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1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven 
schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel 
ingekomen verzoeken om een interpellatie 

 
Met de voorgestelde procedure voor behandeling van de ingekomen stukken is ingestemd. 
 

3. Zienswijze 2
e
 begrotingswijziging 2013 en 1

e
 begrotingswijziging 2014 van de  

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (raadsvoorstel nr. 315) 

 
Stemverklaring groep Koppes: ” Voorzitter, zoals u weet hebben wij ooit een motie ingediend om 
verder te gaan dan deze zienswijze. Vandaar dat wij deze zienswijze niet steunen.” 
 
De voorgestelde zienswijze op de wijzigingen is zonder discussie vastgesteld. Voor 23 (Leefbaar 
Ridderkerk, SGP, PvdA, VVD,  D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie).Tegen 4 (groep Koppes). 
 

4. Algemene beschouwingen met betrekking tot de vaststelling van de Programmabegroting  
2014-2017 en bijbehorende stukken. 
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De Algemene beschouwingen zijn vooraf ingediend en zijn bij deze Besluitenlijst gevoegd. In de 
eerste termijn hebben de (fractie-)voorzitters de highlights van hun beschouwingen genoemd. 
Deze zijn te vinden in de notulen. 
 
Het volgende amendement is aangenomen. 
 
Amendement 2013 – 95  inzake bijlage 10 is aangenomen (bijgevoegd). Voor 23 (ChristenUnie, 
D66/GroenLinks, groep Koppes, SGP, PvdA, Leefbaar Ridderkerk). Tegen 4 (CDA, VVD). 
 
De volgende moties zijn aangenomen. 
 
Motie 2013 – 139 inzake behoud maatschappelijke stages is aangenomen (bijgevoegd). Voor 25    
(CDA, ChristenUnie, D66/GroenLinks, groep Koppes, SGP, PvdA, Leefbaar Ridderkerk). Tegen 2 
(VVD). 
 
Motie 2013 – 141 inzake leegstand winkelcentra in Ridderkerk is aangenomen (bijgevoegd). Voor 
27 (CDA, ChristenUnie, D66/GroenLinks, VVD, groep Koppes, SGP, PvdA, Leefbaar Ridderkerk). 
Tegen geen. 
 
Motie 2013 – 143 inzake ondersteuning vrijwilligers in Ridderkerk is aangenomen  (bijgevoegd). 
Voor 22 (CDA, ChristenUnie, VVD, D66/GroenLinks, groep Koppes, PvdA, Leefbaar Ridderkerk). 
Tegen 5 (SGP). 
 
Motie 2013 – 144 inzake schaliegas is aangenomen (bijgevoegd). Voor 20 (CDA, ChristenUnie, 
D66/GroenLinks, groep Koppes, PvdA, Leefbaar Ridderkerk). Tegen 7 (VVD, SGP). 
 
Motie 2013 – 145 inzake de jaarlijkse huur voor de scouting is aangenomen (bijgevoegd). Voor 18 
(CDA, D66/GroenLinks, groep Koppes, PvdA, Leefbaar Ridderkerk). Tegen 9 (ChristenUnie, VVD, 
SGP). 
 
Motie 2013 – 147 inzake mantelzorg is aangenomen (bijgevoegd). Voor 25 (CDA, ChristenUnie, 
D66/GroenLinks, groep Koppes, SGP, PvdA, Leefbaar Ridderkerk). Tegen 2 (VVD). 
 
Motie 2013 – 132 inzake extra middelen voor armoedebestrijding, waarover de stemming in de 
raadsvergadering van 17 oktober 2013 staakte, is ingetrokken. Motie 2013 – 148 inzake extra 
middelen voor armoede bestrijding is aangenomen (bijgevoegd). Voor 14 (CDA, ChristenUnie, 
D66/GroenLinks, groep Koppes, PvdA). Tegen 13 (VVD, SGP, Leefbaar Ridderkerk). 
 
Motie 2013 – 149 inzake mentor voor doelgroepen Wmo zonder eigen netwerk is aangenomen  
(bijgevoegd). Voor 20 (CDA, ChristenUnie, D66/GroenLinks, groep Koppes, PvdA, Leefbaar 
Ridderkerk). Tegen 7 (VVD, SGP). 
 
