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Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk  
gehouden op donderdag 23 juni 2011 

 
 

Aanwezig: De burgemeester mevrouw A. Attema, voorzitter 5 
De gemeentesecretaris: mevrouw M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele 
De wethouders: de heren H. Dokter, A. den Ouden, J. Stout en M.A. Vroegindeweij 
De raadsleden: de heren T.J. Alderliesten (SGP), P. Boertje (VVD), C.A. van der Duijn 
Schouten (SGP),  mevrouw F. Fräser (D66/GroenLinks), mevrouw M. van Gink (PvdA), de 
heren H.C.M. van Houcke (D66/GroenLinks), J. Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk), M. Japenga 10 
(ChristenUnie), B. Kok (SGP), H.J.A. Koppes (LR), P. Kranendonk (SGP), mevrouw E. 
Mans-Los (LR), de heren P.W.J. Meij (CDA), A.C. van Nes (Leefbaar Ridderkerk), G.J. van 
Nes (Leefbaar Ridderkerk), mevrouw P.J. van Nes-de Man (Leefbaar Ridderkerk), de heren 
B. Neuschwander (LR), A.H. Nugteren (Leefbaar Ridderkerk), mevrouw I. Parren-Leutscher 
(Leefbaar Ridderkerk), mevrouw A.P.S. Ripmeester (PvdA), de heren V.A. Smit (SGP), L. 15 
van der Spoel (VVD) en M.A. Vroegindeweij (LR)  
 
Griffier: de heer mr. J.G. van Straalen 
 
Afwezig: mevrouw T. Duman-Sirin (PvdA), mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud 20 
(PvdA), de heer C.J. Louter (ChristenUnie) 
 
Notulist: mevrouw I.J.H. Lit  
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 25 
 

De voorzitter: Dames en heren, de raadsvergadering van 23 juni 2011 is geopend. We 
hebben helaas geen luisteraars. Dit heeft te maken met technische onvolkomenheden. We 
werken er hard aan om het in orde te maken. Ook aan de integrale uitzending via onze 
website.  30 
Op uw tafel vindt u twee aangekondigde amendementen en een gewijzigde afdoening en 
toezeggingen uit de programmamonitor. Deze worden straks betrokken bij de beraadslaging. 
Op mijn tafel en op de uwe vinden wij een boekje van de PvdA. Mevrouw Ripmeester, wilt u 
dit toelichten? 
 35 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Dit boekje heeft betrekking op de 
programmarekening en programmamonitor en vooral op de kadernota en kerntakendiscussie 
die naar ons toekomt. Wij zouden graag willen dat u dit leest. Het geeft inzicht in een 
gedeelte van de samenleving waar we lastig toegang toe hebben. Wij hopen dat u het met 
plezier zult lezen. Wij komen er bij de programmarekening en programmamonitor op terug.  40 
 
De voorzitter: Dank u wel. Afwezig zijn de heer Louter en mevrouw Van Houwelingen. Ook 
mevrouw Duman is afwezig.  
Ik vraag uw aandacht voor punt 6 van de agenda. Dat is de Uitgangspuntennotitie Erfgoed 
Ridderkerk. De commissie Samen Wonen adviseert de raad dit agendapunt aan te houden 45 
en het college te verzoeken met een aangepast voorstel te komen waarin naast de financiële 
kaders ook inhoudelijke afwegingen zijn opgenomen en waarover met bewoners is 
geparticipeerd over monumentale panden en ter beoordeling van het college met de 
wijkoverleggen, bewonersgroep Centrum en andere bewoners. Het college heeft daartegen 
geen bezwaar. Ik stel u voor om dit agendapunt van de agenda af te voeren.  50 
Aldus besloten. De agenda is vastgesteld. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden conform artikel 41 van het Reglement van Orde 
 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Koppes. 55 
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De heer Koppes: Dank u wel. De Pinkstermarkt, voorzitter. Onlangs was hij er weer. 
Bezoekers van deze grote festiviteit viel het op dat er weinig tot geen sanitaire voorzieningen 
waren. Als mensen naar het toilet wilden, gingen ze naar de Hema of Délifrance. Daar waren 
ze niet echt blij met deze klandizie. Een klant had veel moeite omdat haar man haar niet kon 5 
helpen, er stonden lange rijen. Het zou goed zijn als bij dergelijke festiviteiten in deze 
behoefte wordt voorzien. In het geval van de Pinkstermarkt zou bijvoorbeeld het 
gemeentehuis hiervoor geopend kunnen zijn, dan wel zouden toiletwagens gehuurd kunnen 
worden. Verwijzingsbordjes op het terrein zouden de route moeten aangeven. Bij het 
afgeven van de vergunning zou hiermee rekening moeten worden gehouden. Graag uw 10 
reactie hierop. 
 
De voorzitter: Meneer Koppes, u hebt gewoon gelijk. Het is ook geregeld in de 
vergunningen die verstrekt worden bij evenementen. Kunst is alleen om te handhaven en 
ook daar is het niet helemaal goed gelopen. Ik treed in overleg met de organisatoren van de 15 
evenementen hier. U hebt gelijk. Het moet geregeld zijn zoals in de vergunning staat. We 
gaan erop toezien. Dank u wel voor het onder de aandacht brengen van dit punt. 
 
De heer Koppes: Het schort inderdaad aan toezien en handhaven. Het is nu de 
Pinkstermarkt, maar ik hoor het vaker. Dank u wel. 20 
 
De voorzitter: Het was een mooi evenement. Ik heb er gelopen en ook enkelen van u daar 
getroffen. Dat was leuk. 
 
De tweede serie vragen wordt gesteld door mevrouw Ripmeester. 25 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter.  
Tijdens het wijkbezoek van de PvdA in Oostendam werden door de bewoners veel thema´s 
aangekaart. Daarover zullen wij nog schriftelijke vragen stellen. Over een van de 
onderwerpen willen we nu al graag meer informatie: Door en over de wijk heen staan 30 
hoogspanningsmasten. Aan de inwoners is verteld dat deze slechts 'in nood' worden 
gebruikt. Echter, bij nagenoeg elke regenbui of mistflard horen de bewoners geknetter. De 
draden van de hoogspanningsmast zorgen voor een altijd aanwezige donkere fluittoon. 
Hoogspanningsmasten moeten op een bepaalde afstand van woonwijken staan. Uit recente 
onderzoeken blijkt een relatie tussen hoogspanningsmasten en kinderleukemie. Het 35 
ministerie heeft laten weten eventueel huizen onder hoogspanningsmasten op te willen 
kopen in specifieke situaties.  
Staan de kabels continu onder stroom of slechts bij nood? Welk voltage? Wanneer is er 
sprake van nood?  
Hoe informeert u alle betrokken inwoners over de onderzoeksgegevens met betrekking tot 40 
de volksgezondheid en de uitspraken van het ministerie in relatie tot de masten in en nabij 
Ridderkerkse woonwijken? 

Mochten de masten in Oostendam nauwelijks gebruikt worden, wordt sloop dan overwogen?  

Welke gevolgen zou dat hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling van Ridderkerk en de wijk 
Oostendam in het bijzonder?  45 
 
De voorzitter: Wethouder Den Ouden. 
 

Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Een paar dingen lijken door elkaar te 
kunnen gaan. Hoogspanning is er in soorten. We kennen in Nederland een net van 380 kV, 50 
220 kV, 150 kV, 110 kV en 50 kV. TenneT is de netbeheerder. Omdat er voor de twee 
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hoogstgenoemde, 380 kV en 220 kV, wettelijke beperkingen gelden voor het gebruik van de 
gronden onder de hoogspanningslijnen, heeft TenneT voorgesteld de eigenaren, die last 
hebben van deze beperkingen, te willen uitkopen. Dat geldt dus alleen voor de 380 en 220 
kV. Die spanningen hebben we echter niet in Ridderkerk. Voor de 150 kV en 110 kV wordt 
gedacht aan verkabeling, het ondergronds brengen. Deze wijzigingen zullen landelijk leiden 5 
tot tariefverhogingen. Het is echter nog maar de vraag of het zo ver komt. De lijn in 
Oostendam is een 50 kV hoogspanningslijn. Dit soort valt niet onder de initiatieven van 
TenneT. Het is een reserveleiding van strategisch belang. Ik weet niet voor hoe lang. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voor uw technische antwoord. Ik begrijp dat de spanning 
op de kabels in Oostendam 150 kV bedraagt. Die kabels staan continu onder spanning. De 10 
gedachte van ‘in nood’ slaat dus op de strategische reservelijn en niet op het soms in gebruik 
zijn. Hij zou meer ingezet kunnen worden dan voor de 150 kV die er nu op staat. 
 
Wethouder Den Ouden: Dan moet ik een beetje technisch worden. Een lijn die bedoeld en 
geschikt is voor 50 kV, zal nooit gebruikt worden voor 150, 220 of 380 kV, want dan 15 
gebeuren er andere dingen. Het blijft echt 50 kV. Hij staat aangemerkt als strategisch belang. 
Als het werkelijk relevant is om te achterhalen hoeveel uren per week hij in bedrijf is, moeten 
we dat navragen. Andere relaties als uitkopen en de gezondheid, kunnen niet gelegd 
worden.  
 20 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester, hier moet u het mee doen. De derde vragensteller is 
mijnheer Onderdelinden. 
 
De heer Onderdelinden: Over de BAR, voorzitter. We hebben in de afgelopen periode veel 
over de BAR-samenwerking gesproken. Ook hebben wij een brief gekregen. Wij zagen in de 25 
krant onlangs dat Albrandswaard samenwerkt met Oud- Beijerland. De vraag roept zich op of 
we de samenwerking snel gaan veranderen in BAROB, of wat moeten wij ervan denken? 
Heeft het invloed op onze samenwerking of verlegt Albrandswaard de samenwerking? Dank 
u wel. 
 30 
De voorzitter: Morgen krijgt u weer een brief over de BAR samenwerking. Het zal goed 
nieuws zijn, u zult er blij van worden. Ik ben er in ieder geval blij mee. Het gaat goed met de 
BAR. Dat wil ik even gezegd hebben. 
Het artikeltje waar u op doelt stond in het Algemeen Dagblad. Ik struikelde daar ook over. 
We hebben onze goede vrienden in Albrandswaard onmiddellijk aan een kruisverhoor 35 
onderworpen. Daarbij is gebleken dat zij hebben geluncht met het college van Oud-
Beijerland. Het was een leuke gezellige lunch onder goede buren; waar het bericht vandaan 
komt is een raadsel. Het was niet meer dan een goede lunch. 
 
De heer Onderdelinden: Die lunch ging ongetwijfeld over de samenwerking. Wat zou de 40 
aanleiding geweest kunnen zijn voor dat gespreksonderwerp. Moeten we daar iets achter 
zoeken of niet? 
 
De voorzitter: Ik had het al over een kruisverhoor. Zij zijn goede buren van elkaar, maar 
samenwerking op gebieden zoals die in de krant stonden, is niet aan de orde. Wij zijn allen 45 
zeer gehecht aan de samenwerking in BAR-verband. Alleen maar goed nieuws. 
 

3. Lijst van ingekomen stukken en stemming over ingekomen verzoeken om 
interpellatie 

 50 
1. Voor kennisgeving aannemen: 
 

1. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
26 april 2011, betreffende voortgang implementatie participatie. 
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2. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  

26 april 2011, met voortgang herijking wijkontwikkelingsprogramma Drievliet – Het 
Zand. 
 5 

3. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
9 mei 2011, betreffende beleidsagenda ‘Ieder Kint Wint, Zorg voor de toekomst. 
Beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam’ / ontwikkelingen rond 
stelselherziening Jeugdzorg. 
 10 

4. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
18 mei 2011, met benchmark Wmo. 
 

5. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
18 mei 2011, over voortgezet gebruik Kruisweg 2 en 2a. 15 
 

6. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
20 mei 2011, over ontwikkeling BAR samenwerking. 
 

7. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 13 mei 2011, met 20 
onderzoeksopzet Rekenkamercommissie naar invoering Centrum voor Jeugd en 
Gezin. 
 

8. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 23 mei 2011, met 
onderzoeksopzet Rekenkamercommissie naar effectiviteit van de BAR- 25 
samenwerking. 
 

9. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 16 mei 2011, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid 
mevrouw A.P.S. Ripmeester over inzicht in verstrekkendheid van de maatregelen 30 
bestuursakkoord. 
 

10. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2011, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid 
mevrouw A.P.S. Ripmeester over maatregelen bestuursakkoord (vervolg op brief d.d. 35 
16 mei 2011). 
 

11. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 25 mei 2011, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van de 
raadsleden mevrouw A.P.S. Ripmeester en de heren M. Japenga en P.W.J. Meij 40 
betreffende tuinders Nieuw Reijerwaard. 
 

12. Nieuwsbrief van de wethouder ruimtelijke ordening, d.d. 19 mei 2011, met informatie 
stand van zaken Nieuw Reijerwaard. 
 45 

13. Brief van actiegroep Vroeg op Stap, d.d. 29 april 2011, betreffende effectmeting 
vervroegde toegangstijd horeca. 
 
 

14. Brief van het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel, 50 
d.d. 10 mei 2011, waarbij een motie wordt aangeboden over ontwikkelingen 
Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. 
 

15. Brief van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie te Amersfoort, d.d. 
18 mei 2011, waarin aandacht wordt gevraagd voor het bestuursakkoord. 55 
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16. Jaarverslag over het jaar 2010 van het Klantenplatform van de Sociale Dienst van 

Ridderkerk. 
 

17. Brief van DCMR Milieudienst Rijnmond, d.d. 22 maart 2011, waarbij de 5 
Eindrapportage 2010 wordt aangeboden. 
 

18. Brief van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta te Middelburg, d.d. 21 april 2011, 
waarbij het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+ wordt 
aangeboden. 10 
 

19. Brief van de Inspectie van het Onderwijs, d.d. 27 april 2011, met het rapport ‘Kwaliteit 
gemeentelijk toezicht kinderopvang 2009 en 2010’.  
 

20. Brief van Inspectie Werk en Inkomen, d.d. 18 mei 2011, met het Jaarverslag 2010. 15 
 
De voorzitter: Voor kennisgeving aan te nemen de stukken 1 tot en met 20. Akkoord. Verder 
zijn er geen stukken. Aldus vastgesteld. 
 

4. Voorstel om het bestemmingsplan Riederbol - Bolnes vast te stellen en geen 20 
exploitatieplan vast te stellen (raadsvoorstel nr. 93) 

 
De voorzitter: Ambtelijk is vastgesteld dat onder 1 wel dient te staan dat het plan wel 
ongewijzigd dient te worden vastgesteld. Wilt u de haakjes wegstuffen?  
Het is ter vaststelling geagendeerd. Mijnheer Van Houcke. 25 
 
De heer Van Houcke: Een stemverklaring, voorzitter. Wij stemmen voor dit voorstel. 
Indertijd hebben wij tegen het voorstel gestemd, maar omdat het nu zo ver is gevorderd en 
er zo’n grote meerderheid is, gaan wij met die meerderheid mee.  
 30 
De voorzitter: Dat is constructief, dank u wel.  
Het is vastgesteld. 
 

5.  Voorstel om de Afstemmingsverordening Wwb, Bbz 2004, IOAW, IOAZ 2011 
samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard vast te stellen 35 
(raadsvoorstel nr. 97) 

 
De voorzitter: Dit punt is ter vaststelling geagendeerd. Aldus besloten. 
 

6. Voorstel om de Uitgangspuntennotitie Erfgoed Ridderkerk vast te stellen 40 
(raadsvoorstel nr. 101) 

 
De voorzitter: Dit punt is van de agenda afgevoerd. 
 

7. Voorstel om de Verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2011 vast te stellen 45 
(raadsvoorstel nr. 104) 

 
De voorzitter: Kunnen we deze verordening vaststellen? Dat is het geval. Waarvan akte. 
 

8. Voorstel om de Programmarekening 2010 vast te stellen (raadsvoorstel nr. 98) 50 
en voorstel om de eerste Programmamonitor 2011 vast te stellen (raadsvoorstel 
nr. 99) 

 
De voorzitter: We hebben afgesproken om deze twee onderwerpen samen te behandelen. 
Daarvoor hebben wij 90 minuten uitgetrokken.  55 
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U hebt een gewijzigd ontwerpbesluit ontvangen. Ik verzoek u die mee te nemen. We gaan 
een beslissing nemen over de raadstoezeggingen. De bijlage uit de programmamonitor. U 
hebt een gewijzigde SiSa-bijlage ontvangen.  
Wie wil hierover het woord voeren? 
 5 
De heer Onderdelinden: Dank u wel, voorzitter. Goed dat we dit agendapunt kunnen 
afdoen, vanwege het vele voorwerk door ambtenaren. De uitgebreide schriftelijke 
vragenronde, de werkgroep KAS en de uitgebreide commissievergadering. Wat vindt het 
college van het aantal en de inhoud van de schriftelijk ingediende vragen? Het verslag van 
de accountant met bijbehorende goedkeurende verklaring, stemt het CDA tot tevredenheid. 10 
Ondanks dat er nog steeds sprake is van een verbeterproces, zijn de gemaakte 
opmerkingen over implementatie van de rechtmatigheid bemoedigend. Maar: een onderdeel 
van die rechtmatigheid is ook dat de raad tijdig en voldoende wordt geïnformeerd. Vandaar 
onze eerdere vraag over de grote mutaties na de laatste begrotingswijzigingen. Anderhalf 
miljoen. Hieraan liggen zes oorzaken ten grondslag. 15 
 Sociale werkgelegenheid 
 Onderwijs 
 Opvoedingsondersteuning 
 Btw-voordeel 
 Wmo 20 
 Wijkgericht onderhoud 
 
In de commissie heeft de wethouder erkend dat een aantal van deze zaken eerder had 
moeten worden gemeld aan de raad.  
En dan nog dit, wethouder. U weet ook uit de vorige raadsperiode hoe belangrijk u actieve 25 
informatieplicht vond.  
 
Belangrijk voor de raad is het om vast te stellen dat er sprake is van een tekort van € 
847.000,-. In plaats van € 583.000,-. Dit wordt ook onderstreept bij punt 5 van het 
raadsvoorstel. Dit komt door de instelling van de reserve doorgeschoven prestaties van 30 
€ 264.000,-. Wethouder, waarom doet u dit? Het staat haaks op de onlangs geamendeerde 
nota Reserves en Voorzieningen. U doet dat om de nieuwe boeggolf beter te kunnen 
bewaken. Wie zegt dat dit de laatste boeggolf is? Gaat u dan weer een reserve 
doorgeschoven prestaties opnemen? Bovendien: bewaking van de budgetten doet u nu al 
via de nieuwe budgetgesprekken? 35 
Financieel is het per saldo vestzak broekzak. Maar wij begrepen ook u en wij zijn er geen 
voorstander van.  
Volksfeesten en evenementen. Kijk eens naar onze eerdere vraag. Antwoord: luidt de vraag 
nu of het college met het aangepaste budget pogingen gaat ondernemen om met externe 
geldschieters meer van de grond kan krijgen? Een schaatsbaan bijvoorbeeld als concreet 40 
doel. Uit de monitor blijkt onder andere hoeveel wij in de min staan voor 2011 en verder. Dit 
als gevolg van de eerste monitor. Alle tekorten zijn voorlopig weggeboekt door het woord 
taakstelling. Acht het college het haalbaar om met bezuinigingsvoorstellen te komen die nog 
in 2011 zodanig uitwerken, dat het tekort in 2011 kan worden weggewerkt? 
 45 
Burgerhandvest. In navolging van een eerdere vraag van de ChristenUnie, het volgende. 
Eerdere CDA-initiatieven hebben geleid tot het door Ridderkerk inhaken op het initiatief van 
het vorige kabinet. Een touringcar vol Ridderkerkers onder aanvoering van burgemeester 
Hermans is toen naar Den Haag getogen om met dit onderwerp aan de slag te gaan. U stelt 
dat de gemeente geen burgerhandvest ontwikkelt. De vraag is slechts of u wilt insteken op 50 
het handvest dat er al is. Het CDA verzoekt het college hier ruim aandacht aan te besteden 
in De Combinatie. Wij verwachten zeker van Leefbaar Ridderkerk en van de SGP hierin een 
bijzonder positieve grondhouding. Graag een reactie. 
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In een eerdere vragenronde spraken wij over het nieuwe veiligheidshuis. Wat betekent het 
voor Ridderkerk dat wij ons op dit punt aansluiten bij Rotterdam?. Is er in BAR-verband 
nagedacht over een gemeenschappelijk veiligheidshuis? Eerder spraken wij over onze 
relatie met Optisport en de exorbitant hoge energiekosten en voor wiens rekening welke 
kosten komen. Heeft het college nu definitief orde op zaken gesteld? Hoe luidt het vervolg?  5 
 
Over de gemeentegarantie ten behoeve van starters doen in gemeenteland verschillende 
verhalen de ronde. Is Ridderkerk op dit moment nog steeds bereid en in staat om de voor 
Ridderkerk zo belangrijke groep starters op weg te helpen op het huisvestingspad? 
 10 
Over het milieu en de luchtkwaliteit zullen wij volgende week bij de Kadernota iets zeggen. 
 
