat die alleen maar 
mondeling kunnen worden overgedragen, in een commissievergadering spreken.  
Wat betreft de motie van de VVD zou mijn concrete voorstel zijn om het verzoek als volgt te 
laten luiden: “Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om een plan voor een 
aarden geluidswal langs de A15 en A16 toe te voegen aan het lopende onderzoek naar de 30 
overkapping van de rijkswegen".  
Ik heb het gevoel dat hierdoor voor de wethouder de angel eruit genomen is. Het zijn geen 
elementen die elkaar bijten, maar gelijkwaardige alternatieven. Dank u wel.  
 
De heer Onderdelinden: Dat lijkt ons prima. 35 
  
De voorzitter: Dank u zeer. Mijnheer Japenga, hebt u behoefte aan een tweede termijn? 
 
De heer Japenga: Nee, voorzitter. Na de woorden van de vorige sprekers niet meer. 
 40 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. Hebt u behoefte aan een tweede termijn? 
 
Mevrouw Ripmeester: Graag, voorzitter. Dank u wel. We hebben volgens mij nog geen 
antwoord gekregen op de verschillende investeringsprojecten die naar voren worden 
gehaald. 45 
 
Wij zijn blij dat ingezet wordt op de aangiftebereidheid en zijn ook blij met de toezegging dat 
er binnenkort meer informatie komt over de verstedelijkingsopgave. We zijn ook gelukkig dat 
er blijkbaar intern bij Woonvisie al een discussie loopt en wellicht dat we op nog kortere 
termijn informatie kunnen ontvangen over de woningaanpassingen die daadwerkelijk hebben 50 
plaatsgevonden.  
We hebben gesproken over de 3%-norm. Ik hoop dat u ons kunt verblijden met in ieder geval 
een drie: een drieling. 
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We hebben nog geen antwoord gekregen op de vraag of er ook ouderenbeleid komt of op 5 
welke termijn dit zou kunnen gebeuren. Ook het beleid heeft erop aangedrongen. 
 
Ik kom nog even terug op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Over de mensen en hun 
kinderen. De mensen van de voedselbank hebben vaak meer problemen dan alleen 
financiële en dat heeft zijn weerslag op de kinderen. Wij willen niet stigmatiseren. Maar er is 10 
een groep die niet makkelijk naar instanties gaat. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan 
vanuit zijn rol en expertise deze groep naar ons idee ondersteunen. Dat juichen wij toe. 
 
De motie van de heer Van Houcke steunen wij, zeker ook na het antwoord van de wethouder. 
Ook omdat de klimaatbrief daar uitdrukkelijk bij wordt betrokken. 15 
 
De voorzitter: Dank u wel, nog anderen in tweede termijn? De heer Los. 
 
De heer Los: Ik wil nog iets over de moties zeggen, voorzitter. Wij steunen de motie van de 
heer Van Houcke en ook de motie van de VVD, zeker met de aanvulling van de SGP. Ik wil 20 
wel benadrukken dat dit een second best oplossing is. Een overkapping is natuurlijk beter.  
 
De heer Van der Spoel: Ik zou de discussie over de term second best gezien het tijdstip niet 
willen voeren. Maar er spelen nog meer aspecten. Ik heb ook absorptie van fijnstof, 
enzovoort, genoemd, maar daar zullen we vast nog eens een boeiend gesprek over voeren. 25 
 
De voorzitter: Wellicht is het interessant om te weten wat de indieners van de motie vinden 
van de amendering. 
 
De heer Van der Spoel: Wij hebben net even met elkaar overlegd. D66/GroenLinks en de 30 
ChristenUnie kunnen zich net zoals wij goed vinden in de amendering. 
 
De voorzitter: Dan is dat helder. Dames en heren, wij zijn aan het einde van de tweede 
termijn van de raad. Ik vraag het college uiterst kort te reageren. 
 35 
Wethouder Blesgraaf: Heel kort iets over stages en opstapbanen. Wij zullen dat in ieder 
geval meenemen met de besprekingen als het zover mag komen. 
Aan de heer Van der Spoel wil ik kwijt dat ik kennis heb genomen van het feit dat hij tegen 
initiatiefsubsidies is. Dat de kostenpost voor meer personeel een eenmalige uitgave betreft, 
staat vast. 40 
Dank u wel. 
 