Motie 2013 – 150 inzake extra subsidie Europees Sociaal Fonds voor actie jeugdwerkloosheid is 
aangenomen (bijgevoegd). Voor 23 (CDA, ChristenUnie, VVD, D66/GroenLinks, SGP, PvdA, 
Leefbaar Ridderkerk). Tegen 4 (groep Koppes). 
 
Motie 2013 – 151 inzake Groot Ridderkerks Stadsdictee is aangenomen (bijgevoegd). Voor 16 
(CDA, VVD, D66/GroenLinks, PvdA, Leefbaar Ridderkerk). Tegen 11 (ChristenUnie, groep 
Koppes, SGP). 
 
Motie 2013 – 152 inzake beweegvoorzieningen in de openbare ruimte is aangenomen  
(bijgevoegd). Voor 15 (CDA, ChristenUnie, D66/GroenLinks, SGP, PvdA). Tegen 12 (VVD, groep 
Koppes, Leefbaar Ridderkerk). 
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Motie 2013 – 153 inzake extra inzet op budgetbeheer is aangenomen (bijgevoegd). Voor 14 (CDA, 
ChristenUnie, D66/GroenLinks, groep Koppes, PvdA). Tegen 13 (VVD, SGP, Leefbaar 
Ridderkerk). 
 
Motie 2013 – 154 inzake busvervoer tussen Ridderkerk en Barendrecht is aangenomen  
(bijgevoegd). Voor 21 (CDA, ChristenUnie, D66/GroenLinks, groep Koppes, SGP, Leefbaar 
Ridderkerk). Tegen 6 (VVD, PvdA). 
 
Motie 2013 – 155 inzake het verminderen van de sociale woningvoorraad is aangenomen  
(bijgevoegd). Voor 23 (CDA, ChristenUnie, VVD, D66/GroenLinks, groep Koppes, SGP, Leefbaar 
Ridderkerk). Tegen 4 (PvdA). 
 
Motie 2013 – 156 inzake veiligheid op de vaarwegen is aangenomen (bijgevoegd). Voor 27 (CDA, 
ChristenUnie, VVD, D66/GroenLinks, groep Koppes, SGP, PvdA, Leefbaar Ridderkerk).Tegen 
geen. 
 
Motie 2013 – 157 inzake gebruik chemische bestrijdingsmiddelen is aangenomen (bijgevoegd). 
Voor 27 (CDA, ChristenUnie, VVD, D66/GroenLinks, groep Koppes, SGP, PvdA, Leefbaar 
Ridderkerk). Tegen geen. 
 
Motie 2013 – 158 inzake aanloopproblemen Kledingbank in Ridderkerk is aangenomen  
(bijgevoegd). Voor 20 (CDA, VVD, D66/GroenLinks, groep Koppes, PvdA, Leefbaar Ridderkerk). 
Tegen 7 (ChristenUnie, SGP). 
 
De volgende moties zijn verworpen: 
 
Motie 2013 – 140 inzake afzien uitbreiding betaald parkeren is verworpen (bijgevoegd). Tegen 18 
(ChristenUnie, D66/GroenLinks, groep Koppes, PvdA, Leefbaar Ridderkerk). Voor 9 (CDA, VVD, 
SGP). 
 
Motie 2013 – 146 inzake aanpak overlast langparkeren Veren Ambacht is verworpen (bijgevoegd). 
Tegen 17 (ChristenUnie, VVD, D66/GroenLinks, SGP, Leefbaar Ridderkerk). Voor 10 (CDA, groep 
Koppes, PvdA). 
 
De volgende motie is ingetrokken: 
 
Motie 2013 – 142 inzake handhaving Drank- en horecawet en BOA’s is ingetrokken (bijgevoegd). 
 
 

5. A. Aanbieding begroting 2014-2017 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie 
(raadsvoorstel nr. 309). 

 
Stemverklaring groep Koppes:” Wij zijn tegen de BAR-fusie samenwerking dus ook tegen de 
begroting.” 
 