Overlast Veren Ambacht. Naar aanleiding van beantwoordingen het volgende. Na ons 
laatste bezoek aan DCMR zou meer worden ingezet op bestrijding van de overlast. Meer 
afstemming tussen politie en gemeente en DCMR. Wat zijn de resultaten daarvan?  15 
 
Tot slot. De twee grote vragenrondes in het jaar zijn de momenten om werkelijk alles aan de 
orde te stellen. Dit werd en wordt dan ook massaal en massief gedaan. Er zitten ook veel 
vragen over de bedrijfsvoering bij. Wij constateren dat veel antwoorden veel relevante 
informatie voor raadsleden kan inhouden, die ook kunnen leiden tot agendering van zaken. 20 
Kortom: de eerder geconstateerde spagaat van wat wel en wat niet, is volgens ons nog niet 
helder. Het college zal daar zeker op ingaan.  
 
Dank u wel. 
 25 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Neuschwander. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, allereerst wil ik een compliment geven aan de 
ambtelijke organisatie voor al het werk en de tijd die de afgelopen maanden is gestoken in 
de programmamonitor en de programmarekening.  30 
Voorzitter, de eerste programmamonitor geeft geen rooskleurig beeld. Wij zitten al een 
aantal jaren in zwaar weer. Vorig jaar hebben we afspraken gemaakt over flinke 
bezuinigingsmaatregelen die doorgevoerd moesten worden en die nu verwerkt zijn in de 
monitor. Volgende week praten we over de kadernota. Maar nu is al duidelijk dat dit zware 
weer in de komende jaren voor Ridderkerk zeker aanhoudt. Bij de komende 35 
kerntakendiscussie zullen we er niet aan ontkomen om te kijken naar de geweldige 
ombuigingsoperatie die op ons afkomt. In gewoon Nederlands: om ons te verdiepen in de 
bezuinigingen die op ons afkomen en alle lagen van de bevolking zullen treffen.  
Leefbaar Ridderkerk gaat voor een degelijk financieel huishoudboekje. Ook in moeilijke tijden 
waarin veel maatschappelijke organisaties al met de kaasschaafmethode zijn gekort. Het is 40 
onontkoombaar dat in de komende jaren nog eens aanzienlijk bezuinigd zal moeten worden, 
zeker gezien de onzekerheden die vanuit het Rijk op ons afkomen. Onzekerheden op het 
gebied van decentralisatie van taken, waarbij we vrijwel geen garantie hebben gekregen van 
de kant van de Wmo en jeugdzorg dat beschikbare budgetten toereikend zullen zijn. 
Onzekerheden over de uitkomst van het bestuursakkoord: hier liggen veel ambities maar het 45 
is nog maar de vraag of de beschikbare gelden hiervoor toereikend zijn. Bovendien is het 
nog maar de vraag wat de gevolgen zijn voor de ambtelijke capaciteit die hiervoor extra 
ingezet moet worden. Als die budgetten niet toereikend zijn, komt de financiële positie nog 
meer onder druk te staan. 
 50 
Als laatste onzekerheid op het gebied van de inkomsten. Onduidelijk is nog hoe groot het 
bedrag zal zijn dat vanuit Den Haag naar Ridderkerk vloeit. Een ding is zeker en ook 
uitgangspunt voor Leefbaar Ridderkerk. De begroting zal ook de komende jaren structureel 
op orde moeten zijn. Wij hechten er zeer aan dat niet de generatie na ons wordt opgezadeld 
met enorme tekorten. We hebben er begrip voor dat de bezuinigingsoperatie voor 2011 nog 55 
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niet is afgerond, wethouder. Wij realiseren ons dat er invloeden van buitenaf zijn, zoals de 
asbestsanering in De Fuik, die voor maar liefst € 657.000,- voor nadelige effecten zorgt. 
 
Ook wij delen het standpunt van het college dat dit ons niet ontslaat om er nu alles aan te 
doen om deze taakstelling alsnog te realiseren in de eigen organisatie. U gaat ons 5 
rapporteren bij de tweede monitor. U begrijpt dat wij er dan van uitgaan dat u de beoogde 
doelen bereikt hebt. 
 
Rest ons nu nog een aantal opmerkingen te maken over de monitor en de rekening. 
 10 
De woningbouwstrategie. 
De nieuwe strategie is door de raad vastgesteld en het college maakt momenteel een 
planning voor de woningvoorraadontwikkeling voor Ridderkerk. Op vrijwillige basis worden 
afspraken gemaakt met de stadsregio. Het is zaak om dit jaar nog met Woonvisie samen tot 
een beleidsstuk te komen waarbij u ook ingaat op de wens van de raad om de potentiële 15 
locaties in kaart te brengen.  
 
De korfbalfusie. 
De raad is onlangs met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot de korfbalfusie. Vanochtend bereikte ons het bericht dat de fusie momenteel 20 
op losse schroeven staat. Wij begrepen dat de verenigingen gisteren ledenvergadering 
hebben gehad. Graag informatie over de resultaten van het overleg. 
 
BAR-samenwerking. 
In de commissie heeft een groot deel van de partij hier uitgebreid op gereageerd. Wij hopen 25 
dat het college dit signaal nu oppakt. Er liggen nu zat koersdocumenten en het is tijd om 
gezamenlijk de rijen te sluiten en aan het werk te gaan. U weet, voorzitter, hier ligt een 
uitdaging voor de raad.  
 
Verkeersveiligheid. 30 
Het is goed dat we mogen vaststellen dat het college de nodige maatregelen heeft getroffen 
over de noodzakelijke zoutvoorraad naar aanleiding van de problemen van het afgelopen 
jaar. 
Wij hebben zorgen over de ontsluiting van het nieuwe Van Pelt-terrein. Bouw is in volle gang. 
In de spits is het vrijwel onmogelijk om de Burgemeester de Zeeuwstraat over te steken. Wij 35 
vragen hiervoor uw extra aandacht. 
 
Wateroverlast Kerkweg. 
De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond, al hebben wij begrepen dat er wat problemen 
zijn met afvoer van de lijngoot en kabels in de grond die de werkzaamheden nu stagneren. 40 
Wij rekenen erop dat het college dit snel oppakt zodat de werkzaamheden voor de zomer 
naar tevredenheid zijn afgerond.  
 
Veiligheid. 
Bieden van een veilige leef-, woon- en werkomgeving is voor Ridderkerk een kerntaak. 45 
Beleven van veiligheid is subjectief en moeilijk meetbaar. Hennepkwekerijen zijn hier een 
voorbeeld van. Ze zijn ongewenst, gevaarlijk en leiden tot veel overlast voor omwonenden. 
Ontmanteling op basis van meldingen van burgers gaat ons niet ver genoeg. Een actievere 
rol zou wenselijk zijn.  
 50 
Onderwijs. 
Brede school in Bolnes voor Bosweide en Fontein. Een lang gekoesterde wens voor 
Ridderkerk maar kennelijk een lang traject. Nieuwbouw kost geld. Dat realiseren wij ons. 
Maar een plan op de plank laten liggen, mag niet gebeuren. Beide scholen hebben jarenlang 
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geen gebruik gemaakt van beschikbare kredieten en krijgen nu het gevoel dat van uitstel 
afstel komt. Wat ons betreft niet. 
 
In het kader van het armoedebeleid heeft in 2011 een armoedeconferentie plaatsgevonden. 
In BAR-verband is hierover gesproken.  5 
Wat de gezondheid van Ridderkerkers betreft vragen wij bijzondere aandacht voor de 
groeiende mate van eenzaamheid, overgewicht en alcoholgebruik bij jongeren.  
Ook vragen wij het college naar de stand van zaken met betrekking tot Agenda 22.  
 
Nog twee opmerkingen over de WOP’s. Slikkerveer: het college heeft aangegeven nog voor 10 
de zomer van 2011 met een oplossing te komen voor de nieuwbouwlocatie voor de scouting. 
Wanneer mogen we dat voorstel verwachten? 
Rijsoord: Ik haak aan bij dat wat de heer Onderdelinden heeft gezegd. De overlast voor de 
omwonenden rond Veren Ambacht baart ook ons zorgen. De oprichting van een BIZ-zone, 
ofwel een Bedrijfs Investerings Zone zou veelvoorkomende problemen kunnen oppakken. 15 
Wij denken hierbij aan verkeersvoorzieningen, sanitaire faciliteiten voor chauffeurs, 
afvalinzameling, bewegwijzering en surveillance.  
 
Afsluitend een laatste opmerking over de accountantsverklaring die is afgegeven door 
Deloitte. Het is goed om vast te stellen dat Deloitte een positieve verklaring heeft afgegeven 20 
op het gebied van betrouwbaarheid en rechtmatigheid. Een woord van dank aan de heer 
Van Vught van Deloitte voor zijn heldere toelichting. De extra aandacht voor de ontwikkeling 
van de grondexploitatie delen wij. Wij gaan ervan uit dat de wethouder Financiën dit signaal 
intussen al heeft opgepakt.  
 25 
Afsluitend, voorzitter, ik wil het college in de komende maanden veel wijsheid toewensen bij 
de voorbereiding van de begrotingsbehandeling in november. 
 
Dank u wel. 
 30 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. We stellen de rekening vast met een 
negatief resultaat van ruim € 500.000,-: 5 ton negatief! 
Dit resultaat komt ten laste van de algemene reserve, hetgeen inhoudt dat we wederom 35 
interen op onze reserve positie. We zetten de reserves al in om de gevolgen van de 
economische recessie in eerste instantie op te vangen, maar reserves zijn niet onuitputtelijk. 
We hebben weliswaar een minimum benoemd voor de reservepositie van 20 miljoen euro, 
maar dat betekent niet dat we die ondergrens ook snel moeten bereiken. 
Integendeel: de vooruitzichten zijn zodanig dat de moeilijke tijden nog niet over zijn. 40 
Dus is het noodzakelijk echte keuzes te maken bij de begroting voor 2012. En we zeggen het 
wederom, niet omdat we pessimisten, maar omdat we realisten zijn: iedereen zal de 
gevolgen van de bezuinigingen merken. Ze zijn helaas noodzakelijk: wij willen hier immers 
geen Griekse toestanden. 
Over de rechtmatigheid is ook een goedkeurende verklaring verkregen. Een compliment voor 45 
het college is hiervoor op zijn plaats. Maar... er zijn wel 2 overschrijdingen door de 
accountant vastgesteld, die de raad niet tijdig zijn gemeld. Wat gaat college doen om dit in 
toekomst te voorkomen? 
 
Wanneer komt u met een A4-notitie naar de raad om nader beleid te stellen over 50 
kostenoverschrijdingen, zodat deze in de toekomst wel door de accountant gecontroleerd 
kunnen worden en hierover gerapporteerd kan worden aan de raad? Op bladzijde 19 van de 
accountantsverklaring wordt deze aanbeveling gedaan. De VVD wil die aanbeveling graag 
overnemen en ziet de actie hiervoor van het college graag tegemoet. 
Er is bezorgdheid bij de VVD over de opmerking van de accountant dat bij de interne 55 
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controle niet gelet wordt op de prestatieafspraken bij budget gefinancierde contractsubsidies. 
Het is toch essentieel dat subsidie verleend wordt en besteed voor het doel dat de gemeente 
voor ogen heeft? Juist door de omvang van het bedrag dat aan subsidies besteed wordt, is 
het van het allergrootste belang vast te kunnen stellen of subsidiegeld rechtmatig besteed is. 
De SGP fractie is het, zo leert de ervaring vanuit het verleden in ieder geval, op dit punt vast 5 
van harte met ons eens. 
We komen er bij de kadernota op terug, maar meerdere maatschappelijke organisaties 
blijken efficiënt en doelmatig eerder gemaakte afspraken (om de maatschappelijke doelen 
die het gemeentebestuur voor ogen heeft) waar te maken. Dit toont aan dat maatschappelijk 
ondernemen in het voordeel van de gemeente is. En dus moeten er naar de mening van de 10 
VVD meer afspraken met maatschappelijke ondernemers en partners gemaakt worden om 
gemeentelijke doelstellingen te halen voor een kleiner budget dan in het geval dat de 
overheid dat zelf doet. De consequentie is wel, dat de lokale overheid zaken moet durven los 
te laten, maar wel goed moet toetsen of de gemaakte afspraken voor het afgesproken 
bedrag gerealiseerd zijn. Afrekenen dus. En afrekenen kan positief zijn! 15 
 
Weerstandsvermogen en risicoparagraaf. 
Enig cijferwerk: € 3,2 miljoen is het ingeschatte risico; € 1,5 miljoen heeft zich geopenbaard 
als risico (zie bladzijde 83 van de rekening). Dat is fors. Heel fors! 
€ 5,5 ton komt voort uit risicoanalyse. 20 
Dus 1 miljoen is niet voorzien of benoemd als risico, maar doet zich nu wel voor! 
 
Een grote post is de asbestsanering. Voorzitter, naar de mening van de VVD zou 
asbestsanering als risico moeten worden benoemd: het is zeer aannemelijk dat bij 
verbouwingen of sloop van oudere gebouwen eenzelfde risico zich weer openbaart. Ook de 25 
accountant heeft in de commissievergadering deze suggestie gedaan. 
Let wel: die € 1,5 miljoen wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Zoals gezegd: dat is 
fors! 
En in de monitor staat dat er € 2,4 miljoen bezuinigd zal moeten gaan worden. Dat gebeurt in 
2012 en 2013 gedeeltelijk door inzet van een dekkingsreserve. De VVD geeft de volgende 30 
waarschuwing en suggestie mee: niet meer verder uit reserves putten. We houden het 
college aan de toezegging taakstellend het bedrag te bezuinigen. En dus niet te putten uit 
het frictiebudget bezuinigingen! Kortom: bij ons is het boter bij de vis! 
 
En voorzitter, in het antwoord op een vraag van de VVD wie bevoegd is om het frictiebudget 35 
in te zetten is door het college aangegeven dat dit de raad is. In de mail van maandag 
jongstleden beweert het college nu ineens weer dat het college beslist of wel of niet gebruik 
mag worden gemaakt van het frictiebudget. Om de woorden van de heer Onderlinden te 
gebruiken: dit laatste is een grap?! Vraagteken uitroepteken. 
Op bladzijde 42 van de rekening wordt voorgesteld om twee budgetten in elkaar te schuiven: 40 
het budget voor de Ursinusschool en voor de Ds. Kerstenschool. Nemen we door de 
rekening vast te stellen impliciet een besluit hierover? Waarom is dit dan niet als besluit in 
het raadsvoorstel opgenomen? Wie het nog weet, mag het zeggen. 
 
Veiligheid blijft continue aandacht vragen. De politie zet extra in om de overlast op hotspots 45 
tegen te gaan, maar dan moet het niet zo zijn dat de overlast zich naar elders verplaatst. Bij 
de kadernota komen we terug op de aanpak van hennepkwekerijen, want de problematiek 
gaat verder dan hennepkwekerijen: drugsgerelateerde overlast dekt meer de lading. 
De aanstelling van een economisch adviseur juicht de VVD van harte toe. Het is zeer 
noodzakelijk dat overheid en ondernemers nauw met elkaar optrekken. Wij ontvangen graag 50 
regelmatig de resultaten van deze inzet. 
Combinatiefunctionarissen zijn een goed voorbeeld van hoe efficiënt en integraal mensen 
ingezet kunnen worden: ze verbinden sport, onderwijs, instellingen, enzovoort. Dit toont aan 
dat we anders moeten denken: loskomen van het "hokjes denken". 
De gemeente maakt nog geen werk van deregulering of verlaging van de gemeentelijke 55 
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lastendruk: de opmerking in de commissie dat de Wabo het gemeentelijk terrein toch ook 
raakt is juist, maar wij verwachten op het gebied van verlaging van de regeldruk op 
gemeentelijk niveau actie van het college. 
 
Participatie (meedenken en meedoen): is sociale participatie hét toverwoord van dit college? 5 
En wat moeten we er nou meer onder verstaan dan "meedoen"? 
We hebben nu wijkregisseurs in plaats van wijkwethouders. Is dit weglopen van het 
eventueel politiek aangesproken te worden op uw politieke verantwoordelijkheid? Waar bent 
u bang voor? 
 10 
De Wet op de Dwangsom: in bepaalde gevallen hebben burgers recht op een vergoeding 
(dwangsom) als de overheid te laat een beslissing neemt op een aanvraag of een 
bezwaarschrift. Het aantal ingebrekestellingen loopt gestaag op. Dit is een slechte zaak! 
Vorig jaar 13 meldingen; nu tot en met mei al 13 meldingen ontvangen. Dit betekent dat 
college hier snel en voortvarend op moet acteren. Doet u dat ook? Iedere klacht is een gratis 15 
advies, maar volgens ons zit u niet op dergelijke adviezen te wachten. 
 
We hadden ooit op het ministerie van LNV een in de wandelgangen genoemde "Gerda 
Glossy": deze ging niet over het ministerie van Landbouw, maar was er om de minister zelf in 
het zonnetje te zetten. Ridderkerk heeft een "Arie Glossy". Helaas zouden we willen zeggen. 20 
Het promoten van het Openbaar Vervoer vindt de VVD een prima zaak. Maar niet met de 
"Arie Glossy ". Kosten: vele tienduizenden euro s en dus kostbaar belastinggeld van de 
hardwerkende inwoners om de wethouder van de SGP te bewieroken. Juist van het SGP 
smaldeel van de coalitie hadden wij deze ijdelheid niet verwacht. 
Dank u wel, voorzitter. 25 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Duijn Schouten. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter.  
Voorzitter, de SGP wil graag beginnen met het college en allen die daaraan hebben 30 
bijgedragen te bedanken voor het beantwoorden van alle vragen. Het is al vaker genoemd 
vanavond. De tijd om vragen te stellen was beperkt, om ze te beantwoorden nog beperkter. 
We hebben oprechte bewondering voor de beantwoording van 310 schriftelijke vragen 
binnen enkele dagen.  
De gemeente Ridderkerk sluit 2010 af met een tekort van € 583.000,-. Uiteraard is een tekort 35 
niet goed maar vergeleken bij het tekort waar na de laatste begrotingswijziging nog rekening 
mee gehouden moest worden, namelijk ruim € 2.000.000,-, valt het nog mee. Ook in het licht 
van de totale begroting van bijna € 140.000.000,- is het tekort dat uitkomt op 0,4% van de 
totale begroting niet schokkend. We kunnen en willen vanavond echter niet alleen achteruit 
kijken. En waar het resultaat over 2010 mee lijkt te vallen, is voor de jaren 2012 en verder 40 
het beeld ronduit somber; daarover later meer.  
 
In de zomer van 2010 is begonnen met een verbouwing van de Fuik. Bij de voorbereiding 
heeft men zich inzake asbest uitsluitend gebaseerd op de quickscan asbest uit 2003. Tijdens 
de verbouwing bleek dat niet afdoende, met als gevolg een forse financiële tegenvaller en 45 
aanzienlijke risico’s voor de volksgezondheid. De SGP begrijpt dat een volledig 
asbestonderzoek voor alle gebouwen waar de gemeente verantwoordelijk voor is niet 
haalbaar is. Wel willen we het college vragen om voortaan bij aanpassingen aan een pand 
voor het betreffende pand een uitgebreider onderzoek te doen dan slechts het raadplegen 
van de quickscan uit 2003. De financiële gevolgen van asbest zullen daarmee wellicht niet 50 
kleiner worden, maar de risico’s voor de volksgezondheid naar alle waarschijnlijkheid wel.  
 