Wethouder De Koning: Voorzitter, keuzevrijheid Drievliet. Daar is natuurlijk sprake van. Als 
er meerdere keuzes te maken zijn, dan krijgt u uiteraard alternatieven voorgelegd, zodat u 
kunt kiezen. 45 
Bij zo’n groot project, is het overigens gebruikelijk dat de raad eerder wordt betrokken dan 
alleen op het moment waarop het besluit genomen moet worden. 
Ten aanzien van voorstellen boven € 50.000,- heeft wethouder Blesgraaf net aangegeven 
dat het om oud geld ging. Andere projecten zijn natuurlijk die in het kader van de kredietcrisis 
naar voren worden gehaald. Dat zijn nieuwe dingen. Zoals de module Langzaam verkeer. 50 
 
De heer Onderdelinden bij interruptie: Voorzitter, zouden we nu toch een overzicht kunnen 
krijgen van zaken die niet in dit voorstel zijn opgenomen? 
 



25 juni 2009 

1751 

Wethouder De Koning: Dat staat op bladzijde 3 van 4 van de brief van 8 juni die u hebt 5 
gekregen in aanvulling op de tweede monitor. 
 
De heer Onderdelinden: Dat zijn de investeringen vanwege de crisis. Maar, dat bedoel ik 
niet. 
 10 
Wethouder De Koning: Daar staat ook de module Langzaam Verkeer genoemd. Ik heb hem 
voor me. Het staat er echt. 
 
De derde opmerking betreft het riool. De kosten komen uit de rioolreservering. Ook daarvoor 
verwijs ik naar dezelfde brief. Op pagina 1 en 2 van die bijlage staat dat er een aantal 15 
projecten voor vervroegde uitvoering in aanmerking komt en waarvoor de middelen in beide 
gevallen beschikbaar zijn. Binnen de reserve dus. 
 
De voorzitter: Dames en heren, wij gaan over tot besluitvorming.  
Ik hoorde een fractievoorzitter zeggen dat hij niet instemt met de intrinsieke 20 
financieringsvoorstellen.  
 
De heer Smit: Dat klopt, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dan zie ik dat als een stemverklaring. 25 
De SGP heeft een opmerking gemaakt over initiatiefsubsidies. Met die opmerkingen en ook 
de overigen, kunt u akkoord gaan met de programmamonitor. Dank u wel. 
 
Dan de moties: ik stel vast dat motie 1, de motie van de VVD en anderen, in geamendeerde 
vorm ondersteund wordt door de raad. Deze motie is aangenomen. 30 
 
Dan de motie van D66/GroenLinks over de milieuvisie wordt ook gesteund door alle fracties. 
Daarmee is die motie aangenomen. 
 
We zijn aan het einde van dit onderdeel. 35 

 
4. Voorstel om de zienswijze van de raad kenbaar te maken over de 

ontwerpbegroting 2010 DCMR (raadsvoorstel nr. 252) 
 
De voorzitter: Dit punt is ter vaststelling geagendeerd. Voor ons ligt een gewijzigde brief naar 40 
aanleiding van de bespreking in de commissie. Het voorstel is vastgesteld. Dank u wel. 
 
5. Voorstel om de zienswijze van de raad kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 
2010 OGZRR (raadsvoorstel 246) 
 45 
De voorzitter: Ook dit voorstel is ter vaststelling geagendeerd, met inbegrip van de 
gewijzigde brief namens uw raad. Dit voorstel is vastgesteld. Dank u zeer. 
 

6. Jaarverslag 2008 van de commissie Bezwaarschriften, met ontwerpreactie van 
de raad 50 

 
De voorzitter: Ook hier ligt een gewijzigde brief namens uw raad voor. Dit punt is vastgesteld. 
Dank u zeer. 
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7. Sluiting 5 
 

De voorzitter: Dames en heren, de overige punten verschuiven naar de raadsvergadering 
van 2 juli 2009. Ik dank u voor uw bijdrage deze dag. Omdat het de eerste keer is dat wij zo’n 
verantwoordingsdag met u hebben mogen meemaken, heeft het college voor u een kleine 
attentie bedacht. U krijgt er een brief van de jonkvrouw bij plus het boek over Het Huys ten 10 
Donck.  
 
De vergadering wordt om 23.45 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 september 2009, 15 
de griffier,               de voorzitter, 
 
 
 
 20 
 
as 