Zonder discussie is met de ontwerpbegroting ingestemd. Voor 23 (Leefbaar Ridderkerk, SGP, 
PvdA, VVD, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie). Tegen 4 (groep Koppes) 
 
 

5. B. Voorstel om de 2
e
 Programmamonitor 2013 voor kennisgeving aan te nemen en de 

financiële gevolgen daarvan voor het begrotingsjaar 2013 vast te stellen 
(raadsvoorstel nr. 305). 
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Na discussie tijdens de algemene beschouwingen is de Programmamonitor met algemene 
stemmen voor kennisgeving aangenomen en de financiële gevolgen daarvan voor het 
begrotingsjaar 2013 zijn vastgesteld. 
  

5. C. Voorstel om de Programmabegroting 2014 vast te stellen en kennis te nemen   van het 
meerjarenperspectief 2015-2017 (raadsvoorstel nr. 307). 

 
Stemverklaring VVD: Zowel in de schriftelijke bijdrage als in de mondelinge bijdrage hebben wij 
aangegeven dat we op een aantal punten tegen zijn en met in achtneming daarvan zullen wij 
instemmen. 
 
Stemverklaring PvdA: “Wij kunnen instemmen met de programmabegroting met uitzondering van 
de € 90.000,- bezuiniging op armoedegelden.” 
 
Na discussie tijdens de algemene beschouwingen is, met algemene stemmen en met 
inachtneming van het aangenomen amendement en de stemverklaringen, de Programmabegroting 
2014 vastgesteld en is kennis genomen van het meerjarenperspectief 2015 2017. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2013, 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 
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Algemene Beschouwingen CDA 

samen sterker maken 

Voorzitter, 

“Als ergens Goddelijk licht weerschijnt, is dit in de ogen van een pasgeboren kind.”  

Dit was de tekst die ik ooit las op een geboortekaartje.  

De ademloze bewondering waarmee je naar je kind kijkt en elke keer weer iets anders 

ziet, is universeel. 

Vervolgens groeit het kind op. In de overgrote meerderheid van de gevallen met 

onvoorstelbaar veel liefde en betrokkenheid. Met de beste bedoelingen wordt een kind 

begeleid in het groter groeien op weg naar steeds meer zelf doen.  

Ze groeien op in gezinnen, in families waar alles op alles gezet wordt om ze voor te 

bereiden op een volgende fase in hun leven. Daar worden waarden aan ze overgedragen, 

onderdak, opvoeding, steun en liefde gegeven.  

Omdat mensen ouder worden, hebben kinderen steeds vaker hun opa’s en oma’s van 

beide kanten en overgrootouders nog. Als vanzelf leren kinderen dat het leven kwetsbaar 

is. Bijvoorbeeld omdat iemand chronisch ziek wordt, of omdat in deze tijden vader of 

moeder hun baan kwijt raken.  

Meestal gaat het opgroeien goed. Nederland kent de meest gelukkige kinderen van 

Europa. Maar het gaat niet altijd goed. Terwijl iedereen weet dat als het goed gaat met 

families, het goed gaat met de samenleving. Dat is wat het CDA motiveert om op te 

komen voor families. Wij zien families als het fundament voor onze samenleving, waar 

mensen onvoorwaardelijk bereid zijn voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. 

 

Sterke samenleving 

Wat Nederland en – in onze specifieke context - Ridderkerk in deze tijd van crisis vooral 

nodig heeft, is een sterke samenleving. Een samenleving waarin vitale ouderen, 

veerkrachtige gezinnen en ondernemende jongeren zich samen sterk maken voor 

Ridderkerk. Hierdoor ontstaat een gemeente waarin niet altijd naar de overheid wordt 

gekeken, maar we op elkaar kunnen rekenen.  

Het CDA gaat uit van kracht en kennis die in de samenleving aanwezig is. Geef waar het 

kan burgers de ruimte en het vertrouwen om zaken zelf te regelen en voor elkaar te 

zorgen.  

Er zijn in de Ridderkerkse gemeenschap tal van voorbeelden te noemen van het 

oplossend vermogen van mensen: 

 vrijwillige buurtpreventie zorgt al vele jaren voor sociale veiligheid in Ridderkerkse 

wijken,  

 Stichting ‘Welkom aan tafel’ zorgt al 25 jaar met het maaltijdenproject voor de 

sociale ontmoeting van ouderen in de wijk,  
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 Kringloopwinkel Opnieuw & Co zorgt voor werkgelegenheid in de sociale sfeer 

door het aanbieden van stageplekken aan jongeren en zorgt voor duurzaamheid. 