De SGP vindt het jammer dat zo’n beetje alles uit beeld is geraakt wat met een 
burgerhandvest, waarden, fatsoensnormen, schoon, veilig en heel, of kort gezegd: met 
fatsoenlijk samen leven en wonen te maken heeft. Natuurlijk kan de vraag worden gesteld in 55 
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hoeverre de overheid daarin het voortouw moet nemen omdat het primair een zaak van 
opvoeding is. Anderzijds wordt de overheid wel geconfronteerd met de gevolgen van een 
niet altijd even deugdelijke opvoeding – denk aan de wekelijkse melding in De Combinatie 
van kosten van vandalisme en een steeds verder uitdijende jeugdzorg – en komt het 
uiteindelijk wel op het bordje van de overheid terecht, maar dan helaas in de sfeer van 5 
repressie. Het besef dat voorkomen beter is dan genezen is er overduidelijk wel als het gaat 
om bijvoorbeeld brandveiligheid, maar lijkt er niet te zijn als het om deze meer immateriële 
invalshoek gaat. De SGP erkent direct dat het een weerbarstig onderwerp is waarbij de 
overheid de eigen grenzen nauwkeurig in acht moet nemen. Ook heeft de SGP zeker geen 
klip en klare antwoorden. Maar het is te gemakkelijk om er om al deze redenen maar 10 
omheen te lopen. De SGP vindt dat het gesprek over deze zaken – zeker ook met 
maatschappelijke organisaties – in het licht van de decentralisatie van de jeugdzorg meer 
aandacht verdient.  
 
Mevrouw de voorzitter, de SGP onderschrijft niet alleen het belang van zwemonderwijs voor 15 
ieder kind, we willen dat ook nog eens onderstrepen. In groep zes van de basisschool krijgen 
alle kinderen zwemles. Dit garandeert echter geen zwemdiploma. Aanvullende zwemlessen 
kunnen voor ouders en verzorgers financieel niet haalbaar blijken. Iedereen die zijn of haar 
kinderen zwemles heeft laten volgen, zal begrijpen wat wij bedoelen. Binnen de gemeente is 
echter een maatschappelijk participatiefonds, waarbij een groot deel, zo niet alle kosten van 20 
zwemles gedeclareerd kunnen worden, door die ouders en verzorgers die deze kosten zelf 
niet kunnen dragen. Graag zouden wij zien dat deze mogelijkheid op een prominente wijze 
bij ouders onder de aandacht wordt gebracht. De SGP realiseert zich dat het onder de 
aandacht brengen van financiële mogelijkheden bij hen die daar recht op hebben de 
aandacht van het college heeft en dat dit lastig blijkt te zijn. In dit kader willen we het college 25 
vragen in het LEA-overleg de mogelijkheden voor zwemlesondersteuning te bespreken, en 
meer specifiek de rol die de scholen kunnen spelen in de bewustwording van mogelijkheden 
hieromtrent bij ouders en verzorgers.  
 
Ook de SGP heeft ingestemd met het uittreden uit ROTS, de gezamenlijke sociale 30 
recherche. Nu blijkt dat uittreden niet zomaar gaat en daarvoor uittredingskosten gemaakt 
moeten worden. Ook blijkt uit de beantwoording van onze vraag daarover dat het de 
gedachte is dat volstaan kan worden met de poortwachtersfunctie en fraude-
alertheidstrainingen van de consulenten. Ongetwijfeld allemaal heel goed, maar kan het 
sluitstuk van fraudebestrijding, namelijk opsporing en zo nodig vervolging, worden gemist? 35 
Want het uittreden uit ROTS komt er feitelijk wel op neer dat daaraan geen aandacht meer 
wordt gegeven. In uitzonderlijke gevallen wordt wel iemand van een bureau ingehuurd, maar 
heeft zo’n persoon ook opsporingsbevoegdheid? Hoe verhoudt inhuur zich tot het 
uitgangspunt dat zo veel mogelijk in eigen beheer moet worden gedaan? De SGP vreest dat 
geconstateerd moet worden dat Ridderkerk eigenlijk de sociale recherche gewoon 40 
simpelweg opdoekt. Dus niet een uitvoeren in eigen beheer in plaats van via ROTS, maar 
gewoon helemaal niet meer. Dat was niet het beeld dat de SGP vorig jaar had bij deze 
bezuinigingsmaatregel.  
 
De woningbouwstrategie is vastgesteld. De SGP hecht eraan dat de vertaling daarvan naar 45 
een kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte per wijk nu snel naar de raad komt. Wij 
hebben begrip voor het feit dat ook Woonvisie daarin zorgvuldig moet opereren en dat kost 
tijd. Tegelijk kan het niet zo zijn dat de gemeente ondertussen door moet gaan met het 
opstellen van WOP’s en het actualiseren van bestemmingsplannen terwijl dit belangrijke 
onderdeel er nog niet is. De SGP hecht eraan dat alles op alles wordt gezet om hierover in 50 
de raadsvergadering van oktober dit jaar besluiten te kunnen nemen.  
De grondexploitaties blijven onze voortdurende aandacht houden, zeker nu kredietcrisis en 
economische recessie in veel gevallen grote invloed hebben op de resultaten van 
grondexploitaties. Hoewel de effecten van de crisis in Ridderkerk op dit punt vooralsnog 
beperkt zijn, het aantal grondexploitaties beperkt is en de risico’s te overzien zijn, willen wij 55 
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het college toch verzoeken de attentiepunten zoals door de accountant in zijn 
managementletter genoemd ter hand te nemen.  
 
Mevrouw de voorzitter, grote zorgen maakt de SGP zich over de financiële taakstelling waar 
de gemeente Ridderkerk zich voor geplaatst ziet. Lijken we 2011 met een forse inzet van 5 
bestemmingsreserve en waar nodig frictiebudget wel door te komen, voor 2012 en verder 
zien wij ons geplaatst voor een zeer stevige taakstelling. De SGP heeft geen enkele twijfel 
over de intentie van het college om door passende maatregelen het resultaat zodanig om te 
buigen dat het budgettair geen effect zal hebben op het lopende begrotingsjaar. Ook 
waarderen wij de toezegging van de wethouder dat deze ombuigingen zo veel als mogelijk 10 
door middel van beleidsarme maatregelen zullen worden gerealiseerd. Gelet echter op de 
taakstelling van € 1,4 miljoen in 2012 oplopend tot € 2,4 miljoen in 2014, vraagt de SGP zich 
nadrukkelijk af of een dergelijke taakstelling beleidsarm kan worden gerealiseerd. Moeten we 
niet realistischer zijn, en concluderen dat we ons bij behandeling van de begroting 2012 in 
november van dit jaar wederom voor een aantal moeilijke keuzes geplaatst zien worden? 15 
Daarom willen wij het college nadrukkelijk verzoeken de raad voor 1 september van dit jaar 
op hoofdlijnen te informeren over de oplossingsrichting die het college hierin voor ogen heeft, 
en hiermee niet te wachten tot de 2e programmamonitor. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Japenga. 20 
 
De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Ik wil het college bedanken voor het 
beantwoorden van de vele vragen. Uiteraard betreft onze dank ook de ambtenaren.  
De accountants hebben rond de grondexploitatie een aantal opmerkingen gemaakt. 
Weliswaar loopt Ridderkerk geen enorme risico´s in vergelijking met andere gemeenten 25 
maar het is en blijft een aandachtpunt. De fractie van de ChristenUnie is blij dat het college 
doorgaat met het oplossen van de genoemde aandachtspunten zoals in het raadsvoorstel is 
aangegeven.  
Vanuit de raad is gevraagd om meer inzicht te krijgen in het interessante en ingewikkelde 
onderwerp van grondbeleid en grondexploitatie.  30 
 
Een paar opmerkingen over de Programmarekening 2010. 
 
Veiligheid. 
Naast de overheid heeft ook de burger een belangrijke rol bij het onderwerp veiligheid. Ik 35 
kom daar bij de monitor nog op terug. Concreet is in de afgelopen jaren gedacht aan de 
realisatie van Burgernet in Ridderkerk. Mag ik uit de beantwoording van de schriftelijke 
vragen concluderen dat Burgernet binnenkort ook van start gaat in Ridderkerk? Kan de 
portefeuillehouder daar helderheid over verschaffen? 
 40 
Bestuur en participatie. 
Over de BAR-samenwerking is al het een en ander gezegd vanavond en ons is een brief in 
het vooruitzicht gesteld waar we vrolijk van worden. Van de brief en de inhoud, begrijp ik. 
 
We zijn als fractie nog niet overtuigd van de verbeteringen op het terrein van de platforms in 45 
Ridderkerk. Hebben onze inwoners nou meer invloed gekregen? Maakt het college gebruik 
van kennis en ervaring van inwoners? Wat is er nu verbeterd? Het bezoek van het college 
aan de wijken is vervallen. Wat is er voor in de plaats gekomen? Wij zien het jammer genoeg 
nog niet.  
 50 
Programma Wonen en Leefomgeving. 
Over de problemen met wateroverlast aan de Kerkweg is door Leefbaar Ridderkerk al wat 
gezegd. Wij hebben dezelfde vragen, ik ga ze niet herhalen. We zijn benieuwd naar het 
antwoord.  
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De fractie van de ChristenUnie is blij dat al drie van de vier winkels in de nieuwbouw in 
Slikkerveer Zuidoost zijn verhuurd. We zijn van mening dat buurtwinkels goed zijn voor de 
sociale samenhang en de leefbaarheid van een buurt. Het is zeer jammer dat de buurtwinkel 
in Rijsoord niet gelukt is. Als de kansen zich zouden voordoen dan zullen we die als 
ChristenUnie zeker steunen. Bedankt ook voor de inzet die er vanuit het college voor dit 5 
onderwerp is geweest. 
 
De 1e programmamonitor 
Veel informatie die er toe doet in de monitor. Heel veel. Wel hebben we vooralsnog grote 
moeite met de nieuwe indeling. De burger centraal stellen in je handelen is prima. Nodig. 10 
Welke onderwerpen bij de burger als partner horen en welke bij de burger als kiezer kan ik 
niet zomaar oplepelen. Tevens gaat het ten koste van de samenhang en het overzicht over 
het geheel van terreinen en onderwerpen. Als ik bij het onderwerp veiligheid iets wil 
opzoeken dan heb ik nog geen logische route, u wel?  
 15 
Het onderwerp veiligheid lijkt enigszins aan de aandacht te ontsnappen. In het afgelopen jaar 
is het aantal overvallen (van 2 naar 14) en berovingen (van 5 naar 14) in Ridderkerk fors 
toegenomen. 95 inbraken in woningen en 55 inbraken in schuurtjes en garages. Ook 
bedrijven moesten het diverse keren ontgelden (Misdaadmonitor van het AD). De fractie van 
de ChristenUnie wil specifiek aandacht voor dit onderwerp vragen. Veiligheidshuis, burgernet 20 
en buurtpreventie kunnen allemaal een deel van het probleem terugdringen. Daarbij zijn 
bezuinigingen op onder meer politie funest. We moeten trachten om de criminelen te 
verhinderen om hun slag te slaan (met onder meer goed hang- en sluitwerk en dergelijke) en 
als het de criminelen dan toch lukt om in te breken of iemand te beroven dan er ook alles 
aan doen om ze te pakken. Wat ons betreft worden er veel meer camera´s ingezet om 25 
daders te traceren.  
 
Burger als partner 
Participatie is niet eenvoudig. Er is nog geen reden tot juichstemming. Ik heb het eerder 
gezegd. Het van de agenda halen van de uitgangspunten erfgoed omdat er in feite geen 30 
participatie heeft plaatsgevonden vinden we zeer terecht.  
Het kan niet zo zijn dat er mooie verhalen worden gehouden over participatie en dat bij het 
eerste het beste voorstel duidelijk wordt dat bewoners niet of nauwelijks zijn betrokken. Dan 
krijg je een gele kaart. En zo vatten we de zaak ook op rond de notitie over erfgoed. Onze 
oproep is om de tweede helft van dit jaar te gebruiken om met meer inzet participatie op te 35 
pakken. Om bewoners en hun inbreng echt als uitgangspunt te nemen in plaats van als 
sluitpost. 
Het openbaar vervoer in Ridderkerk gaat er op achteruit. Het college tracht het te doen 
voorkomen alsof er prachtige resultaten zijn behaald die met opgeheven hoofd kunnen 
worden verdedigd. Wij zien dat anders. De ChristenUnie is van mening dat –hoe je het ook 40 
wendt of keert – het ov is verslechterd in plaats van verbeterd. Er worden haltes geschrapt 
en lijnen worden ingekort en er is nog geen zicht op de aanvullingen die nodig zijn.  
 
In een vorige vergadering hebben we gezegd zeer teleurgesteld te zijn in de passieve 
opstelling van de SGP en Leefbaar Ridderkerk. In de verkiezingsperiode hebben ze de 45 
Ridderkerker voorgehouden verbetering van het openbaar vervoer na te streven door middel 
van (energiezuinige en milieuvriendelijke) bussen. Nu het busnet verder wordt afgebroken 
komt er, vinden wij, onvoldoende actie. 
 
Ondertussen willen we meegeven niet nog een keer veel geld uit te geven aan een ov-50 
glossy. Gebruik dat geld liever om het ov zelf te verbeteren. We hebben bedragen gehoord 
van tussen € 25.000,-- en € 50.000,-- voor een dergelijke uitgave die rondgebracht wordt in 
Ridderkerk. Kunt u dat bevestigen? En bent u het met ons eens dat die gelden in deze tijd 
beter anders kunnen worden ingezet?  
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In de lijst van toezeggingen staan de maatregelen tegen wateroverlast aan de Kerkweg 
genoemd. Deze toezegging (pagina 71, 1e programmamonitor nummer 14) gaat over de 
maatregelen in verband met de staat van de bruggen waarover met het waterschapsbestuur 
is overlegd. Bij Stand van zaken geeft u aan dat het Waterschap een rapportage heeft 
gemaakt over de bruggen in relatie tot wateroverlast aan de Kerkweg. Conclusie zou zijn dat 5 
bruggen geen negatieve invloed hebben op de waterafvoer. Mogelijk heb ik een rapport over 
het hoofd gezien of zelfs een raadsinformatiebrief over dit onderwerp. Maar ook de 
werkgroep wateroverlast is niet op de hoogte van een rapport. Is dit rapport voor de raad en 
voor de werkgroep beschikbaar? 
 10 
De luchtkwaliteit is blijvend een punt van zorg. Maatregelen hebben nog niet veel effect in de 
grote steden. Auto´s worden wel schoner maar daarmee zijn we er niet want er komen 
steeds meer auto´s. We gaan volgende week bij de bespreking van de Kadernota nog nader 
op het onderwerp in. Maar is het college bekend met de circa 75 miljoen euro die 
staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) in petto heeft die de situatie moet verbeteren en 15 
gemeenten in staat stelt om investeringen te doen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren? 
En kunnen we daar een beroep op doen voor de schermen langs de snelwegen? Wellicht 
kunt u voor de bespreking en besluitvorming bij de Kadernota informatie inwinnen bij het 
Ministerie? 
 20 
Kruispunt Rijnsingel-Rotterdamseweg. 
Gesprekken zijn gaande met het Waterschap om de financiering van maatregelen rond de 
kruising Rijnsingel en Rotterdamseweg rond te krijgen. De stadsregio is nog steeds van 
mening dat aanpassingen aan het kruispunt niet voor subsidie in aanmerking komen. U laat 
het er niet bij zitten, heb ik gelezen in antwoord op onze schriftelijke vragen. Gelukkig, want u 25 
bent wel wat verplicht aan de inwoners van Bolnes die dagelijks hinder ondervinden van de 
situatie. We zullen dit nauwlettend blijven volgen.  
 
Bij ´De burger als Klant´ willen we specifiek de vinger leggen waar het gaat om de toekomst. 
Het bestuursakkoord ziet erop toe dat diverse taken naar de gemeente komen op het terrein 30 
van jeugdzorg en werk, ook voor de mensen met een beperking in onze gemeenschap. Het 
ziet er vooralsnog somber uit. Minder geld en minder persoonlijke autonomie vanwege het 
terugdringen van de PGB´s.  
In de kadernota komen we hierop terug. De ChristenUnie is van mening dat we alle energie 
in de komende maanden moeten inzetten om Ridderkerk ook voor de kwetsbare groepen 35 
een zorgvuldige en zorgzame gemeenschap te laten zijn. De burger centraal ook als de 
omstandigheden minder goed zijn. Niet de regeltjes en de lettertjes aan de macht maar de 
mens centraal, dat is waar we ons voor willen inzetten. We hopen dat dit voor het college 
hetzelfde is want dan kunnen we goed samen optrekken. Daar hopen wij op. 
Dank u wel. 40 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester. 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Ook wij willen eerst onze dank uitspreken aan 
alle mensen die betrokken zijn bij de opstelling van deze twee totaaloverzichten en de 45 
beantwoording van de enorme hoeveelheid vragen. 
Voor ons ligt de Programmarekening 2010 oude stijl en de Programmamonitor nieuwe stijl. 
Altijd aardig om die twee te vergelijken. 
En wat opvalt is dat in de oude stijl beleid oud en nieuw rondom onderwerp bijeen staat en 
bij de nieuwe stijl staat de informatie over een onderwerp versnipperd door het stuk. De 50 
vraag is of dit de controletoegankelijkheid voor de raad heeft bevorderd.  
Daarnaast wordt steeds duidelijker dat in deze tijden van schaarste duidelijk moet zijn of je 
gelden al dan niet efficiënt en effectief hebt ingezet. Zijn er naast financiële resultaten nog 
andere resultaten geboekt? En paste dat in het beleid? En wat is het maatschappelijk 
verschil tussen het resultaat ná bezuinigingen ten opzichte van vóór de bezuinigingen?  55 
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De kritische opmerkingen van de rekenkamercommissie duiden erop dat de raad, mede door 
eigen toedoen, niet altijd de goede stuurinformatie ontvangt.  
Gezien de ´uitdaging´ vanuit het bestuursakkoord, in de woorden van het college, die over 
Ridderkerk heen rolt is een duidelijk beeld van wat er nu is en wat je wilt bereiken en de 
manier waarop je dat gaat meten onontbeerlijk. De raad moet tijdiger volledig worden 5 
geïnformeerd. Er zijn al slagen gemaakt maar is het al voldoende? 
In de ogen van de PvdA-fractie is het onvoldoende wanneer een overzicht van het aanbod 
wordt gevraagd bij de stelling “Het welzijnsaanbod wordt gehandhaafd”, dit wordt 
beantwoord met ‘omdat wij door betere afstemming het aanbod hebben gehandhaafd’. Meer 
SMART formuleren is meer dan wenselijk. 10 
Risicoanalyse is al sterk verbeterd. Naris wordt ingezet om de toekomst beheersbaar te 
maken maar die blijkt weerbarstig getuige de twee onverwacht grote uitgaven.  
Gelukkig is Ridderkerk geen arme gemeente. 
Enige verbazing was er bij het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om een reserve in te 
stellen met gelijkluidende argumenten die recent verworpen werden bij de behandeling van 15 
de nota Reserves en voorzieningen. Daarnaast ontbreekt in het raadsvoorstel het besluit om 
af te wijken van het beleidsuitgangspunt ten aanzien van de Wmo-gelden, namelijk Wmo-
geld moet Wmo-geld blijven. Vandaar ons amendement mede namens CDA en CU.  
(Zeker tot 1 januari 2012: in het najaar komt de kerntakendiscussie, is er meer inzicht in 
effecten en bezuinigingen uit het bestuursakkoord en komt de nieuwe Wmo–verordening.) 20 
Een correcte en menselijke uitvoering van de Wet werk en bijstand wordt onder de kaders 
van het bestuursakkoord alleen maar moeilijker. Het klantenplatform heeft ons geïnformeerd 
dat het aantal fraudegevallen in Ridderkerk gering is. Ook bij de uitvoering van deze wet 
mogen de woorden dienstbaarheid en vertrouwen niet uit het oog worden verloren. Dit 
betekent in de ogen van de PvdA dat het opleidingsbudget naast op agressiebeheersing ook 25 
meer op klantbenadering moet worden ingezet. Zelfstandige ondernemers hebben immers 
een andere benadering nodig dan jongeren of post-puberalen.  
De relatie met en de opleiding van de klantmanager dragen bij aan de gewenste kwaliteit en 
snelheid die zeker nodig is nu het bestand in 2010 met 23% is gegroeid, en het aantal 
gegronde bezwaarschriften meer dan verdubbeld is bij een afnemend totaal aantal.  30 
Opvallend is dat voor een tweede keer op rij de informatie over de inzet van het Noodfonds 
en de reserve bijzondere bijstand niet klopt. Net als vorig jaar wordt onterecht vermeld dat 
deze fondsen niet nodig zijn geweest. Graag de toezegging van het college dat dit niet meer 
gebeurt. (Onjuiste informatie over het Noodfonds, bladzijde 230 Programmarekening en 
Reserve bijzondere bijstand pagina 91 programmamonitor) 35 
 