 Karaat zorgt voor ondersteuning van senioren, mantelzorgers en vrijwilligers in de 

wijk, 

 Gilde Ridderkerk verbindt gemotiveerde vrijwilligers met mensen die begeleiding 

willen. Projecten zoals Coach4you (mentoraatsproject om schooluitval te 

voorkomen) en SchuldHulpmaatje (wie schulden heeft, kan een beroep doen op 

een getrainde en gecertificeerde vrijwilliger als SchuldHulpmaatje), 

 Voedselbank is een onmisbare schakel in het armoedebeleid. 

Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 

We hebben nog 4 maanden in deze raadsperiode te gaan voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De komende gemeenteraadsverkiezingen zullen 

door de economische crisis vooral in het teken staan van de uitvoering van de sociale 

agenda en nieuwe zorgtaken op lokaal niveau.  

De CDA-fractie kiest voor drie speerpunten in de komende jaren: 

1. Ouderen 

2. Gezinnen  

3. Ondernemende jongeren 

 

Deze drie vitale groepen voor een sterke Ridderkerkse samenleving worden hieronder 

besproken. 

 

1. Ouderen 

Ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep in Ridderkerk en nemen een belangrijke 

plek in onze samenleving in. Daar hoort een passend beleid bij in Ridderkerk. Een 

efficiënte coördinatie op ouderenthema’s en samenhang in beleid zijn daarbij 

noodzakelijk. Vandaar onze wens dat één wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn 

op het gebied van ouderen. De aandachtsvelden voor ouderen zijn legio:  woonvisie, 

burgerparticipatie, welzijn, gezondheidsbeleid, sport, economie, winkelaanbod, 

vrijwilligerswerk, veiligheid, armoedebeleid, eenzaamheid, WOP’s en levenslang leren. 

Het CDA zal zich hier in de komende raadsperiode voor inspannen. 

 

Dé oudere bestaat niet. Er zijn vitale ouderen en minder vitale ouderen, er zijn rijkere 

ouderen en armere ouderen. Omdat dé oudere niet bestaat, kunnen de behoeften van 

ouderen dus ook erg verschillen.  

De meeste aandacht gaat nu uit naar de kwetsbare groep ouderen (en terecht). Maar het 

CDA vraagt ook permanente aandacht voor de vitale ouderen. Deze groep staat nog 

midden in het leven en kan nog veel betekenen voor de samenleving. Het is daarom 
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belangrijk, dat het ouderenbeleid goed wordt ingericht op de verschillende behoeften en 

wensen van ouderen. 

 

1 Is het college met het CDA van mening, dat er in het nieuwe college één 

wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderenbeleid? 

2. Is het ouderenbeleid van de gemeente al voldoende ingericht op de verschillende 

behoeften en wensen van ouderen?  

 

a. Eenzaamheid 

Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen. Dit is een positieve ontwikkeling. Echter 

het risico van langer zelfstandig wonen is vereenzaming. Ongeveer 25% van de 

zorgvraag van ouderen heeft eigenlijk te maken met eenzaamheid. De uitkomsten van 

GGD onderzoek uit 2012 laten zien dat in Ridderkerk 44% van de inwoners boven de 65 

jaar matig tot ernstig eenzaam is. Dat is een schrikbarend percentage. 

Eenzame mensen lopen meer gezondheidsrisico’s, zijn vaker depressief en vaker arm. 

Karaat zet al actief in op het vroeg signaleren van eenzaamheid. Het is belangrijk om 

eenzame senioren bekend te maken met sociale media: Skypen, Facebook, Twitter, 

Facetime en Instagram. Uit evaluaties in het land blijkt, dat eenzame ouderen die aan huis 

gekluisterd waren door ziekte, erg geholpen waren door een pc, een internetverbinding, 

instructie hierover en een vaste ondersteuner. De gemeente moet als regisseur een 

actieve rol spelen door verschillende partijen bij elkaar te brengen die actief zijn op gebied 

van ouderenzorg. 

 

3. Er rust nog altijd een taboe op het bespreekbaar maken van eenzaamheid. Is het 

zinvol om voor zowel de professionals als de vrijwilligers een workshop te 

organiseren om het taboe van eenzaamheid bespreekbaar te maken in de 

gesprekken? Hoe kunnen ze eenzaamheid herkennen bij mensen waar ze mee 

werken?  

4.  Is het bekend of eenzame ouderen in Ridderkerk bezoek ontvangen van o.a. 

vrijwilligers van Karaat en de kerken?  

5. Is er in Ridderkerk behoefte aan Resto Van Harte in bijv. de oude huishoudschool 

aan de Koninginneweg? 

 

b. Levensloopbestendig seniorenwoningen  

Levensloopbestendige seniorenappartementen met een gemeenschappelijke ruimte 

bieden de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen in een vertrouwde omgeving. Je 

bent niet meer alleen, er is betrokkenheid met elkaar en er is er een veilig gevoel. 

 

Is het college met het CDA van mening: 

6. dat geschikte woningen voor senioren blijvend gelabeld worden voor senioren? 

 

c. Thuiszorg 
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Voor het welzijn van ouderen is het van groot belang, dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen 

blijven wonen. Vanuit de woning kunnen ouderen deelnemen aan de samenleving en hun 

netwerken onderhouden. Wij vinden daarom belangrijk dat de thuiszorg sterk moet blijven. 

Thuiszorg is meer dan huishoudelijke hulp, maar heeft ook een signalerende functie. Als 

ouderen individueel hun zorgverleners kunnen kiezen, kan er ruimte ontstaan voor 

kleinschalige zorgprojecten, waarbij de individuele zorgvraag centraal staat. 

Ons uitgangspunt is, dat zorg begint bij het omzien naar elkaar. Wij zijn verantwoordelijk 

voor onze naasten. Wij verwachten van kinderen, dat zij omzien naar hun ouders. Maar 

ouderen mogen niet volledig afhankelijk worden van familie. Niet alle mantelzorg kan door 

familie, vrienden en buren worden gedragen. Vrijwillige inzet van kinderen of buren mag 

dus geen verplichting worden.  

De CDA-fractie maakt zich zorgen over de consequenties van het maatwerk in de WMO. 

De 

ambtenaar die het keukentafelgesprek voert, neemt vergaande beslissingen. Citaat van 

Martin Sommer in de Volkskrant van 3 november “Maar wat is hij, een vriend, een soort 

huisarts, een vertrouwenspersoon? Of toch meer personeelsmanager die altijd doet alsof 

hij aan jouw kant staat, tot de beoordelingsbrief op de mat ligt. Dat laatste natuurlijk, 

aangezien hij in zijn hoofd een miljardenbezuiniging heeft zitten. Officieel trekt de staat 

zich terug, maar in werkelijkheid komt dezelfde staat verder achter de voordeur dan ooit. 

Het College Bescherming Persoonsgegevens sloeg deze week alarm over een 

terugtrekkende overheid die méér gegevens van méér burgers dan ooit gaat opvragen.”  

    

Is het college met het CDA van mening dat: 

7. dat bij de indicatiegesprekken (keukentafelgesprekken) altijd een familielid, 

mantelzorger of buurman/buurvrouw aanwezig is die de belangen van de cliënt 

behartigt?  

 

d. Vrijwilligers, mantelzorg en de belangrijke rol van de kerken  

De maatschappelijke baten van vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn enorm. Wanneer 

vrijwilligers eenzame mensen bezoeken, draagt dat bij aan hun welzijn. Een helpende 

hand in de dagelijkse zorg bij ouderen voorkomt, dat ouderen moeten verhuizen naar een 

verzorg-of verpleeghuis. De trainer bij de voetbalclub, de mantelzorger: allemaal leveren 

ze een belangrijke bijdrage aan het welzijn van mensen, leefbare wijken en een prettige 

sfeer in Ridderkerk. 

Mantelzorg valt onder de WMO. Gemeenten hebben de plicht om mensen met een 

beperking, handicap of chronische ziekte te ondersteunen, zodat deze mensen zo 

zelfstandig mogelijk kunnen wonen en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.  

Het CDA vindt dat het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) en SARI betrokken moeten 

worden bij de coördinatie van de mantelzorg en bij het opvangen van 

mantelzorgproblemen in Ridderkerk. Een speerpunt is de realisatie van een Zorghotel in 

de Riederborgh in Ridderkerk. Het is belangrijk dat inwoners uit Ridderkerk die niet thuis 
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verzorgd kunnen worden, in de eigen plaats terecht kunnen, en niet naar de Hoekse 

Waard moeten uitwijken.     