Wij zijn blij met de uitspraak van de wethouder in de commissie dat hij zich inzet voor nog 
twee brede scholen in Ridderkerk. Onze wens is natuurlijk een brede school in elke wijk 
omdat dat ook naast bijvoorbeeld ontwikkelingen als de Riederbol aansluit bij de visie van 
een woonservicegebied waar welzijn en zorg doelmatiger op elkaar zijn afgestemd. 40 
Levenslang kunnen wonen in elke wijk is een goed streven.  
(De uitspraak van de wethouder doet ook meer recht aan de bestuurlijke realiteit dan het 
antwoord op onze vraag waar je uit zou kunnen opmaken dat LEA de beleidsbepalende 
actor is. Wij vertrouwen erop dat de wethouder bij de volgende programmamonitor kan 
melden niet alleen trots te zijn op de activiteiten maar ook op het functioneren van LEA.) 45 
Gezien de antwoorden van het college over de openstelling van de schoolpleinen bestaan er 
wel zorgen. De raad heeft uitgesproken te hechten aan de Jantje-Betonnorm van 3% 
buitenspeelruimte, en het college heeft aangegeven dat daarvoor de openstelling van 
schoolpleinen nodig is. Echter, bij calamiteiten is de grondeigenaar aansprakelijk, in casu 
dus ook de scholen. Met elke school worden apart afspraken gemaakt en dat is niet 50 
makkelijk. Zeker niet wanneer dat ook nog transparant en op gelijke uitgangspunten 
berustend moet zijn. Graag de toezegging van de wethouder dat hij op korte termijn de raad 
hierover informeert. 
Wij steunen de opmerking van Leefbaar Ridderkerk over de situatie van de scholen De 
Bosweide en De Fontein. 55 



23 juni 2011 
 
 

  
 

708 

De accountant heeft in de commissie aangegeven onzekerheden te constateren ten aanzien 
van de besteding van de Onderwijsachterstandgelden. Dat lijkt ons zeer ongewenst en wij 
stellen het op prijs wanneer de accountant hier onderzoek naar gaat doen. 
Ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Tegenwoordig is het toverwoord 
zelfredzaamheid. De woorden van het Verwey Jonkers instituut dat 50% van de Wwb’ers dat 5 
niet is, zijn zorgelijk, zeker wanneer er op deze noodzakelijke vaardigheid voor 
maatschappelijk overleven, onvoldoende inzet is om die te vergroten.  
De regisseur werk werkt hard om meer mensen aan de slag te helpen. Het Ridderkerkse 
bedrijfsleven bevat pareltjes die mensen echt een kans willen geven, maar het moet wel 
mogelijk blijven. 10 
Anders wordt Wwb-beleid in plaats van arbeidsbeleid meer ‘parkeerbeleid’. Ook de Wsw‘ers 
staan immers al jaren geparkeerd op de wachtlijst. Bij de poorten van de Wwb wordt meer en 
meer gesorteerd voor de bak kansrijk, kansarm en kansloos. Want waar valt met een beperkt 
budget het meeste rendement te halen? En de hamvraag is: accepteren wij dat de laatste 
twee bakken eindpunten zijn en alleen geld het vertrekpunt? Want dat betekent 15 
maatschappelijk nogal wat. 
 
Laten we ook eens kijken naar de uitkomsten over eenzaamheid van Gezondheid in Beeld, 
dan word je niet vrolijk. Dit beeld wordt in antwoord op vragen genuanceerd maar feit blijft 
dat zeker een ruime 2000 mensen in Ridderkerk zich in een sociaal isolement bevinden en 20 
dat zijn vooral mensen van 75 en ouder, lageropgeleiden en mensen met een lager inkomen. 
Sociale uitsluiting stoelt voornamelijk op haperende gezondheid en te laag 
huishoudinkomen.  
Juist daarom is het zaak om de vervoersvoorzieningen voor 65+ nog eens tegen het licht te 
houden; financieel is het effect duidelijk maar staan de financiële baten in verhouding tot de 25 
maatschappelijke lasten? Duidelijkheid is ook hier gewenst, vandaar ons amendement. 
Voor veel mensen is het niet mogelijk om zich goed voor te stellen wat armoede en ‘aan de 
zijlijn staan’ inhoudt. Mensen met een laag inkomen schamen zich vaak om er iets over te 
zeggen. Degene die er op eigen kracht ‘zelfredzaam’ uitkomt stelt zich vaak als norm maar 
de vraag is of dat zo is. 30 
 
De raad en het college staan aan de vooravond van een moeilijk bezuinigingspad waar pas 
de eerste stappen op zijn gezet. Inzicht is belangrijk en daarom willen wij aandacht vragen 
voor de stille groep die je niet hoort en nauwelijks ziet. Voor u treft u het boek Macaroni aan 
waarvan wij hopen dat u het betrekt bij de komende discussie over de kadernota en 35 
kerntakendiscussie. 
Ridderkerk is een fatsoenlijke gemeente, laten we dat ook in moeilijke tijden zo houden! 
 
Dank u wel, voorzitter. 
 40 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser tot slot. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Een opmerking vooraf: ik lees het eerste gedeelte, 
de programmarekening. Collega Henk van Houcke zal de programmamonitor voor zijn 
rekening nemen. 45 
 
De term risico is een breed begrip. Volgens de Dikke Van Dale betekent het ‘het gevaar voor 
schade of verlies’. Volgens Deloitte risicomanagement, meer dan de som der delen, wordt 
een risico gedefinieerd als een kans op een gebeurtenis die een negatief effect heeft op de 
continuïteit van de bedrijfsvoering. Een latent aanwezige ongewenste implicatie van 50 
onzekerheid. Volgens the International Organization for Standardization, ISO, is de definitie 
van risico het effect van bepaalde onzekerheid op doelstellingen. Volgens deze definitie kan 
risico zowel negatieve als positieve effecten op doelstellingen betreffen. Het is duidelijk dat 
de implicatie van risico niet eenduidig is. Wat in ieder geval wel duidelijk is dat het altijd 
aankomt op onzekerheid. Deze onzekerheid zal onderscheiden worden in systematische 55 
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risico’s en niet-systematische risico’s. De systematische risico’s zijn gevallen die zich 
voordoen binnen de gemeente Ridderkerk maar niet voor de gemeente zijn. Een goed 
voorbeeld daarvan is de onzekerheid met betrekking tot de invoering van de Wet werken 
naar vermogen en een ander voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de rentestanden. 
Daarnaast draagt de gemeente ook niet-systematische risico’s: dit zijn risico’s die specifiek 5 
zijn voor Ridderkerk. Een goed voorbeeld daarvan is het functioneren van het 
ambtenarenapparaat en de verkoop van in exploitatie genomen gronden. Voor alle 
activiteiten van de gemeente geldt dat ze in meer of mindere mate niet systematisch of 
systematisch een risico lopen. Maar: deze risico’s op de activiteiten kunnen wel worden 
geïdentificeerd, gemeten en gemanaged, maar vooral ook gecontroleerd. 10 
 
Voorzitter, D66/GroenLinks is zich bewust van het feit dat we niet in het bestuur zitten van 
Ridderkerk BV. Met als belangrijkste doelstelling winstmaximalisatie. Wij realiseren ons dat 
een gemeente niet op dezelfde manier wordt gerund als een onderneming met 
aandeelhouders. Maar risicomanagement kan bijdragen aan effectiviteit van de uitvoering 15 
van beleidsdoeleinden. Met een risicomanagementsysteem kan men bijvoorbeeld beter 
anticiperen op veranderingen in de omgeving en is men beter in staat om knelpunten tijdig te 
identificeren. Dit leidt tot lagere kosten en meer financiële ruimte om de gewenste 
beleidsdoelstellingen te realiseren. In dat licht willen wij ons met deze bijdrage beperken tot 
risico’s die financiële consequenties voor Ridderkerk hebben. Juist omdat de consequenties 20 
van mismanagement het eerst worden gevoeld door mensen die in hun onderhoud 
afhankelijk zijn van de gemeente. Een financieel gezonde gemeente is immers veel beter in 
staat voor het welzijn van haar inwoners te zorgen dan een financieel ongezonde gemeente.  
 
Over het jaar 2010 is het budget voor de sociale werkvoorziening overschreden met een 25 
bedrag van € 250.000,-. De Wet investeren in jongeren laat een overschrijding zien van 
€ 222.000,- en de Wmo sluit dit jaar af met een negatief saldo van € 153.000,-. 
In de programmarekening worden redenen voor deze overschrijdingen genoemd die zowel 
systematisch als niet systematisch van aard zijn. Mijn fractie is ervan overtuigd dat met 
goede risicomanagementsystemen deze overschrijdingen beperkt zouden zijn gebleven. Met 30 
betrekking tot de Wmo wordt het gebrek aan managementinformatie en beleidsinformatie 
ook duidelijk in het rapport Quick Scan Wmo van de rekenkamercommissie. De commissie 
constateert dat de risico’s onvoldoende in beeld zijn. Op zich niet verbazingwekkend, omdat 
beleid- en managementinformatie van invloed is voor managementsystemen. 
Samenwerkingsverbanden, verbonden partijen, brengen grote risico’s met zich mee.  35 
Dit werd door de accountant in de commissievergadering als een van de aandachtspunten 
naar voren gebracht. Uit het rapport Verbonden partijen van de Rekenkamercommissie 2007 
bleek dat de risico’s verbonden partijen nog niet voldoende in beeld waren. Ook in de 
Programmarekening 2010 zijn deze risico’s nog niet inzichtelijk.  
Een samenwerkingsverband vraagt onze bijzondere aandacht. Namelijk de BAR-40 
samenwerking. Ondanks positieve mededelingen van de voorzitter, zouden wij toch willen 
aandringen op een risicoanalyse met betrekking tot deze samenwerking. Daarnaast zijn er 
ook risico’s met betrekking tot gesubsidieerde instellingen, die voor de raad niet inzichtelijk 
zijn. Een voorbeeld daarvan is Woonvisie, waar de gemeente voor een aanzienlijk bedrag 
garant voor staat. Hoewel dit leningen met een onderpand betreft, zijn ze niet risicoloos. Ook 45 
de waarde van een onderpand is onderhevig aan de marktomstandigheden en in deze tijd 
van crisis mogen we daar wel kritisch naar kijken. Een ander voorbeeld is de grote 
subsidieontvanger Sport en Welzijn. In paragraaf 2 Weerstandsvermogen wordt gesteld dat 
door schaalgrootte als gevolg van fusie tussen stichting Dynamiek en SRS de 
liquiditeitsrisico’s zijn verkleind. Mijn fractie ziet dat anders. Het risico concentreert zich op 50 
één organisatie in plaats van op twee. Daarmee is het risico niet zozeer verkleind als wel 
veranderd. Risicomanagement is dus heel bepalend voor de besluitvorming en voor de 
kwaliteit van risico’s van de financiële reserves.  
Mijn fractie vindt het belangrijk om deze inzichten te hebben omdat ze op basis daarvan haar 
controlerende en kaderstellende taak beter kan invullen met inachtneming van de risico’s.  55 
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Voorzitter, ik dank u wel. 
 
De voorzitter: Nu heb ik begrepen dat de heer Van Houcke ook het woord neemt. U hebt 
het woord. Over de programmamonitor. 5 
 

De heer Van Houcke: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we zijn nog niet helemaal gewend 
aan de nieuwe manier waarop de programmamonitor is ingericht. 
De inhoud die je zoekt is soms ver te zoeken en verbrokkeld. Lastig. 
 10 
Overzichtelijke cijfers van de stand van de woningbouw, maar wij misten verder elke 
verwijzing naar de nieuwe door de raad in januari vastgestelde woningbouwstrategie. Heeft 
zoiets dan geen enkele implicatie in de maanden erna? 
Met de start van de bouwwerkzaamheden aan de Van Riebeekstraat en de Generaal 
Smutsstraat, verliest Bolnes in 2011 definitief zijn allerlaatste open groene plek binnen de 15 
bebouwde omgeving. De enige wijk in Ridderkerk zónder openbaar parkje tussen ruim 
drieduizend woningen. Het klinkt dan ook nogal onnozel als u in de monitor over het 
WijkOntwikkelingsProgramma (WOP) Bolnes meldt dat u de beeldvorming Bolnes wilt 
verbeteren door bijvoorbeeld positief nieuws te brengen in het Gemeentejournaal. Het lijkt 
ons toch wel iets ingewikkelder. 20 
We wachten dan ook met ongeduld op de risicoscans voor de buurten in Bolnes! 
 
Dan het busnetwerk. D66/GroenLinks heeft schriftelijk gevraagd hoe het mogelijk is dat het 
college meldt dat het werkt aan het ontwerpen van een optimaal busnetwerk voor Ridderkerk 
terwijl het daarvoor noch het geld, noch de autoriteit bezit. Het antwoord was dat het college 25 
met opgeheven hoofd kijkt naar de resultaten van zijn inbreng bij de Stadsregio. Tja, 
voorzitter, van mij mag dat, ik ben niet de beroerdste en een compliment kan er ook nog wel 
af, maar laten we wel wezen: de vervoersautoriteit beheert de centen en maakt uiteindelijk 
de dienst uit én de dienstregeling en er wordt hoe dan ook tóch vooral bezuinigd op het 
busvervoer en niet op de tram of de metro. 30 
Wees daarin eerlijk en open en maak het niet mooier dan het is. 
 
En dan de re-integratie van werklozen in het kader van de Wet werk en bijstand.  
Eén miljoen re-integratiegeld terugbetaald aan het Rijk; toch een aanzienlijk aantal langdurig 
werklozen zónder arbeidsontheffing; voor de uitkeringen aan werklozen maar liefst 35 
€ 450.000,-- meer nodig dan was begroot; volgens onze rekenkamercommissie zijn de 
effecten van de bestrijding van de Jeugdwerkloosheid eigenlijk niet goed vast te stellen. En 
toch staat er in deze Programmamonitor niets over de re-integratie in 2011.  
Wat ging er niet goed? Die vraag houdt D66/GroenLinks al meer dan een jaar bezig. 
Vorige week nadat D66/GroenLinks in de commissie opnieuw met vragen kwam, deed de 40 
wethouder de verrassende mededeling dat hij tot de conclusie was gekomen dat er het 
nodige mis is bij de re-integratie en dat er intern uitgezocht wordt wát en waar precies. Het 
lijkt erop dat de aap eindelijk uit de mouw begint te komen?! 
 
Maar dat neemt niet weg dat de raad al die tijd onjuist, dan wel onvolledig is geïnformeerd. 45 
Dat is een hoogst ernstige zaak, ook al lag de aanleiding voor onze eerste vragen vóór het 
aantreden van dit college en deze wethouder. 
 
De wethouder heeft overigens zijn bereidwilligheid in de commissie getoond. Ik wil dan 
vanavond ook zijn toezegging dat hij de raad vanaf nu maandelijks volledig en actueel 50 
informeert over de voortgang van het onderzoek en het uitzetten van nieuw beleid om de 
eigen doelstelling te realiseren: “Zo veel mogelijk mensen aan het werk.”  
Ik zal de voorzitter van de commissie Samen leven vragen dit voorlopig maandelijks als vast 
agendapunt te agenderen. 
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Pas als de ui helemaal is afgepeld, kunnen we in gedeelde duale verantwoordelijkheid 
ervoor zorgen dat óók mensen die ver van de arbeidsmarkt zijn komen te staan, perspectief 
wordt geboden op een nieuwe toekomst. Dáár gaat het ons om, niet om de zwarte pieten, en 
dát past bij de Ridderkerkse traditie van sociaal beleid. 
 5 
De capaciteitsproblemen van het kruispunt Rijnsingel-Rotterdamseweg-Rijksweg. 
Het was de bedoeling dat dit kruispunt tegelijk met de aanleg van het tramtracé zou worden 
aangepakt, grotendeels betaald door de Stadsregio.  
Maar nu het college alle voorbereidingen voor de Ridderkerklijn terugdraait, is de Stadsregio 
niet van zins nog eens apart alleen voor dit kruispunt over de brug te komen met een bedrag 10 
van zes nullen.  
Wethouder, kom nu na de extra grondkosten voor eigen rekening van € 650.000,- niet aan 
met een verzoek alles uit eigen middelen te gaan betalen.  
Steeds langer in de rij om Ridderkerk in of uit te gaan: bepaald géén positieve 
vestigingsfactor om in Ridderkerk te komen wonen, te werken of je bedrijf te vestigen. 15 
 
College, u zet zichzelf hier steeds verder klem. De Stadsregio schreef u onlangs nog 
glashelder: niet aan de orde is óf, maar wel wannéér de tramlijn wordt aangelegd en daarbij 
wordt geen enkele tussentijdse ruimtelijke blokkade op het beoogde tracé getolereerd. Of u 
dat maar even schriftelijk aan de Stadsregio wil bevestigen. We lezen na de vakantie uw 20 
bevestiging wel. 
 
Fijnstof en stikstofdioxide. Gelukkig vroeg de SGP wakker of er al een antwoord was op de 
brief aan het ministerie over de plaatsing van schermen. Die antwoordbrief was er en lag 
sinds 8 maart ongelezen in de onderste bureaulade. De door u in de Monitor gemelde “stand 25 
van zaken” met betrekking tot verbetering van de luchtkwaliteit is dan ook gedateerd en 
onvolledig. Behalve dat ook in de vier grote steden concentraties fijnstof en stikstofdioxide 
nog steeds te hoog zijn, wil het ook in Ridderkerk nog niet erg lukken met de schaalsprong. 
De indruk ontstaat dat er toch weer een zekere boeggolf aan het ontstaan is. Begrote 
tekorten smelten als sneeuw voor de zon weg tot om en nabij een prognose voor een 30 
overschot. Klopt die indruk en zo ja, wat doet de wethouder daaraan? De fractie van 
D66/GroenLinks wil afsluiten met de opmerking dat we erg content zijn met de bijlage III 
waarin veel extra informatie wordt gegeven, zeker ook de heldere monitoring van de 
voortgang van de wijkontwikkelingsplannen. Ik dank u wel. 
 35 
De voorzitter: College, hebt u behoefte aan een schorsing om u te kunnen voorbereiden op 
de beantwoording? Dan is het woord aan wethouder Vroegindeweij. 
 
Wethouder Vroegindeweij: Dank u wel, voorzitter. Een veelheid aan vragen, opmerkingen 
en meningen. Ik zal proberen een reactie te geven. De programmamonitor is voor het eerst 40 
verschenen in een nieuw format. In willekeurige volgorde. 
 
De vraag wie beslist over de besteding van het frictiebudget. Zoals in alles heeft de raad het 
laatste woord. De raad beslist maar de raad kan op een gegeven moment zaken mandateren 
bij het vaststellen van de Begroting 2011 is een frictiebudget opgenomen waaraan het doel is 45 
gekoppeld om het te gebruiken voor die bezuinigingen die niet of nog niet realiseerbaar zijn. 
Dat betekent dat in die kaders het college ze daarop kan boeken. Maar, elke andere 
besteding van het frictiebudget is natuurlijk aan de raad. 
 
De grondexploitatie. Een onderwerp dat al een aantal jaren de aandacht van de accountant 50 
heeft. De zorgen delen wij en de maatregelen die nodig zijn om de zorgen weg te nemen zijn 
inmiddels genomen. 
 