Het CDA wil dat vrijwilligers, mantelzorg en professionele zorg elkaar versterken. Karaat 

ervaart op dit moment een grote toename van ondersteuningsvragen door mantelzorgers. 

De gemeente zal vrijwilligers en mantelzorgers moeten koesteren en investeren in 

scholing, begeleiding en opvang. We moeten de vrijwilligers en mantelzorgers voeden en 

van zuurstof voorzien. Een boom groet niet door er aan te trekken, maar door de bodem 

te voeden. 

 

8. Is het college met het CDA van mening, dat elke nieuwe inwoner van Ridderkerk 

of elke inwoner die de leeftijd van 18 jaar bereikt, een persoonlijke brief van de 

gemeente zou moeten krijgen waarin hij of zij gevraagd wordt zich actief in te 

zetten voor de Ridderkerkse gemeenschap? De gemeente kan daarbij verwijzen 

naar bestaande vrijwilligersorganisaties en -initiatieven. 

9. Is het college bereid om het Ridderkerkse budget voor mantelzorg te oormerken 

en toe te kennen aan het Steunpunt Mantelzorg van Karaat?  

10. Is het college bereid om vrijwilligersorganisaties via een structurele financiële 

bijdrage te faciliteren, waardoor het mogelijk is meer vrijwilligers toe te rusten?  

11. Is het college bereid SARI op korte termijn te betrekken bij de gesprekken over de 

mogelijke realisatie van een Zorghotel in Ridderkerk, gelet op het feit dat SARI 

reeds in september 2012 deze problematiek heeft aangekaart bij de gemeente? 

 

e. Armoede bij ouderen en de rol van kerken 

Ondanks het hoge welvaartsniveau  in Nederland hebben grote groepen mensen in ons 

land moeite om het hoofd boven water te houden. Er komen meer mensen bij die 

langdurig buitenspel staan en niet volwaardig meedoen of kunnen meedoen in de 

samenleving.  

Ridderkerk heeft veel te danken aan de inzet van kerken. Veel kerkgangers doen 

vrijwilligerswerk en leveren een bijdrage aan de cohesie in de wijken. Het is goed dat 

diaconieën veel doen aan armoedebestrijding, maar de overheid blijft ervoor 

verantwoordelijk dat niemand in armoede hoeft te vervallen.  

In het rapport “Armoede in perspectief” Ridderkerk 2012 staat dat ook ouderen het risico 

lopen op maatschappelijk isolement (schaamte) als gevolg van armoede. De groep 

ouderen krijgt het door allerlei maatregelen in de komende jaren zwaarder.   

 

12. Uit armoedeonderzoek  van de gezamenlijke kerken blijkt dat de gemeentelijke 

dienstverlening  vaak een drempel vormt om hulp te ontvangen. De procedures 

vertragen een snelle afhandeling van een hulpvraag.  

 Is het mogelijk voor deze doelgroep de gemeentelijke dienstverlening verder te 

verbeteren: meer persoonlijk, minder formulieren, minder wachttijd?  

 

2. Veerkrachtige gezinnen 
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Gezinnen zijn de pijlers van de samenleving. Kinderen leren er verantwoordelijkheid te 

dragen voor hun broer of zus en respect te hebben voor hun ouders. Het gezin is bij 

uitstek de plek waar kinderen waarden en normen overgedragen krijgen.  

Om de gemeente aantrekkelijk te houden voor gezinnen, moeten we goed letten op de 

verkeersveiligheid, moet het woningaanbod aantrekkelijk zijn voor starters en 

doorgroeiers.  

 

a. Ridderkerk aantrekkelijk maken voor jongeren 

13. Hoe denkt het college over een wethouder die integraal verantwoordelijk wordt 

voor het jongerenbeleid in Ridderkerk?   

 

b. Fatsoen en respect 

Het CDA staat voor respect en fatsoen. Fatsoen is nog steeds een devies waar wij ons 

graag door laten leiden. Asociaal gedrag mogen we niet accepteren. En we hoeven ook 

niet alles zomaar normaal te vinden.  