De dekkingsreserve. De zorg of we niet te veel gaan interen op de reserves. We hebben bij 
de Begroting 2011 ervoor gekozen om naar een structurele begroting te groeien langs de 55 
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weg van geleidelijkheid. Om de jaren te overbruggen is een dekkingsreserve gevormd 
waarmee de jaren overbrugd konden worden en het streven van het college – en ik hoop met 
steun van de raad – is om die dekkingsreserve niet volledig te gebruiken en zeker niet te 
overschrijden. 
 5 
Ik kom iets tegen – misschien taalkundig –, maar de accountant maakte gewag van een 
geconstateerde onrechtmatigheid van een dikke € 4 ton. Daarvan zou de wethouder gezegd 
hebben dat daarover eerder had moeten worden gecommuniceerd. Maar volgens mij heeft 
de wethouder gezegd dat dat eerder had moeten worden geconstateerd en dat er 
maatregelen genomen zijn om te zorgen dat dit soort zaken eerder opvallen. Het is dus niet 10 
zo dat het college willens en wetens deze informatie aan de raad heeft onthouden. 
 
De reserve doorgeschoven prestaties. Daar voel ik mee met de gemaakte opmerkingen. We 
hebben de nota Reserves en Voorzieningen met elkaar vastgesteld en hebben uitgebreid 
van gedachten gewisseld dat we niet te veel reserves moesten hebben enzovoort. En dan 15 
komt het college met een voorstel om weer een nieuwe reserve te vormen. Daar zit een 
zekere tegenstrijdigheid in. Dat snap ik wel. De reden waarom we dat gedaan hebben is dat 
het geld was wat in de Begroting 2010 opgenomen was om een aantal prestaties te 
verrichten. Dat die prestaties wel nodig zijn en in 2011 kunnen worden verricht. Maar, als we 
er geen reserves voor vormen, hebben we 2010 iets gunstiger afgesloten. We hebben dan in 20 
2011 iets meer geld nodig. Om nu de lasten van die prestaties te laten vallen in het jaar 
waarin ze horen en begroot waren – 2010 - is het voorstel om dat niet bestede bedrag in een 
reserve te stoppen die niet langer dan een jaar mee zal gaan. Dus als aan het einde van 
2011 die prestaties niet zijn verricht of het geld niet is gebruikt, valt het vrij. Een technische 
reden om dat zo te doen. Er is wel voldaan aan de voorwaarden die zouden moeten gelden 25 
voor een reserve, namelijk dat duidelijk is onder welke voorwaarde er geld in komt. Het moet 
ook duidelijk zijn wanneer een reserve wordt opgeheven. Dat is namelijk 2011, voor zover 
het geld dan nog niet is besteed. 
 
De opmerking over de deregulering, afnemen van regeldruk voor bedrijven. De Wabo heeft 30 
daar stappen in gezet. We doen daar nog niet veel aan. We hebben ook geconstateerd dat 
er nu een bedrijvencontactfunctionaris of economisch medewerker is begonnen. Die is druk 
bezig om de contacten met het bedrijfsleven te versterken. We hebben ook een enquête 
uitgezet naar het bedrijfsleven om wat meer kijk te krijgen op wat het bedrijfsleven vervelend 
vindt wat de gemeente doet. En wat het bedrijfsleven mist in activiteiten van het college. Die 35 
enquête is voor een deel gericht op bedrijven die de afgelopen maanden, jaren iets te maken 
hebben gehad met de gemeente, bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen. We hopen 
daar wat input uit te krijgen op basis waarvan we dingen kunnen verbeteren. Het heeft 
aandacht. 
 40 
Er is een bedrag van € 736.000,- in het meerjarenperspectief nog niet zo zeker dat we dat 
wel kunnen realiseren. Het college heeft gezegd dat voorlopig als taakstelling te beschouwen 
want we willen niet meer achteruit lopen. Het college is van mening dat dat in de loop van 
2011 gaat lukken om dat bedrag alsnog gerealiseerd te krijgen. De vraag en opmerking van 
de SGP was dat zij vertrouwen in de intentie van het college hebben, maar omdat de 2e 45 
Programmamonitor nog zo ver weg is, wil men in september informatie over de voortgang 
krijgen. Die toezegging doe ik graag. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we die 
taakstelling gaan realiseren. 
 
Een opmerking van het CDA over startersleningen. Dit loopt zo goed dat ik kan melden dat 50 
wij in de eerstkomende raad na de zomervakantie zullen komen met een voorstel aan de 
raad om het beschikbare bedrag van € 2 ton wat op te hogen. Omdat we anders nee moeten 
gaan verkopen. 
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Dat betekent dat het budget dat ervoor vastgesteld is in een behoefte voorziet en dat die 
behoefte zelfs wat groter is dan onze reikwijdte op dit moment. Wij gaan de raad vragen 
aanvullend budget daarvoor beschikbaar te stellen.  
 
De energierekening en Optisport. Er is helderheid hierover. Duidelijk is hoe hoog het 5 
energieverbruik is. Het is ook duidelijk dat de rekening voor het energieverbruik in het 
gebouw waarvoor Optisport verantwoordelijk is, door Optisport wordt voldaan. 
 
Ik heb voor mijn gevoel dan eigenlijk de vragen die op mijn portefeuille betrekking hebben 
wel beantwoord. 10 
Er is hier en daar ook iets gezegd over de participatie. Of dat nu wel goed werkt. Daar heb ik 
geen concrete vragen uit kunnen destilleren. Ik heb wel behoefte om te reageren. Ik zal de 
laatste zijn die zegt dat participatie op dit moment volmaakt draait. Ik heb het idee dat we 
heel sterk op de goede weg zijn. Ik heb vooral het idee dat onze intentie heel erg goed is. Ik 
denk dat onze inspanningen heel erg goed zijn. En ik denk dat daar waar ik denk dat een 15 
participatietraject niet aan de verwachtingen voldoet en ook niet aan de kwaliteitsnormen zou 
voldoen, we dan niet schromen om dat traject alsnog goed te laten verlopen. Daar staan we 
voor. 
 
Ik heb veel keren het woord risico gehoord. In allerlei verbanden en definities. Zonder daar 20 
uitgebreid op in te willen gaan, denk ik dat je niet als organisatie kan bestaan zonder risico’s 
te lopen. Ik ben het roerend met de spreekster eens om die risico’s inzichtelijk te hebben en 
alles te doen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Dat heeft voor een deel te maken 
met bedrijfsvoering. Het heeft ook te maken met heel goede interne controle, die 
langzamerhand zal moeten uitgroeien naar een systeem van kwaliteitszorg. Daar wordt aan 25 
gewerkt. Daarnaast hebben we voor risico’s die daarin passen het Naris systeem waar naar 
beste kunnen risico’s worden ingeschat en gewogen. Daar rolt dan wat uit. Werken met dat 
systeem is een zelflerend traject. Daar zullen we met elkaar steeds beter in moeten worden. 
Je zou kunnen zeggen dat het jammer is dat zich risico’s voordoen die niet in de top-3 staan. 
Ik ben blij dat die hoog gekwalificeerde risico’s zich niet hebben voorgedaan. Dan zijn het er 30 
een paar die eronder staan. Misschien hadden die risico’s hoger ingeschaald moeten 
worden. Dat is dan het lerend aspect. Maar wat ik van belang vind is dat we op basis van die 
analyse inschatten dat we moeten rekenen op een risico van € 3,2 miljoen. Als we 
€ 3,2 miljoen waren kwijt geweest aan risico’s die zich hadden voorgedaan, was dat exact 
volgens de risico-inschatting geweest. Het is € 1,5 miljoen. Beduidend minder. 35 
In dit soort zaken zit een kansberekening. Er blijft onzekerheid in zitten. We zullen daarin 
proberen voortdurend attent te zijn op mogelijkheden tot verbetering. 
 
Veren Ambacht en de bedrijfsinvesteringzone. Voor Nieuw Reijerwaard zal in ieder geval 
gedacht worden aan een constructie waarbij ook dat soort zaken geregeld zijn bij 40 
gronduitgifte. Veren Ambacht zou daarbuiten vallen. Er is tot 1 januari nog een mogelijkheid 
voor een bedrijfsinvesteringzone waarbij zaken geregeld kunnen worden. Of daar in Veren 
Ambacht voldoende draagvlak voor is, weet ik niet. Wij zullen in elk geval proberen om ze 
mee te laten lopen met ontwikkelingen in Nieuw Reijerwaard. Het lijkt mij meer kans op 
succes hebben dan op het kleine strookje in Veren Ambacht een bedrijfsinvesteringzone te 45 
creëren. 
 
Ik denk dat dat het is, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. We zitten niet meer ruim in de tijd. Ik vraag het college zich te 50 
beperken tot de hoofdlijnen. We hebben afgesproken dit in 90 minuten te klaren. Dat gaat 
niet lukken. Er staan nog meer belangrijke punten op de agenda. Ik ga u vragen om u te 
beperken en vraag dat ook aan de raad. 
Wethouder Dokter. 
 55 
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Wethouder Dokter: Dank u wel, voorzitter. Een aanvulling op mijn collega over Optisport. 
Wij zijn in overleg en hebben maandag over een week een vervolggesprek over de 
energierekening en over het gehele gebouw C, waar ook de muziekschool in zit. Het is op dit 
moment in beweging. 
 5 
Korfbalfusie. Ik heb dat helaas ook vanmorgen via Twitter en sms-berichten moeten horen. 
Formeel hebben wij nog niets vernomen. Toen wij gisteren kennisnamen van het feit dat een 
vereniging mogelijk niet mee zou doen, heb ik voor de Algemene Ledenvergadering van 
gisteravond een poging gedaan om nog beweging te krijgen. Ik was door het twitterbericht 
teleurgesteld. Als het bericht officieel bij ons binnenkomt is er een nieuwe situatie.  10 
 
Scouting. Twee weken geleden hebben wij bij beide locaties gekeken. Gesprekken gehad 
met de scouting. Scouting heeft zelf een plan ontwikkeld. We hebben ambtelijk afgesproken 
dat er op zeer korte termijn een collegevoorstel komt. Dan zal dat snel naar u toe komen. 
 15 
De VVD geeft aan dat strenger op subsidie gecontroleerd moet worden. Ja. Dat gaan we ook 
doen. We zullen ook nieuwe voorwaarden gaan stellen hoe we dat gaan controleren.  
 
Participatiefonds. We zijn bezig met dit zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen. Bij al 
mijn bezoeken aan de organisaties geven we dit fonds aandacht. 20 
De zorg die u uitspreekt over het beëindigen van de samenwerking met ROTS deel ik niet. 
Wij hebben hierover duidelijk met elkaar afgesproken. ROTS stuurde per jaar een nota. Als 
wij gingen kijken wat daarvoor was gedaan kwamen we vaak in de buurt van nul. Om die 
reden hebben wij gezegd daar in ieder geval mee te stoppen. We hebben onze eigen 
poortwachtersfunctie. 25 
Elke keer een nota betalen zonder dat er iets voor is gedaan, vonden wij slecht. Wij zijn wel 
van mening dat daar waar misbruik geconstateerd wordt, actie ondernomen moet worden. 
Daarvoor hebben wij een bureau dat kan worden ingezet.  
Ik ben het met de ChristenUnie eens dat het jammer is dat de buurtwinkel in Rijsoord niet is 
doorgegaan; zodra daar iets vandaan komt, zullen wij dat oppakken om te kijken of we iets 30 
kunnen doen. 
 
Ik deel uw somberheid over het bestuursakkoord absoluut niet. Want er is eigenlijk niet eens 
een bestuursakkoord. De Wsw is eruit gehaald. We hebben gezegd dat wij het als gemeente 
beter kunnen. Natuurlijk weten we ook dat met de nieuwe wet die eraan komt er ook nog een 35 
greep in de kas zou moeten worden gedaan. Ik wil wegnemen dat dit negatief is. Ik vind dat 
we met elkaar een grote klus klaren, die een wissel zal trekken op onze ambtelijke 
organisatie. Maar we kunnen het als gemeente zijnde beter dan de provincie en het Rijk. 
Wees niet somber. De mens staat centraal. 
 40 
De PvdA sprak zorgen uit over de klantmanager, ook op het gebied van training en opleiding. 
Goed om te trainen. Maar kijk ook wat er op ons af komt. Dat geldt ook voor het 
bestuursakkoord dat op ons af komt. We zullen daar ook aandacht aan moeten geven. Zijn 
wij zelf goed voorbereid? Wij zijn ermee doende. Uw amendement. De Wmo adviesraad zit 
er anders in dan dat u in het amendement aangeeft. De Wmo adviesraad zegt eigenlijk dat 45 
we moeten gaan kijken of we maatwerk kunnen gaan leveren. De hele groep 65+ zou dan 
niet meer kunnen reizen. Die mening deel ik niet. Ik denk wel dat we een stukje maatwerk 
zouden kunnen doen daar waar sociale gevallen in problemen komen. De hele 65+-groep 
weer te voorzien van een vervoerspas, wil ik u ontraden. 
 50 
Ridderkerk is een sociale gemeente. Dat is door het bedrijfsleven gelukkig ook al opgepakt. 
We zijn pas gestart met Ridderkerk Fair Trade. We zien nu ook dat er bedrijven zijn die dat 
vorige week gehoord hebben en de handschoen oppakken. Ik ben apetrots vandaag 
gehoord te hebben dat in Ridderkerk ondernemers zijn die oog hebben voor de voedselbank 
en om vandaag te horen dat met Women in Business een bedrag van ruim € 3.000,- is 55 
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opgehaald. Dus Ridderkerk is sociaal. Niet alleen het gemeentebestuur maar ook de 
ondernemers. 
 
Ik heb in de commissie aangegeven dat wij de raad zullen informeren over de Wet werk 
enzovoorts. Ja, ik wil u in de commissie graag meenemen. Ik wil in de commissie met u 5 
overleggen welke informatie u nodig hebt. Ik wil u de juiste informatie geven. We zetten het 
op de agenda. Openheid: absoluut. 
Voorzitter, ik ben er doorheen. 
 
De voorzitter: Wethouder Den Ouden, ik vraag u om u ook te beperken tot de hoofdlijnen. 10 
 
Wethouder Den Ouden: Dank u wel, voorzitter. Enkele fracties brachten de wateroverlast 
aan de Kerkweg ter sprake. Ik probeer het kort samen te vatten. Kerkweg noord is in principe 
afgerond. Dat betekent de waterkering bij de parkeerplaats en de lijngoot in de straat. De 
verbinding van die goot in de P.C. Hooftstraat naar de Vondellaan heeft bij forse regenbuien 15 
aangetoond dat deze een bijdrage levert aan de berging van het regenwater.  
Kerkweg zuid is nog niet helemaal afgerond. Het grootste deel wel. Het gaat nu nog om het 
laatste gedeelte van de Van Lennepstraat via een gedeelte sloot en een duiker, de 
verbinding. Als het goed is, is dit snel afgerond.  
Mij is niet bekend dat er bijzondere problemen ontstaan of ontstaan zouden zijn.  20 
 
De ChristenUnie informeerde naar de bruggen. Het antwoord dat u schriftelijk hebt gekregen, 
betreft ambtelijke informatie. Ik kom erop terug. 
 
Er werd aan de zoutvoorraad gerefereerd. Als u aan de P.C. Hooftstraat gaat kijken kunt u 25 
een inschatting maken wat de soortelijke massa van zout is. Er ligt ongeveer 300 ton zout. 
We hopen dat dat voldoende is. Er is alvast een reservering gemaakt voor wat extra.  
Ik wil gezegd hebben: ondanks de spanning die er afgelopen winter was, hebben wij niet met 
een zouttekort te maken gehad. 
 30 
Onderwijs: door de VVD wordt gerefereerd aan bladzijde 42, het samenvoegen van twee 
kredieten. Naar mijn idee schat u het ernstiger in. U weet dat de Ursinusschool  een 
wissellocatie is van de Ds. Kerstenschool. Bij de vaststelling van de Begroting 2010 is bij de 
behandeling van het jaarlijkse programma en overzicht huisvesting aan het al bestaande 
budget voor lokaal maatwerk, als nieuw geld het bedrag van € 520.000,- toegevoegd om de 35 
unilocatie mogelijk te maken. Om die unilocatie mogelijk te maken was er al rekening mee 
gehouden dat het andere geld al besteed was. De budgetten zijn rekenkundig 
samengevoegd. Er is niet nieuw geld toegevoegd.  
 
Enkele fracties wijden aandacht aan de scholen De Bosweide en De Fontein op Bolnes. Alle 40 
aanvragen die gedaan worden gaan mee in het jaarlijkse traject van programma en 
overzicht. Aanvragen van die scholen worden ook zo behandeld. In het najaar lopen die mee 
in het traject waar op overeenstemming gericht overleg over is.  
 
Gerelateerd aan de scholen: de speelplaatsen. Het is niet helemaal zo dat in die 3% alle 45 
schoolpleinen en alle andere pleintjes betrokken moeten worden. Maar in de schriftelijke 
beantwoording is ook gerefereerd aan een raadsinformatiebrief van een tijdje geleden waarin 
een opsomming is gegeven. Daaruit blijkt dat, afhankelijk van de wijk, we bijna aan die 3% 
zitten. Wat een prachtige aanvulling is op schoolpleinen maar ook speeltuintjes in gebieden 
waar Woonvisie eigenlijk het openbare gebied beheert. Om die erbij te betrekken. Het traject 50 
van beantwoorden van vragen over verantwoordelijkheden loopt nu. U wordt daarover 
geïnformeerd. Of dat op korte termijn voor alle scholen in de gemeente het geval zal kunnen 
zijn, is maar de vraag.  
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De kruising Rijnsingel-Rotterdamseweg. Deze heeft nadrukkelijk aandacht. Dat is niet nieuw. 
Omdat vanuit de insteek die de stadsregio gekozen had, we niet veel verder kwamen, 
hebben we vanuit de eigen organisatie gedurende een periode eigen waarnemingen gedaan. 
Met tellingen, foto’s. Dat bevindt zich in de afronding. Ik heb het geheel nog niet kunnen 
bestuderen. We willen de stadsregio en het waterschap proberen te overtuigen dat een 5 
bijdrage die daarvoor noodzakelijk is, alleszins redelijk is. De heer Van Houcke koppelt het 
aan een gedachtewisseling of discussie over de tram. In het plan zoals het er lag, stond dat 
los van de tram. Omdat die tram op wat langere termijn zou spelen, neem ik aan dat u dat nu 
los wilt zien. Een ander element is dat er in ieder geval twintig jaar geen geld is. Het is niet 
mijn insteek om nog twintig jaar te wachten.  10 
 
Het openbaar vervoer. Tegen de achtergrond van de 77 buslijnen in de regio zullen er 12 
geschrapt worden. Daarvan behoort er niet een tot de lijnen die door Ridderkerk gaan. Het is 
een goede prestatie in de overleggen geweest. Op het openbaar vervoer in deze en andere 
regio’s zal meer dan substantieel bezuinigd moeten worden. Op een totale omvang van 15 
ongeveer € 300 miljoen per jaar waar ongeveer € 50 tot € 60 miljoen bezuinigd moet worden, 
is dat niet zomaar wat. Als dat voor Ridderkerk beperkt blijft tot de frequentie in daluren 
verlagen, vind ik dat we een goed openbaar vervoerssysteem in stand weten te houden.  
Andere modaliteiten van openbaar vervoer moeten helaas in de komende jaren nog aan de 
beurt komen, want er moeten bezuinigingen plaatsvinden. Het busnet voor Ridderkerk blijft 20 
er nog steeds goed uitzien. 
 
Het woord ‘glossy’ is een paar maal gebruikt. Het leek dit college goed om over bussen die 
wel rijden iets toe te voegen. Mijnheer Van der Spoel refereert aan mijn ijdelheid. Eigenlijk 
doet hij dat wel door het op een lijn te stellen met de minister. Dat is eigenlijk niet goed voor 25 
mijn ijdelheid. 
 
Voorzitter, dank u wel. 
 