 

c. Veiligheid 

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Geweld, inbraak, overlast of onbeschoft 

gedrag horen in Ridderkerk niet thuis. Het is de taak van de gemeente hier snel en hard 

tegen op te treden. Maar ook inwoners kunnen een bijdrage leveren aan een veilige 

gemeente. We kunnen de politie helpen met het signaleren van onveilige situaties. We 

kunnen iemand aanspreken op aanstootgevend gedrag. 

Het CDA vindt dat er meer op snelheden moet worden gelet in 30 kilometerzones. Het 

CDA pleit ervoor, BOA’s meer bevoegdheden te geven om in deze zones de snelheid te 

kunnen handhaven.  

14 Er is een motie aangenomen om te onderzoeken of BOA’s meer bevoegdheden 

kunnen krijgen in het kader van het handhaven van verkeersregels. Kan het 

college uitleggen hoe het staat met de uitvoering van deze motie? 

15.  Wat heeft het college geleerd van de inbraakgolf in Ridderkerk? Komen er nog 

aanvullende initiatieven?  

16. In Ridderkerk staan veel panden leeg. Leegstaande panden worden steeds vaker 

doelwit van vernieling of brandstichting. Zie recente brandstichting in oude school 

De Reijer in Slikkerveer. Wordt het HAK-kantoor en loodsen het volgende doelwit 

van de vandalen? Hoe denkt het college deze negatieve spiraal te doorbreken? 

Sneller procedures in gang zetten en slopen of op voorhand nadenken over een 

nieuwe bestemming van panden die op termijn leegkomen?  

 

 

d. Armoede in gezinnen 

Armoede. Er is een snel groeiende groep ‘nieuwe armen’ in Nederland. Het gaat vaak om 

gezinnen waar een van de partners recent werkloos is geworden en schulden hebben. De 

nieuwe groep zal anders benaderd moeten worden door de gemeente. De nieuwe groep 
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werkzoekenden bestaat ook uit hoogopgeleiden, heeft zelf een netwerk en heeft geen 

baat bij de traditionele gemeentelijke ondersteuning. 

 

17. Is het college bereid om de startsubsidie voor het project SchuldHulpmaatje ook in 

2014 te continueren?  

 

e. Maatschappelijke stage 

In het voorliggende regeerakkoord hebben we moeten constateren, dat de financiering 

van de maatschappelijke stages, per 1 augustus 2015 zal worden stopgezet. De CDA-

fractie is echter van mening, dat de maatschappelijke stage voor jongeren niet mag 

verdwijnen. 

Veel vrijwilligersorganisaties hebben hun deuren belangeloos opengezet en bieden 

jongeren een bredere blik op de maatschappij. Evaluatie wijst uit, dat zeventig procent 

van de leerlingen heel enthousiast is over de opgedane ervaringen en dat bijna twintig 

procent ook na de stageperiode actief blijft bij lokale vrijwilligersorganisaties. 

Maatschappelijke stage is er voor jongeren uit alle milieus, het afschaffen ervan sluit een 

hele groep jongeren uit, die niet vanzelfsprekend met dit soort waardevolle activiteiten in 

aanmerking komt.  

18. Wil het college in overleg met de VO-scholen in Ridderkerk nagaan of er 

mogelijkheden zijn om de maatschappelijke stage voort te zetten? Het is toch 

belangrijk om leerlingen d.m.v. vrijwilligerswerk kennis te laten maken met en een 

bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving? 

 

f. Huur scouting 

De CDA-fractie heeft grote moeite met de huur die de scouting moet gaan betalen voor 

het perceel grond dat zij gaan gebruiken. Door het college is de huur vastgesteld op een 

bedrag van €3750,- per jaar. Dit is een verhoging van 1.070% vergeleken met de huidige 

huurprijs. Ook in vergelijking met andere gemeenten is deze huurprijs buiten proportie.   

 

19. Is het college bereid de huurprijs te heroverwegen en een voor de scouting reële 

huurprijs te berekenen?  

20. Er blijft € 143.500 voor de scouting beschikbaar van de totale subsidie van 

€180.000. Wordt die € 36.500 op een andere manier verwerkt? Weet de scouting 

dit? 

 

g. Sport: ruimte voor KCR en RVVH 

De sportnota over de toekomst van het sportpark Ridderkerk is nog net niet gereed. De 

CDA-fractie wil desondanks alvast een voorschot nemen op de notitie door een stip op de 

horizon te zetten.  