De voorzitter: Wethouder Stout.  30 
 
Wethouder Stout: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het als hekkensluiter kort houden. Wat 
betreft participatie en erfgoed. Wethouder Vroegindeweij heeft er genoeg over gezegd. Wij 
zijn op de goede weg en schromen niet om dat opnieuw te doen. 
 35 
De buurtwinkel in Rijsoord, als aanvulling op wat wethouder Dokter heeft gezegd: het heeft 
onze aandacht. Vanmorgen is er met de ontwikkelaar gesproken, die mogelijk het De Jong 
Intratour-terrein gaat ontwikkelen. Dat heeft aandacht. 
 
De woningbouwstrategie. Wij delen uw mening dat die de hoogste prioriteit heeft. Wij zijn in 40 
samenwerking met Woonvisie volop ermee bezig omdat wij het belangrijk vinden om dat 
gezamenlijk te doen. Ik ben blij om te horen dat dit bij Woonvisie goed is overgekomen. Ik 
vind het lastig om toe te zeggen dat dit voor oktober is uitgewerkt. Aan de andere kant 
hebben wij gisteren de eerste prijs gekregen voor aanleveren van data vastgoed. Het zou 
dus niet zo moeilijk zijn om de raad ook op een goede manier te bedienen. Maar ik wil nog 45 
even terugkoppeling hebben wat de mogelijkheden zijn van wat een snel en kwalitatief stuk 
kan zijn. Ik wil u daar later over informeren. Wat wij precies kunnen en op welke manier. Dat 
het hoge prioriteit heeft vinden wij ook.  
 
Dank u wel, voorzitter. 50 
 
De voorzitter: Een paar dingen uit mijn portefeuille. 
Veiligheidshuis. Ik kan u toezeggen dat er binnenkort een raadsinformatiebrief over naar u 
toekomt. We zitten in een afrondende fase van besluitvorming over hoe ermee om te gaan.  
 55 
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Actieve rol voor het oprollen van hennepkwekerijen. Wij proberen daar actief bovenop te 
zitten, vooral waar het gaat om bedrijventerreinen. Dit wordt structureel bekeken. We moeten 
het ook hebben van signalen. Daar maken we dankbaar gebruik van.  
 
Dwangsommen die wij moeten betalen als we te laat komen met beslissingen op 5 
bezwaarschriften. Daar willen we bovenop zitten. Wij houden onze inwoners aan termijnen 
en inwoners kunnen ons houden aan termijnen. Wij willen het goede voorbeeld geven. Het 
lukt nog niet helemaal. Het is wel waar we naartoe willen. 
 
Burgerhandvest. We hebben met elkaar afgesproken dat zoiets van onderaf moet komen, 10 
bijvoorbeeld van de wijkplatforms en buurtpreventiegroepen.  
 
Over camerabewaking komen wij te spreken bij het vaststellen van de nieuwe APV, direct na 
de zomer. De raad heeft echt een rol daarin. Ik verheug mij op een leuk inhoudelijk debat 
daarover. Er is meer over te zeggen dan daders traceren. Zo werkt het niet op straat. 15 
 
Burgernet. Ook na de zomer komt er iemand van het regionaal college om met ons van 
gedachten te wisselen over de ins en outs en prioritering. Op dit moment lopen er twee pilots 
in Vlaardingen en Spijkenisse en men is er daar tevreden over in eerste aanleg. We komen 
er op terug.  20 
 
Risicoanalyse op de BAR-samenwerking. Het is geen verbonden partij. Iedereen zet zijn 
eigen ding in. Er valt weinig over risico’s te vertellen. Het is nog geen gemeenschappelijke 
regeling.  
 25 
Dat was wat ik op hoofdlijnen met u te delen had. Ik geef het woord aan wethouder 
Vroegindeweij die nog een nagekomen bericht heeft en wil reageren op een amendement. 
Dan gaan we de tweede termijn doen. Ik geef u dan één minuut per persoon. 
Mevrouw Ripmeester. 
 30 
Mevrouw Ripmeester: Over het amendement. Er staat een fout in. Er staat in dat er geen 
financiële consequenties zijn verbonden aan dit voorstel. Na technisch overleg met de 
financiële afdeling moeten we zeggen dat er wel financiële consequenties aan verbonden 
zijn. 
 35 
De voorzitter: Ik vraag u dat in tweede termijn te doen.  
Wethouder Vroegindeweij en daarna u met één minuut per fractie. 
 
Wethouder Vroegindeweij: Dank u wel voorzitter. Ik zal het binnen een minuut doen. Het 
amendement over ouderenvervoer 65+. Wethouder Dokter heeft het collegestandpunt 40 
genoemd. In het tekstwijzigingsvoorstel staat een financiële cijfermatige onjuistheid. Er staat 
een bedrag van € 34.300,- dat niet zou kunnen worden gerealiseerd. Dit moet zijn € 59.000,-.  
 
Het andere amendement over Wmo-gelden en programmarekening. Er is in 2010 een 
overschot Wmo en het amendement richt zich erop om dat overschot in de reserve te 45 
stoppen. Het college denkt dat dit amendement onnodig is omdat we uitgaan van het niveau 
van uitvoering en de daarvoor benodigde gelden worden in de begroting opgenomen. Het is 
niet zo dat we op een gegeven moment zeggen ‘jammer maar we gaan minder aan de Wmo 
doen want we komen met het geld niet uit’. De bezuinigingen voor 2011 en 2012 zullen 
beleidsarm zijn dus dit speelt nog geen rol. Voor 2013 hebben we de kerntakendiscussie 50 
gevoerd en dan hebben we het over wat we met de Wmo willen. 
 
De voorzitter: De heer Onderdelinden, uw tweede termijn, kort. 
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De heer Onderdelinden: Voorzitter, graag nog aandacht voor niet beantwoorde zaken. 
Actieve informatieplicht volksfeesten en vragenrondes. Ik zeg het in staccato maar ik neem 
aan dat u weet wat ik bedoel. Als het gaat om de reserve doorgeschoven positie, prestaties. 
De wethouder heeft eigenlijk al gezegd dat we gelijk hebben dus ik ga ervan uit dat hij dat 
ook wijzigt en aanpast op ons verzoek. Omdat hij zegt dat het eigenlijk niet kan in het kader 5 
van afspraken die we eerder gemaakt hebben.  
Vervolgens is het zo dat de bewaking waar u het over hebt, impliciet aan de orde is door de 
budgetgesprekken waar ik op doelde. Als het gaat om de positie van 2010: die willen we toch 
ook in dat verband niet veranderen. U zegt letterlijk dat als we dat zouden gaan doen 2010 in 
11 zou veranderen. Ik neem aan dat de financiële positie van 2010 en 2011 niet aan de orde 10 
is. Het gaat erom of wij consequent zijn. Dat betekent uitvoeren van dat wat we eerder zijn 
overeengekomen. Dat dat financiële consequenties heeft is een tweede. 
 
De taakstelling: u noemde € 736.000,-. U hebt gezegd dat u eerder dan de tweede monitor 
daarop terugkomt en wij gaan er dan ook van uit dat u eigenlijk nu al een tip van de sluier 15 
kunt oplichten hoe u die € 736.000,- gaat realiseren, want de zomer komt er aan en dan 
wordt er niet al te veel gedaan. 
 
Optisport. Wij gaan ervan uit dat u kennis kunt nemen van de opmerkingen van uw collega 
wethouder Dokter, die zegt dat we uit het energieprobleem zijn. Dat wordt toegerekend aan 20 
de partij die daar verantwoordelijk voor is.  
 
Over Veren Ambacht waren wij niet tevreden met het antwoord, want wij hadden een vraag 
gesteld over de problematiek die wij eerder bij DCMR aan de orde hebben gesteld. Het gaat 
niet over BIZ. Het gaat over wat we daar aan de orde hebben gesteld, dat was een actiepunt 25 
tussen politie, DCMR en gemeente. We willen graag een keer het vervolg daarop horen. 
 
Scouting: we willen graag weten wanneer dat komt. U zegt dat het eraan komt. Is dat nog dit 
jaar? 
 30 
Over het burgerhandvest verschillen wij van mening. Guusje ter Horst, u wel bekend, heeft 
het initiatief genomen en daar is Ridderkerk op aangehaakt. Dat is en was een initiatief van 
onderaf. Dat liep en loopt. Wij zouden graag daar een vervolg op zien. Uw eigen ambtenaren 
weten daar alles van.  
 35 
Tot slot de Wmo. Voorzitter, toch moet u nog even in het hok, althans terug met uzelf en uw 
eigen collega’s, want het is bestaand beleid. Er zijn moties, ik heb ze bij me, en 
amendementen, eerder door deze raad aangenomen, waarin we zeiden dat overschotten 
daarvoor zouden worden aangewend. Dat is één op één door deze raad vastgesteld. Dus 
het is heel consequent als we hier ja tegen zouden zeggen, het is ons eigen raadsbeleid. 40 
 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Mijnheer Neuschwander. 
 45 
De heer Neuschwander: Voorzitter, ik wil beginnen met een reactie aan wethouder 
Vroegindeweij over Veren Ambacht. De problematiek rond Veren Ambacht ligt er nog. Of we 
daar nu een BIZ zone voor nodig hebben, ik begrijp dat dat een beetje lastig is, maar om dat 
nu te koppelen aan de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard dat duurt wat ons betreft te lang. 
Laten we zoals de heer Onderdelinden voorstelt de huidige problematiek oppakken en kijken 50 
wat we daar aan kunnen doen. Als daar een BIZ zone voor nodig is horen we dat wel. 
Wellicht kunt u daar in de commissie nog wat over zeggen. 
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De opmerking van de heer Onderdelinden over het burgerhandvest. U weet dat wij alle 
initiatieven, of dat nu burgerinitiatieven of burgerhandvesten zijn, positief vinden. Als u dat 
verder wilt uitwerken, willen wij dat graag samen met u doen in de commissie. 
 
Het openbaar vervoer en de opmerking van de heer Japenga, de heer Van der Spoel en ook 5 
de heer Van Houcke. Ik hoor dat er wel bezuinigd wordt op de bus maar niet op de tram of 
de metro, zegt de heer Van Houcke. Dat is denk ik niet helemaal waar. Er wordt zo veel op 
de tram bezuinigd dat hij voorlopig in de ijskast staat. Tot 2020. Wat ons betreft blijft hij daar 
ook na 2020 staan. 
 10 
De heer Japenga bij interruptie: Voorzitter, mag ik voordat dit punt helemaal vervluchtigd is 
iets zeggen? Wat heeft Leefbaar Ridderkerk in de afgelopen maanden gedaan om het 
busvervoer te verbeteren? Hoe vaak is er in de fractie over gesproken? Hebt u een 
studiecommissie hiervoor ingesteld? Onderzoek gedaan? 
 15 
De voorzitter: Uw punt is duidelijk, meneer Japenga. Mijnheer Neuschwander. 
 
De heer Neuschwander: U hebt van de wethouder gehoord dat het budget voor het 
busvervoer in ieder geval niet verslechterd is en of de glossy van u daaraan heeft 
bijgedragen, dat weet ik niet. Het was in ieder geval een boekje met een mooi kaftje, waar ik 20 
tot op heden blij mee ben. Maar een verslechtering heeft niet plaatsgevonden. De tram van u 
rijdt voorlopig niet. 
 
De heer Japenga bij interruptie: Voorzitter, ik stel vast dat het openbaar vervoer in 
Ridderkerk achteruit gaat. Dat stel ik nuchter vast. Misschien kunt u mij overtuigen dat het 25 
vooruit gaat. Dat is niet het geval. 
 
De heer Neuschwander: U weet dat wij in de jaren … 
 
De voorzitter bij interruptie: Ik wou hier niet al te lang bij stilstaan. 30 
 
De heer Neuschwander: Ik zal het afronden. U weet dat in de jaren 2002 – 2006 er een 
hele kaalslag is geweest met betrekking tot Rijsoord. Als u nu inderdaad in het glossy 
magazine kijkt, ziet u dat alle lijnen die rijden ook rijden. Dat daar als tegenhanger een tram 
moet zijn om het vervoer te verbeteren, deel ik niet met u. 35 
 
Ik wil een laatste afsluitende opmerking maken, voorzitter. Dat wij ook blij zijn met de 
toezegging van de wethouder om in september de raad te informeren over de taakstellingen 
die nog op de agenda staan en de stand van zaken daarbij. 
 40 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, over het asbest. Als we risico moeten benoemen, daar 45 
komen we ongetwijfeld in commissieverband op terug. 
De taakstellende bezuinigingsopdracht voor het college. Nadrukkelijk heb ik in mijn eerste 
termijn aan willen geven dat het niet zo moet zijn dat als u ruim € 7,5 ton taakstellend moet 
bezuinigen, u niet zegt dat u € 5 ton van het frictiebudget inzet en dus nog maar € 2 ton hoeft 
te realiseren en dat u er dan bent. Dat is nadrukkelijk niet aan de orde. 50 
 
Deregulering. Wat er gaande is, wat de economisch adviseur doet, vinden wij prima. Maar 
wij willen graag concreet een datum horen waarop we terugkoppeling krijgen in de 
commissie en met welke regelmaat wij erover gerapporteerd worden. 
 55 
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Participatie. De heer Vroegindeweij heeft geen concrete vraag gehoord. De VVD heeft een 
concrete vraag gesteld over de wijkwethouder en het feit dat u de vraag niet hebt gehoord, is 
voor ons een klip en klaar antwoord. 
 
We hebben gesproken over een glossy: de Arie glossy werd hij genoemd. Toen wethouder 5 
Den Ouden het uitsprak: een glossy over een tram die niet rijdt. Hij bedoelde natuurlijk te 
zeggen die nog niet rijdt. Ik zag dat u zich versprak. Die glossy zag met name toe op de 
inhoud en niet op de persoon.  
 
We hebben in de commissie stilgestaan bij de raadsinformatiebrief van het college 10 
Ridderkerk: goed in beeld. Laat duidelijk zijn dat wij graag Ridderkerk goed in beeld houden. 
Wij willen als raad dat Ridderkerk goed in beeld is, want wij zitten niet te wachten op een 
nieuwe Henk glossy, een John glossy of en Meindert glossy. 
 
Dank u wel, voorzitter. 15 
 
De voorzitter: Dan doen we een Annie glossy. 
 
[hilariteit] 
 20 
Mijnheer Van der Duijn Schouten. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Dank u wel, voorzitter. Ik wil het wat dat betreft kort 
houden. In eerste termijn is aan ons gevraagd door de heer Onderdelinden, hoe wij denken 
over het burgerhandvest. Als hij naar mijn verhaal heeft geluisterd en ik weet dat hij dat heeft 25 
gedaan, heeft hij daar inmiddels antwoord op gekregen. 
 
De heer Van der Spoel vraagt hoe wij staan tegenover subsidies. Ik kan u vertellen dat wij op 
hoofdlijnen inderdaad vinden dat subsidies moeten worden besteed aan de doelen waarvoor 
wij subsidie verstrekken. Als de controle te wensen overlaat, zijn wij het ook met hem eens 30 
dat wij daarop moeten letten.  
 
Wij hebben twee amendementen voorliggen. Eén inzake Wmo-gelden voor de 
Programmamonitor 2010. Wij hebben het verhaal van de wethouder gehoord. Daar kunnen 
wij redelijk in mee. 35 
 
Mevrouw Ripmeester bij interruptie: Voorzitter, het verhaal van de wethouder: wethouder 
Vroegindeweij refereerde aan het bedrag van € 59.000,- maar op pagina 80 staat dat de 
ingeboekte bezuiniging € 34.300,- is. 
 40 
De heer Van der Duijn Schouten: Mevrouw Ripmeester, ik sprak over de Wmo-gelden. U 
spreekt over een ander amendement. Daar kom ik zo nog op. 
Wat betreft de Wmo-gelden kunnen wij niet meegaan met het structurele karakter dat aan 
bepaalde gelden wordt toegekend. Daarnaast is het zo dat wel erg wordt gefocust op een 
punt nu. Als u kijkt naar het totale programma Zorg, hebben we vorig jaar € 1,5 miljoen meer 45 
uitgegeven dan begroot. Puur voor de Wmo is € 150.000,- extra uitgegeven aan 
huishoudelijke hulp. Dat zijn allemaal posten die redelijk binnen de perken zijn gebleven 
omdat we op andere posten een meevallertje hadden. Het lijkt ons nu niet terecht om de 
meevallertjes eruit te pikken en die te gaan reserveren en de tegenvallers te laten voor wat 
ze zijn. Gezien het hele financiële kader waar we voor gesteld staan, zullen wij dit 50 
amendement niet steunen. 
 
De heer Onderdelinden bij interruptie: Voorzitter, op dit punt. Ik probeer u toch op andere 
gedachten te brengen. Is het gek om toch ook erbij te betrekken het feit dat wij tot 1 januari 
2012 … ik u een halfjaar meekrijg? Dat is het compromis dat ik met u wil sluiten. Een half 55 
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jaar meekrijgen tot 1 januari 2012. Dan komt er een nieuwe verordening, waar we het 
komende halfjaar aan gaan werken. De Wmo wordt dan opnieuw in de steigers gezet. Alles 
vanuit het Rijk en de gemeente wordt bij elkaar opgeteld, opnieuw gesaldeerd. Op dat 
moment kunnen wij besluiten om iets terug te draaien of te verfijnen. Ik vraag uw 
toestemming voor een halfjaar. Is dat een optie? Of iets voor fractieoverleg? 5 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Fractieoverleg lijkt mij niet nodig. Ik hoor wat u zegt 
mijnheer Onderdelinden. We gaan alleen nu in een technische discussie komen. We hebben 
eerder met elkaar gesproken over wat feitelijk een Wmo-budget is. De conclusie moet zijn 
dat we dat eigenlijk met elkaar niet weten. Dat betekent dat we nu een x-bedrag aan een 10 
budget gaan toevoegen waar we eigenlijk de waarde niet van kennen. Dit gaat verzanden. 
Dan gaan we dit geld voor iets specifieks binnen de Wmo gebruiken terwijl we in het 
afgelopen jaar op andere punten – huishoudelijke zorg bijvoorbeeld – het budget op de Wmo 
zwaar hebben overschreden. 
Ik deel uw zorg over de zwakkeren in de maatschappij. Dat zaken moeilijker worden. Ik ben 15 
ook van mening en ben in lijn met de VVD dat iedereen het zal gaan voelen. Wij proberen 
daar zo zorgvuldig mogelijk op te anticiperen, maar we zien op dit moment niet het nut van 
een post eruit te reserveren om het doel in de totale breedte te halen. 
 
De voorzitter: Uw punt is helder. Mevrouw Ripmeester. 20 
 
Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Mijnheer Van der Duijn Schouten raakt een gevoelig 
punt. Dat is dat we nog steeds geen inzicht hebben in het Wmo-budget. Dat zouden we 
graag hebben. 
Dat staat in verhouding met de Wmo-verordening die er nog gaat komen. Pas als we weten 25 
wat we willen kunnen we kijken of het budget voldoende is. Op dit moment vallen de 
overschotten in de vrije reserve weg en gaat het mogelijk naar een ander doel dan de Wmo. 
Consequent beleid zou zijn dat Wmo-geld bij de Wmo blijft. Wij pikken er niet zoals u zegt, 
enkele krenten uit. Het is zoals u zegt gewoon een principiële discussie. 
 30 
De voorzitter: Mijnheer Van der Duijn Schouten. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Ik denk dat het antwoord van mevrouw Ripmeester 
duidelijk maakt waarom wij het amendement niet steunen. De kaders zijn voldoende 
onduidelijk. Er worden wel degelijk krenten uitgepikt. Over de tekorten van € 153.000,- wordt 35 
niet gerept om dat dan maar ten laste van het budget van volgend jaar te brengen. Ik denk 
dat mijn verhaal voldoende duidelijk is geweest. Dat wij van mening verschillen snap ik ook 
maar het zal ons standpunt niet wijzigen. 
 
De overgangsregeling ouderenvervoer. Wij hebben vorig jaar met elkaar een aantal 40 
maatregelen vastgesteld om de taakstelling te gaan realiseren. Daar was dit er een van. Op 
dit moment is het helder dat het college nog een forse kluif heeft om de rest van de 
taakstelling te realiseren. Het lijkt ons nu niet opportuun om een van de vele maatregelen die 
we vorig jaar de revue hebben laten passeren terug te draaien en daarmee de taakstelling 
die voor ons ligt te vergroten. We zullen graag bij de kadernota en begroting ons opnieuw 45 
willen bezinnen.  
Het antwoord van de wethouder was voor ons voldoende om dit niet te steunen. 
 
Mevrouw Ripmeester: Allereerst vergat ik de SGP te bedanken voor het reageren op de 
amendementen. Voorgangers hebben dat niet gedaan. Ik wil terugkomen op de opmerking 50 
van de wethouder over de vervoersvoorziening en de bezuiniging van € 59.000,- terwijl op 
bladzijde 80 staat dat er € 34.300,- ingeboekt staat voor 2011. Wij hebben het niet over het 
afschaffen van de bezuiniging, als wel het wat langer laten voortduren van de 
overgangsregeling, juist om meer maatwerk te kunnen realiseren zoals ook de Wmo-
adviesraad wenst. En om in die tussentijd meer inzicht te krijgen in wat dat maatwerk 55 
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inhoudt. Op dit moment is wel duidelijk welke maatschappelijke effecten er zijn als gevolg 
van het afschaffen van deze bezuiniging. 
 
De voorzitter: Ik hoop dat u dat in uw eigen termijn niet allemaal herhaalt. Mijnheer Van der 
Duijn Schouten. 5 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Voorzitter, ik weet niet wat ik hier nog op zou moeten 
zeggen. De maatschappelijke effecten waren ook bekend toen we vorig jaar met elkaar hier 
ja tegen hebben gezegd.  
 10 
De voorzitter: Van mij hoeft u er ook niets op te zeggen want ik begrijp u wel. 
 
De heer Van der Duijn Schouten: Dat is fijn dat u het wel begrijpt. Dan laat ik het hierbij. 
 
De voorzitter: De heer Japenga. 15 
 
De heer Japenga: Bedankt, voorzitter. Het openbaar vervoer laat me nog niet los. Je kunt 
veel beloven en weinig geven. Dat is jammer. Ik wil nog aan de wethouder vragen of hij met 
mij van mening is dat in plaats van weer zo’n magazine het geld wordt besteed aan 
verbetering van het openbaar vervoer zelf. Dat wil ik graag van hem horen.  20 
 
Vanavond vond ik toch het belangrijkste om rond het bestuursakkoord te benadrukken dat 
onze aandacht daar ligt. U zegt dat we de term somber niet moeten gebruiken. Dat ben ik 
met u eens. Zowel de ChristenUnie als ik persoonlijk somberen niet. We zijn gespannen als 
een veer op dat punt en wij willen het samen met u in de komende maanden zo goed 25 
mogelijk vorm geven. Dat wil ik vanavond beklemtonen! 
 
Het is mooi wat ik van de heer Stout hoorde: dat er voor Rijsoord toch weer mogelijkheden 
zijn voor een buurtsuper.  
 30 
Daar wil ik het bij laten. Dank u wel. 
 
We zijn mede-indieners van de amendementen. 
 
De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 35 
 
Mevrouw Ripmeester: Ik had graag nog een reactie van de wethouder gehad over de 
geconstateerde onzekerheid bij de onderwijsachterstandgelden en of de accountant daar 
onderzoek naar kan doen zodat het klip en klaar is. Ik houd niet van deze onzekerheid.  
 40 
Er werd gesproken over de woningbouwstrategie en dat daar voortvarend mee aan de slag 
moet worden gegaan. Dat is natuurlijk zo. We willen daarbij wel aandacht vragen voor de 
sociale woningbouw. Er wordt geschermd met cijfers dat een bepaalde hoeveelheid sociale 
woningen voldoende zou zijn voor de Ridderkerkse vraag. Alleen we staan niet alleen op de 
wereld. Het Ridderkerkse aanbod wordt ook door de regio onder druk gezet. Ik wil daar 45 
aandacht voor vragen: dat we voldoende sociale woningen houden in Ridderkerk. Wanneer 
we het voortvarend ter hand nemen, dan ook graag dat. 
 
Wij steunen de opmerkingen van de SGP dat zwemonderwijs voor elk kind beschikbaar moet 
zijn en dat zeker mensen die daar eventueel door financiële barrières geen toegang toe 50 
hebben, meer zouden moeten worden gestimuleerd. 
 
Ik wil het nog hebben over het openbaar vervoer. Het gaat erop achteruit. Het buslijnennet is 
verschraald. Concreet: wanneer je kijkt naar de lijnvoering op lijn 143, 145 die vermindert in 
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de daluren, dan heeft dat gewoon effect op de bereikbaarheid van de huisartsenpost en het 
Maasstad Ziekenhuis. Dat is gewoon een vermindering. 
 
Ik was heel blij met het antwoord op de raadsvragen waarin het college uitspreekt zich te 
willen inzetten om de dalende trend van het aantal ov-passagiers te willen keren. Daar ben ik 5 
benieuwd naar. Welke inzet zal daarop gepleegd worden? 
 
We hebben ook allemaal de brieven van de stadsregio gelezen en die waren duidelijk. Ik heb 
ook de opmerkingen van het college gehoord. Deze twee gecombineerd geven de behoefte 
om de portefeuillehouder van de stadsregio uit te nodigen om na de zomer te vertellen wat er 10 
werkelijk aan de hand is en hoe we dat in de Ridderkerkse situatie zouden moeten zien. Ik 
hoop dat onze vertegenwoordigers van de stadsregio daartoe willen bijdragen. 
 
De speelruimte, de 3%-norm. Ik ben het ermee eens dat er maatwerk moet worden geleverd. 
Daar ben ik ook blij om. De juridische consequenties zijn er wel en ik maak me daar zorgen 15 
over. Ik zou daarop graag bijgepraat willen worden: niet in één keer volledig, maar een 
update zou ik op prijs stellen. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser. 
Correctie: mijnheer Van Houcke. 20 
 
De heer Van Houcke: Een korte opmerking, voorzitter. Ik ken de heer Neuschwander als 
een slimme ondernemer, een slimme directeur van een internationaal opererende 
onderneming. Als hij nu een vergelijking maakt tussen een investering die op termijn gedaan 
zou moeten worden en tussen de kosten van een dienstregeling, denk ik dat zijn zaak gauw 25 
failliet zou zijn als hij dat zou toepassen op zijn eigen bedrijf.  
Voorzitter, dat gezegd hebbende, in de richting van de wethouder. Ik vind het antwoord over 
de aanpak van het kruispunt curieus. Hij geeft nu aan dat er geen enkele verbinding bestaat 
tussen de beoogde aanleg van een Ridderkerklijn en de aanpak van het kruispunt Rijnsingel. 
De structuurvisie is anders. De gesprekken zijn altijd anders geweest. Dat de situatie op dit 30 
moment wat gewijzigd is ten aanzien van het tijdstip van aanleg, is waar. Maar voortdurend 
blijven doen alsof het niet meer aan de orde is, vind ik redelijk kwalijk want die indruk blijft 
maar gewekt worden in Ridderkerk. Ik wil toch als u zegt dat het onmogelijk is om het samen 
met de tramplus te doen u in overweging geven om naar de stadsregio te gaan en met de 
portefeuillehouder te overleggen en te melden dat u bereid bent te praten over een integrale 35 
aanpak van dat kruispunt. Als u instemt en verder doorontwikkelt hoe dat kruispunt er in de 
toekomst uit zou moeten zien met een tramplus, zal de stadsregio zeer zeker bereid zijn om 
alvast gelden beschikbaar te stellen om de capaciteit te vergroten van dat kruispunt, mits het 
past in de verdere planning van de tramplus. 
 40 
Wij steunen beide amendementen. 
 
Voorzitter, dat wilde ik nog even zeggen. 
 
De voorzitter: Een korte reactie vanuit het college. Wethouder Vroegindeweij. 45 
 
Wethouder Vroegindeweij: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Onderdelinden legt mij in de 
mond dat ik gezegd zou hebben dat de reserve doorgeschoven prestaties niet zou kunnen. 
Ik heb gezegd dat ik mij verbazing zou kunnen voorstellen maar dat wij voldeden aan de 
regels die we met elkaar hebben gesteld.  50 
Mijnheer Onderdelinden vraagt ook of ik nu al een tipje van de sluier zou kunnen oplichten 
over de wijze waarop de bezuinigingen alsnog worden gerealiseerd. Ik wil het graag, maar 
kan dat niet. Ik kan dat pas als ik weet wat daaronder zichtbaar wordt en als ik weet dat wat 
daaronder zichtbaar wordt er ook decent uitziet. Ik hoop in september daar concreet over te 
kunnen zijn.  55 
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In de zomerperiode ligt het werk hier zeker niet stil. Er wordt keihard gewerkt. Ik ben 
beschikbaar. 
 
De opdracht van de VVD over het frictiebudget dat niet gebruikt mocht worden om de 
taakstellende bezuiniging van € 736.000,- te dichten. Dat zeg ik graag toe. Het frictiebudget 5 
is geldig voor 2011. Die € 736.000,- moet in 2012 gerealiseerd worden. Het kan niet. 
 
De economisch medewerker die aan de gang gaat om de contacten tussen gemeente en 
bedrijfsleven te verbeteren en iets te doen aan de economische ontwikkeling van Ridderkerk. 
Daar ben ik ook benieuwd naar. De VVD wil graag op de hoogte gehouden worden. Ik zeg 10 
toe dat we zullen bekijken op welke wijze wij de raad regelmatig kunnen informeren. 
De wijkwethouder: daar hoef ik niets over te zeggen. Mijn zwijgen sprak voor zich. 
 
Er is iets gezegd over het subsidieproces. Ik kan u vertellen dat we procesmatig naar het 
proces kijken en dat we proberen daarin verbeteringen aan te brengen. 15 
 
De amendementen: ik heb al gezegd dat ze niet nodig zijn. Die € 59.000,- was de besparing 
die bereikt zou worden als we dit het hele jaar zouden hebben doorgevoerd en € 34.400,- is 
de besparing die blijft staan als we het op 1 augustus beëindigen. Als we die laatste periode 
ook doorgaan moeten we € 34.400,- als gemiste opbrengst boeken.  20 
 
De Wmo-reserve. Als dat in de vrije reserve verdwijnt worden er misschien andere dingen 
mee gedaan. Hoorde ik. Als de raad dat beslist wel. Dat geldt voor de reserve Wmo en voor 
de vrije reserve. De raad is de enige die daarover gaat. Als u bang bent dat het aan andere 
dingen wordt besteed, dan moet u bij u zelf te rade om die angst op te lossen. 25 
 
De voorzitter: Mooi. Wethouder Dokter? 
 
Wethouder Dokter: Er staat nog een vraag open over de scouting. 
Wij verwachten in juli een collegevoorstel. Dan zou het in september of oktober in de raad 30 
kunnen komen. 
 
De voorzitter: Wethouder Den Ouden. 
 
Wethouder Den Ouden: Voorzitter, de brief die de raad gisteren heeft gekregen met 35 
bijlagen, geeft aan dat we over het openbaar vervoer nog uitvoerig komen te spreken. Het 
lijkt me niet handig om er nu op in te gaan, maar als ik uitgenodigd word, wil ik het zeker 
doen. Maar dan moet daar extra tijd voor gereserveerd worden. 
 
De PvdA onderschrijft de opmerkingen van de SGP.  40 
Zwemonderwijs. Ik ben vergeten in eerste termijn daarop te reageren. Ik wil het inbrengen in 
het directeurenoverleg, zonder verantwoordelijkheid bij de gemeente neer te leggen. De 
mogelijkheid die er is wil ik nadrukkelijk onderstrepen en verder uitdragen. 
 
Met de raad komen we over de speelruimte en consequenties en juridische implicaties die 45 
het heeft, het afdekken daarvan, nog te spreken. Op dit moment is dat nog niet het stadium 
om daar in finale wijze over te kunnen spreken.  
 
Een opmerking over het kruispunt Rotterdamseweg. Het lijkt of we over twee verschillende 
dingen spreken, terwijl het over een kruising gaat.  50 
Maar, waaraan gerefereerd wordt, de middelen die de stadsregio wel/niet beschikbaar stelt, 
dat gaat om een inzet op de heel korte termijn, om de kruising low profile aan te passen voor 
een reeks van jaren. Daar is los van een ontwikkeling van een railverbinding een andere kijk 
van de stadsregio gekomen. Dat zouden wij samen met het waterschap door het materiaal 
wat we zelf verzameld hebben alsnog bij willen draaien.  55 
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Onzekerheid onderwijsachterstanden. Omdat de verantwoording op dat moment nog niet 
geheel was ontvangen is die opmerking gemaakt. Of dat nu wel zo is, kan ik nu niet 
beantwoorden. U hoort dat binnenkort. 
 5 
Wethouder Stout: Er is een vraag gesteld over hoe om te gaan met de overlast c.q. 
problemen van de bewoners rondom Veren Ambacht. Ik kan u melden dat wij vandaag een 
eerste gesprek hebben gevoerd met een bedrijf uit Veren Ambacht om te kijken hoe we de 
problemen kunnen oplossen. 
Volgende week vindt een gesprek met de bewoners die overlast hebben plaats. We laten dat 10 
niet liggen. 
 
Het verzoek is gedaan om aandacht te geven aan sociale woningbouw, uitwerken van de 
woningbouwstrategie. Uiteraard nemen we dat mee. Dat gebeurt ook! 
 15 
Dank u. 
 
De voorzitter: Ik mis nog een stemverklaring van Leefbaar Ridderkerk over de 
amendementen. 
 20 
De heer Neuschwander: Voorzitter, wij volgen het advies van het college en steunen beide 
amendementen niet. 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, wij draaien net om wat de wethouder zegt. Hij zegt: doe 
je het niet dan kun je het altijd nog wel doen. Maar het is in lijn met de uitspraak van de raad 25 
zoals die er nu ligt. Maar ik zeg er nadrukkelijk bij: de heer Onderdelinden deed die 
handreiking, nadrukkelijk naar de SGP, maar ik denk ook naar de VVD, dat het zo zou 
kunnen zijn dat we bij de begroting tot een andere afweging op dit punt kunnen komen. Dan 
wens ik niet dat de maat wordt genomen dat we ons toen hebben gecommitteerd. Met die 
opmerking kunnen we met dat amendement instemmen.  30 
Over ouderenvervoer 65+: in de aanleiding wordt aangegeven dat de bezuiniging ov zo 
ingrijpend is dat mensen helemaal niet meer met de bus mee kunnen gaan. Zo is het niet. 
Wij hebben dit met elkaar afgesproken. Als mensen niet geïndiceerd zijn moeten we ervan 
uitgaan dat ze zelfredzaam zijn en zelf op een of andere manier ergens kunnen komen. Wij 
zullen dit amendement niet steunen. 35 
 
De voorzitter: Volgens mij klopt de boekhouding nu weer en proberen we met elkaar dit 
officieel vast te stellen. Aan de orde is het amendement Wmo-gelden en 
Programmarekening 2010. Eerst het amendement, daarna de rekening zelf. 
Voor dit amendement hebben zich uitgesproken negen leden en tegen vijftien. Het 40 
amendement is verworpen. 
De programmarekening. Stemverklaringen? 
 
De heer Onderdelinden: Met uitzondering van punt 4 uiteraard. 
 45 
Mevrouw Ripmeester: Wij kunnen instemmen met de programmarekening zolang de 
kredieten voor Bosweide en De Fontein beide blijven bestaan. Er staat in dat eentje blijft 
bestaan en eentje niet. Een wordt ingetrokken. 
 
De voorzitter: De heer Den Ouden weet het. 50 
 
Wethouder Den Ouden: In de commissie is naar aanleiding van de beantwoording van de 
schriftelijke vragen daarop teruggekomen. Daar is een misverstand gecreëerd. Voor beide 
scholen is het geld hetzelfde. Volgens de rekenregels zou het automatisch in de algemene 
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reserve vallen. Voor beide scholen geldt dat het bedrag vanuit de algemene reserve 
gereserveerd blijft staan. 
 
De voorzitter: Ik kan vaststellen dat de programmarekening met de gemaakte opmerkingen 
is vastgesteld. 5 
 
De programmamonitor. U dient een expliciete beslissing te nemen over welke toezeggingen 
zijn afgedaan en welke niet. Ik kan vaststellen dat volgnummer 29 uit de lijst moet. Die wordt 
beschouwd als niet afgedaan. Met die opmerking kunnen we de programmamonitor 
vaststellen. Dat doen we niet? De lijst kunnen we vaststellen. U hebt allen de lijst?  10 
De lijst is vastgesteld. 
 
Het amendement. Voor het amendement over de overgangsregeling ouderenvervoer 65+ 
hebben zich zeven leden uitgesproken. Daartegen zeventien leden.  
Het amendement is verworpen. 15 
 
De monitor zelf. Stemverklaringen? Niet. Dan is de monitor vastgesteld. 
 

9. Rapport van de rekenkamercommissie bestrijding jeugdwerkloosheid 
(raadsvoorstel nr. 102) 20 

 
De voorzitter: Wie van u wenst hierover het woord te voeren? 
Mevrouw Van Gink. 
 
Mevrouw Van Gink: Dank u wel, voorzitter. De PvdA-fractie vindt het rapport zeer 25 
informatief en helder wat betreft de stand van zaken rond de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid in Ridderkerk. Onze complimenten aan de rekenkamercommissie. Wél 
zijn wij geschrokken van de uitkomst van dit rapport, van de feiten en vooral van de 
conclusies! Een totale risicogroep, die minimaal uit enkele honderden jongeren in de leeftijd 
van 18 tot 27 jaar bestaat. Maar dat er geen inzicht is in deze doelgroep en ook niet in de 30 
omvang ervan, dat baart ons de meeste zorgen.  
 
Diverse instrumenten en veel geld zijn reeds ingezet, maar wat is er tot nu toe bereikt? 
Wij vinden dat er beter gecontroleerd moet worden op het behalen van de door ons gestelde 
doelen (een actieve en sluitende aanpak). De PvdA ziet hierin een kerntaak voor de 35 
gemeente. 
Op zijn minst zou het een doelstelling moeten zijn. 
 
 De PvdA kan zich volledig vinden in de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. 
Daarom verzoeken wij het college de aanbevelingen over te nemen, hieraan uitvoering te 40 
geven en ons regelmatig te informeren. Gaarne een toezegging hierover van de wethouder. 
 
Verder staan wij achter het advies van de rekenkamercommissie om een notitie op te stellen 
over de aanpak van de jeugdwerkloosheid in Ridderkerk. Gezien het feit dat de bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid in Ridderkerk zo complex is vragen wij het college een 45 
bijeenkomst te organiseren met alle ketenpartners, inclusief de Jongerenraad, om zo veel 
mogelijk input te verzamelen voor deze nog op te stellen notitie. Gaarne een toezegging van 
de wethouder. 
 
Het wordt zo vaak gezegd: “De jeugd is onze toekomst”, maar hoe investeert Ridderkerk in 50 
de toekomst van haar jeugd? De PvdA vindt dat meer ingezet moet worden op een actieve 
opsporing van werkloze jongeren. Sommige van deze jongeren hebben deelgenomen aan 
een traject, maar zijn afgehaakt. Deze jongeren moeten we niet aan hun lot overlaten, maar 
laten wij deze jongeren in ieder geval een helpende hand bieden! Dank u wel. 
 55 
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De voorzitter: De heer Van der Spoel. 
 
De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter.  
De voorzitter van de rekenkamercommissie heeft aangegeven dat er hard is gewerkt aan 
bestrijding jeugdwerkloosheid in Ridderkerk. Natuurlijk, zegt de VVD. De raad heeft niet voor 5 
niets sluitende aanpak als speerpunt benoemd! 
Het vorig college had dit als specifiek punt benoemd. Dit college vindt regulier beleid 
volstaan, terwijl dit zelfde college zegt dat er volop verbeterpunten nodig zijn. Dit staat haaks 
op elkaar. Waar staat het college nu eigenlijk? Wie het nog weet, mag het zeggen. 
 10 
Zoals aangegeven is een sluitende aanpak een hoog ambitieniveau. Waarom dan slechts 
regulier beleid? 
De VVD is van aanpakken: dat er hard gewerkt wordt, prima! Echter, de raad wil ook een 
verantwoording om de inzet op dit zo belangrijke onderwerp te kunnen monitoren en te 
kunnen beoordelen. En voor de duidelijkheid: geen administratief monster om maar aan de 15 
verantwoording te kunnen voldoen, maar een dusdanige verantwoording dat de raad kan 
beoordelen of doelen behaald worden en welke eventuele extra inzet nodig is om de doelen 
te bereiken. 
 
De uitspraken op bladzijde 7 van het rapport dat "overzicht en samenhang (consistentie en 20 
volledigheid) ontbreken" en " er geen sprake van gestructureerde rapportages over 
resultaten is", moeten toch het college duidelijk maken dat zij hier hard aan de slag moet. 
Wat de VVD betreft moeten alle punten en in het bijzonder de aanbeveling van de 
rekenkamercommissie op dit punt overgenomen worden en de uitvoering ervan snel ter hand 
worden genomen. Deelt het college deze mening? 25 
Op bladzijde 12 van het rapport adviseert de rekenkamercommissie de raad om het college 
een notitie te vragen als voorbereiding op de bespreking over doelstellingen, prestatie-
indicatoren en resultaten van het beleid ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. De VVD 
vraagt aan het college deze notitie in het najaar aan de raad voor te leggen. Wij horen graag 
een datum waarop het college deze aan de raad voorlegt. 30 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. De conclusies van het rapport van de 
rekenkamercommissie kunnen snoeihard genoemd worden. Er is geen concrete 35 
samenhangende aanpak, de effecten van inspanningen worden onvoldoende gemeten en 
daarnaast is niet duidelijk welke en hoeveel financiële middelen ingezet worden bij de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid. Ook merkt de voorzitter van de rekenkamercommissie op 
dat er hard wordt gewerkt met veel enthousiasme maar dat de doelen onduidelijk zijn. 
Een van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie is het heroverwegen van 40 
implementatie van het jeugdvolgsysteem. Dit in het licht van de ondoelmatigheid door 
dubbele registraties en het ontbreken van tijdige en correcte informatie. 
Tijdens de commissievergadering werd aangegeven dat men verwacht het 
jeugdvolgsysteem voor het einde van het jaar operationeel te hebben. Drie vragen. 
 45 
Kan de wethouder aangeven hoe de doelmatigheid wordt gewaarborgd? 
Kan de wethouder aangeven uit welke bronnen informatie zal worden vergaard? 
Op welke wijze is de wethouder verzekerd van veilige en correcte informatie? 
 
Dank u wel. 50 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Onderdelinden. 
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De heer Onderdelinden: Voorzitter, over dit onderwerp een paar korte opmerkingen en 
vragen. De antwoorden van het college in de commissievergadering lopen niet altijd 
synchroon met de recente vragen-en-antwoordenreeks.  
Een exemplarisch voorbeeld: tijdens de commissie werd aangedrongen om te werken met 
de jongeren die vooral wel in beeld zijn. In het antwoord van onze schriftelijke vraag hierover 5 
staat onder andere: “daarnaast heeft de gemeente in beeld welke jongeren niet werken, niet 
naar school gaan en geen uitkering genieten.” Hoe zit dit? 
De voorzitter van de rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat er hard en enthousiast 
aan dit taakveld wordt gewerkt. Dit staat haaks op het feit dat het collegeprogramma hier niet 
over spreekt. Een tegenstrijdigheid die inmiddels is achterhaald? 10 
 
Nog belangrijker is de toekomst op dit punt. Een paar aspecten. Het gaat om echte en goede 
samenwerking met ketenpartners. Het neerschrijven van een reële ambitie en SMART 
doelstellingen en belangrijk in dit verband is wellicht dat de leeftijd tegen het licht kan worden 
gehouden en een goede monitoring en evaluatie. Dat zijn de kernpunten volgens ons. 15 
Wij verwijzen dan ook nog naar pagina 12. Dat hebben andere partijen voor mij ook gedaan. 
Daarin wordt door de rekenkamer gesproken over een te schrijven notitie over dit onderwerp 
en de zaken die daarin met name beschreven moeten worden.  Wij onderschrijven dat van 
harte. 
Dank u wel. 20 
 
De voorzitter: De heer Neuschwander. 
 
De heer Neuschwander: Voorzitter, een woord van dank aan de rekenkamer voor de 
heldere opstelling van het rapport. Met duidelijke aanbevelingen. Ook een woord van dank 25 
aan de wethouder dat hij ondanks deze drukke periode tijd heeft genomen om deze vragen 
te beantwoorden. 
 
In het rapport komt duidelijk naar voren dat ondanks de inspanningen van de raad dit niet 
heeft geleid tot een actieve sluitende aanpak van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 30 
Dankzij dit rapport heeft de raad beter inzicht gekregen in de knelpunten die voortgang 
tegenwerken, zoals niet goed registreren, niet goed samenwerken van verschillende 
instanties. Nu weten we hoe we er als gemeente anno 2011 voor staan en is het aan ons om 
beslissingen te nemen over wat we de komende jaren willen bereiken. En hoe we daar naar 
toe gaan werken.  35 
 
Op de website van de Rijksoverheid is een wetwijzigingsvoorstel geplaatst voor de 
samenvoeging van de Wet investering in jongeren bij de Wet werk en bijstand. Dit wekt de 
schijn op dat het Rijk de eerste stap naar de nieuwe Wet werken naar vermogen heeft 
ingezet. Er gaat in de nabije toekomst dus veel veranderen en daarom is dit rapport voor ons 40 
als raad een nulmeting en belangrijk koersdocument.  
Schoolverzuim, een voorbode voor schooluitval.  
De berichten over de ontwikkelingen in Rotterdam en het Rijk die in de afgelopen tijd tot ons 
zijn gekomen, baren Leefbaar Ridderkerk zorgen. Zo lezen we in een artikel bij RTV 
Rijnmond over meerderjarige MBO scholieren die langdurig spijbelen. Het ministerie van 45 
Onderwijs wil dat een ROC die sanctiemogelijkheden beter gaat benutten. Rotterdam is de 
eerste gemeente die dit wil gaan doorvoeren om zodoende het probleem van voortijdige 
schoolverlaters aan te pakken. 
 
Leefbaar Ridderkerk vindt het van groot belang dat jongeren worden aangespoord om hun 50 
diploma te halen. Of dit de juiste weg is die Rotterdam nu inslaat, daar hebben wij twijfels 
over. Jongeren die voortijdig school hebben verlaten, zonder startkwalificatie, zijn voor 
werkgevers interessant tot hun 23e vanwege lage kosten. Wanneer ze daarna zonder werk 
komen, vormen ze een zeer kwetsbare groep vanwege hun lage opleidingsniveau en 
beperkte werkervaring. Terecht daarom aandacht voor bestrijding van jeugdwerkloosheid. 55 
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Jongeren zijn vaak de eersten die in tijden van economische teruggang, werkloos worden. 
Flink investeren in traceren, registreren en begeleiden voorkomt in een later stadium dat 
deze jongeren bij de gemeente aankloppen voor een uitkering. U begrijpt dat wij dit beleid 
dan ook steunen. 
 5 
In het voorstel wordt de raad gevraagd per aanbeveling aan te geven of deze wordt gedeeld 
en indien van toepassing het college te verzoeken deze over te nemen en hieraan uitvoering 
te geven en de raad zo nodig voorstellen te doen. 
Het college geeft in een reactie op de aanbevelingen van de rekenkamer aan dat deze al 
deels zijn opgepakt en het college geeft aan om de bestrijding van de werkloosheid nader te 10 
concretiseren en het beleid daarop te monitoren. Graag volgen wij deze belangrijke 
ontwikkeling en wij willen door middel van een raadsinformatiebrief ieder halfjaar op de 
hoogte worden gehouden. Wethouder, jaarlijkse rapportage is wat ons betreft riskant. 
 
Afsluitend, voorzitter: beter gaan samenwerken met ketenpartners is voor de rekenkamer 15 
voldoende voor het licht gebracht. Wij ondersteunen deze aanbeveling dan ook van harte. 
Maar voor ons is één belangrijk vraagstuk open blijven staan. Als volksvertegenwoordiger 
moet je niet alleen kijken naar de beleidsinhoudelijke vraagstukken maar we willen ook graag 
weten wat de jongeren zelf aangeven wat ze nodig hebben. In het verleden is gebleken dat 
het gemeentehuis een drempel opwerpt voor jongeren om informatie in te winnen. Het valt 20 
dus te bezien of deze drempel in de toekomst lager kan worden gemaakt. In Ridderkerk 
hebben we een jongerenraad. Veel jongerenontmoetingsplaatsen zoals de Loods en De 
Fuik. Wie kunnen ons beter helpen om erachter te komen wat ze nodig hebben dan de 
jongeren zelf? 
 25 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Alderliesten. 
 
De heer Alderliesten: Dank u wel, voorzitter. 30 
Dit rapport is een uitwerking van een eerder aangenomen amendement van de SGP in 2008 
in de vorige raadsperiode. Doel hiervan was het in beeld brengen van jongeren tot 27 jaar 
die zonder startkwalificatie uit het leerproces waren gestapt. Eerst weten hoeveel en wie het 
zijn en dan hierop beleid maken. Ook de rekenkamercommissie ging aan de slag. Het 
rapport bestrijkt dan ook het tijdspad van 2006 tot en met 2010. De vraag was wel: pakken 35 
ze het niet te vroeg op vanwege ontwikkelingen/regelingen van het Rijk die nog op ons 
afkomen? De teneur in het rapport vinden wij ten opzichte van eerdere rapporten enigszins 
negatief; gelukkig lezen we ook dat de rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat in de 
gemeente Ridderkerk hard wordt gewerkt aan de participatie van jongeren. 
De fractie van de SGP kan zich voorstellen dat een en ander nog verder aan het ontwikkelen 40 
is en verfijnd zal worden. Is dit een juiste zienswijze?In dat licht is het niet onbelangrijk dat 
juist ook op dit terrein veel op de gemeente afkomt in de komende jaren. De hele discussie 
over de onderkant van de arbeidsmarkt raakt dit dossier.  
 
De SGP vraagt bij de uitwerking van de aanbevelingen zowel qua inhoud als qua 45 
tijdsplanning zo veel mogelijk daarop af te stemmen om onnodig werk te voorkomen. 
Ondertussen moet natuurlijk zowel het opsporen als activeren van deze jongeren wel 
doorgaan, maar dat begrijpt iedereen. 
Tot slot: de gemeente is afhankelijk van de registraties vanuit de RMC en Rijnmond Zuid 
Oost. Er zijn afgelopen jaren verbeterafspraken gemaakt maar helaas kunnen we nog niet 50 
tevreden zijn. Is dit op korte termijn te verbeteren? 
 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Japenga. 55 
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De heer Japenga: Dank u wel, voorzitter. Werkloosheid bij jongeren moeten we voorkomen 
en oplossen. Met name noem ik eerst voorkomen. 
Als je dat weet te bereiken, is dat het optimale. Maar dan moet je wel weten hoe een en 
ander precies werkt. We delen de conclusie van de rekenkamercommissie dat er 5 
onvoldoende aan de voorkant doelstellingen zijn geconcretiseerd en indicatoren zijn 
benoemd. En we staan dan ook achter de aanbevelingen.  
De bestuurlijke reactie wijst erop dat de gemeente er alles aan doet om de jongeren in 
Ridderkerk te laten participeren. Dat is waar. Tegelijkertijd kunnen we constateren met de 
rekenkamer dat er meer concreet aan de voorkant moet worden aangegeven wat het 10 
probleem is in aantallen, wat de doelstellingen zijn en wat de daarbij behorende indicatoren 
zijn. 
 
De aanbevelingen van de rekenkamer zijn dan ook een goed vertrekpunt. Wij delen de 
aanbevelingen en het advies van de PvdA om een bijeenkomst daar rondom te organiseren.  15 
Dank u wel. 
 
De voorzitter: Wethouder Dokter. 
 
Wethouder Dokter: Dank u wel, voorzitter. Er is door velen van u opgemerkt dat het een 20 
goed rapport is. Die opmerking delen wij. Het is een overzicht van 2006 – 2010. De 
rekenkamer is duidelijk geweest dat de raad in eerste instantie ook niet helemaal SMART 
zijn doelen heeft neergezet. Daar zijn onderzoeken naar gedaan en conclusies uitgekomen. 
Waar wij op dit moment mee zitten of nee, wat geroepen is, is dat het rapport de periode 
2006 – 2010 bespreekt en met name het CDA merkte op dat dat wat tegenstrijdige cijfers en 25 
berichten zijn ten opzichte van nu. Het is absoluut niet zo dat na verschijning van het rapport 
en de interviews wij rustig hebben afgewacht en niets hebben gedaan. Wij hebben bij ons 
aantreden direct ingezoomd op jeugdwerkloosheid en wat we kunnen doen om dit te 
voorkomen. 
Wij hebben echt niet achterover geleund en het rapport afgewacht. Nee, wij hebben direct 30 
actie genomen. 
We hebben wel gezien dat we met elkaar onze doelen moeten bepalen. Dat zullen we ook 
doen. Dat heb ik in de commissie duidelijk aangegeven. Wij willen dit graag met u bespreken 
en zullen met een notitie komen. Wij nemen de Wet werken naar vermogen daarin mee. We 
willen dat in commissieverband bespreken en vaststellen in de raad.  35 
Nogmaals, het is een rapport over de periode 2006-2010. Wij hebben daarna niet 
stilgezeten. Wij moeten nu met elkaar daarop actie ondernemen. Ik zeg u dat toe: wij zullen 
het met elkaar gaan maken. 
 
Ik denk niet dat ik op dit moment dieper op de cijfers moet ingaan. Er zijn ook stukken die u 40 
nog niet bekend zijn. Er zijn ook stukken over de jonge krijgers. Nog niet iedereen is 
daarmee bekend. Ik zeg u toe dat we bezig zijn en samen met u daarover verder zullen 
praten. 
Daar wil ik het bij laten. 
 45 
De voorzitter: Behoefte aan een tweede termijn? Dezelfde volgorde. 
 
Mevrouw Fräser: Mijn vragen zijn niet beantwoord. 
Zal ik ze herhalen? 
 50 
Wethouder Dokter: Als u bedoelt dat de doelen onduidelijk zijn en de doelmatigheid en 
veiligheid? 
 
Mevrouw Fräser: Nee, nee, nee, volgens mij heb ik daar helemaal niets over gezegd! Mijn 
vraag had betrekking op het jeugdvolgsysteem. Daar had ik drie vragen over. 55 



23 juni 2011 
 
 

  
 

731 

Doelmatigheid van het systeem; hoe het kan worden gewaarborgd? 
Welke bronnen zullen worden aangeboord om de informatie te vergaren? 
Op welke wijze zal de wethouder verzekerd zijn van tijdige en correcte informatie in 
tegenstelling tot systemen die nu al op zijn plaats zijn? 
 5 
Wethouder Dokter: In de commissie zijn deze vragen ook gesteld. Ik heb gezegd dat we 
daar uitdrukkelijk mee bezig zijn en dat ik u daarover zal informeren. Tussen de commissie 
en nu heb ik dat nog niet paraat. 
 
De voorzitter: We gaan een tweede termijn in. Mevrouw Van Gink. 10 
 
Mevrouw Van Gink: Dank u wel. Dank aan de wethouder voor de beantwoording van de 
vragen. Ik heb een vraag gesteld aan het college of het mogelijk is een bijeenkomst te 
organiseren met ketenpartners en de jongerenraad om input te verzamelen voor die notitie. 
Kunt u daarop antwoorden? 15 
 
De heer Van der Spoel: Voorzitter, de wethouder geeft aan dat direct ingezoomd is op de 
problematiek toen het rapport kwam. Dat is eigenlijk iets te laat, want het had voor die tijd 
moeten gebeuren. Laat duidelijk zijn dat wij de conclusie delen dat er hard gewerkt wordt. 
Maar de raad moet wel kunnen beoordelen of er extra inspanningen nodig zijn en daarom is 20 
het van het grootste belang dat die notitie er zo snel mogelijk komt en dat we met elkaar 
afspraken maken. Het onderwerp is te belangrijk om nu af te doen met dat u direct hebt 
ingezoomd toen het rapport kwam. Dat vind ik wat te passief. 
 
Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Ten eerste zou ik willen opmerken dat ik het tijdens 25 
de commissievergadering inderdaad heb gehad over het jeugdvolgsysteem. Ik heb toen niet 
deze concrete vragen gesteld. Dat wil ik nog even benadrukken. Het zijn nieuwe vragen. Ik 
wil u vragen ze schriftelijk te beantwoorden.  
Dank u wel. 
 30 
De heer Onderdelinden: Met de houding van de wethouder nemen wij aan dat ook de 
omissie in het collegeprogramma is hersteld.  
 
De heer Alderliesten: Dank voor de beantwoording wethouder. Wij wachten met 
belangstelling uw notitie in het najaar af. 35 
 
Wethouder Dokter: Een omissie van mijn kant dat ik het in eerste instantie niet heb 
beantwoord, dat zeg ik tegen de PvdA. Wij zijn ook al in gesprek met onze partners en zullen 
voordat we een notitie schrijven dat nog een keer doen. 
Naar de VVD: ik heb het misschien wel gezegd, maar niet bedoeld. Ik heb bij mijn aantreden 40 
gevraagd wat we eraan doen. En hoe is de stand van zaken en hoe kunnen we dat 
verbeteren? Toen het rapport kwam hebben we gezegd dat we al hard bezig zijn. We zijn 
dus niet pas na het verschijnen van het rapport begonnen. We hebben absoluut hard 
gewerkt. We zouden wat meer moeten inzoomen op juiste doelen. Er werd hard gewerkt. De 
schriftelijke beantwoording: dat zal ik doen.  45 
 
De voorzitter: Is u iets bekend van een omissie in een collegeakkoord? 
 
Wethouder Dokter: Nee. Op het moment dat ik het uitsprak, zei mijn collega al dat er geen 
woord fout in staat. 50 
 
De heer Onderdelinden: Ik kan het verduidelijken. De wethouder heeft gezegd door zijn 
actieve houding alhier, wat wij van harte onderschrijven en waarvoor dank, maar wij misten 
dit in het collegeprogramma. Dat bedoelde ik met omissie. Die is daarmee hersteld? 
 55 
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De voorzitter: Een uitroepteken dan maar. Volgens mij zijn wij aan het einde van de 
bespreking van het rapport over de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. En kunnen wij ons 
bezig gaan houden met het volgende punt. 
 

10. Reactie op ontwerp begroting 2012 DCMR (raadsvoorstel nr. 102) 5 
 
De voorzitter: Iemand hierover? Stemverklaringen? Vastgesteld. 
 

11. Mededelingen van het college over afdoening van aangenomen moties 
 10 
De voorzitter: Motie 74 gratis openbaar vervoer. Die kan als afgedaan worden beschouwd. 
Motie 143, 145 en 148 over het verkeerscirculatieplan.  
 
De heer Van der Spoel: Naar onze mening is motie 143 niet afgedaan. Er is te eenzijdig 
gekeken naar hoofdzakelijk personenvervoer. De motie was bedoeld om alle modaliteiten te 15 
betrekken bij het onderwerp verkeersveiligheid. De Ridderkerklijn is uitgesteld maar zal er 
hoe dan ook komen. Dat blijkt ook uit de brief van de stadsregio die ons gisteren bereikte. 
Wie ontkent dat de tramplus er komt, doet aan struisvogelpolitiek. De VVD doet dat niet. De 
motie blijft wat ons betreft staan. 
 20 
De voorzitter: Zijn er raadsleden die dit betoog willen steunen?  
 
Mevrouw Ripmeester: Wij steunen het betoog van de VVD.  
 
De heer Japenga: Wij vonden het ook een mooi betoog. 25 
 
De heer Van Houcke: [reageert non verbaal]. 
 
De voorzitter: Zullen we dit dan beschouwen als afgedaan? De meerderheid vindt dat het 
geval. Afgedaan. 30 
 

12. Sluiting 
 
De voorzitter: Volgens mij ging het op het laatst aardig snel. Het is elf uur geweest. Dank 
voor uw inzet. Het is een goede avond geweest.  35 
 
De vergadering is gesloten. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 september 2011, 
de griffier,             de voorzitter, 40 
 
 
 
J.G. van Straalen             mw. A. Attema 
 45 
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