Het CDA is voorstander van:  

- uitbreiding van de voetbalvelden van RVVH op het sportpark Ridderkerk; 
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- het creëren van een Beweegpark in het Reijerpark met mogelijkheden voor diverse 

sporten (korfbal, jeu de boules, schaatsbaan, golf, beweegactiviteiten voor 

kleuters, G-korfbal en KomFit voor mensen van middelbare leeftijd); 

- verhuizing van de korfbalclub KCR naar het Reijerpark, als onderdeel van het  

Beweegpark. 

De topsport ontwikkelt zich in de richting naar grote sterke verenigingen met meer 

beweegaanbod en een sociale functie in de wijk in de vorm van het Buurthuis van de 

toekomst. 

In het totaalplan van het Beweegpark kunnen RVVH en KCR doorgroeien naar sterke, 

vitale en toekomstbestendige verenigingen. De aanleg van de twee rotondes aan de 

Populierenlaan passen heel goed in deze visie. 

In dat totaalplan zou KCR gebruik moeten kunnen maken van de sporthal op het 

Reijerpark. Als de capaciteit van de Reijerhal voor de drie verenigingen (Saturnus, Ten 

Donck en KCR) te beperkt zou zijn, moet er nagedacht worden over de bouw van een 

extra hal, die gekoppeld wordt aan de bestaande Reijerparkhal.  

 

21. Is het college voorstander van een multifunctioneel Beweegpark in het Reijerpark? 

22. Het is natuurlijk in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de beide clubs, 

maar is het college bereid om met de korfbalclub Ten Donck te spreken over een 

mogelijke samenwerking met KCR? 

23. Is het college bereid extra geld uit te trekken voor een nieuwe thuisbasis voor KCR 

op het Reijerpark? 

  

3. (Jonge) ondernemende Ridderkerkers 

Er moet speciale aandacht komen voor de ZZP’er en de startende ondernemer. Gebleken 

is dat veel ZZP’ers behoefte hebben aan onderling contact. Het CDA wil samenwerking 

van ZZP’ers stimuleren door ze de mogelijkheid te bieden zich te vestigen in een 

bedrijfsverzamelgebouw. Het inspirerende voorbeeld van het bedrijfsverzamelgebouw aan 

de Verlengde Kerkweg verdient navolging. Het bundelen van krachten vergroot de kansen 

op de markt.  

 

a. Stimuleren van ZZP-bedrijfsverzamelgebouw   

De markt voor bedrijfsverzamelgebouwen groeit hard in Nederland. Zo hard zelfs, dat het 

momenteel een van de populairste investeringen is in de vastgoedsector. Ook in 

Ridderkerk is er belangstelling van ZZP’ers om zich te vestigen in kleine en betaalbare 

bedrijfsverzamelgebouw. Het ontmoeten van andere ondernemers is het grootste 

voordeel van een bedrijfsverzamelgebouw. De rol van de gemeente ligt in het faciliteren 

van huisvesting en het koppelen van netwerken.  

 

24. Is het college bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de oude 

huishoudschool aan de Koninginneweg een aantrekkelijk bedrijfsverzamelgebouw 

te realiseren voor jong startende ondernemers? (Motie) 
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25. Is het college met het CDA van mening, dat ook een leegstaand schoolgebouw in 

aanmerking kan komen voor kleinschalige en betaalbare bedrijfsruimten?(Motie) 

 

b. Leegstand in winkelcentra 

Er is een oplopende leegstand in de winkelcentra van Ridderkerk (Its, Alja, Bruna, Hipke, 

Scapino, Schoenenreus,  reisbureau De Jong, Prénatal en de Gamestore (vroegere Free 

Record shop); 

Structurele leegstand vraagt om een doordachte aanpak en visie. De notitie Economisch 

Beleid van maart 2013 is te algemeen van aard. De CDA-fractie vindt het daarom 

belangrijk dat het college een heldere visie ontwikkelt t.a.v. de toekomst van de  

detailhandel in Ridderkerk.  

Ridderkerk vergrijst, ouderen besteden over het algemeen minder dan consumenten in de 

werkende fase van hun leven. De verschuiving van bestedingen naar internet zetten door. 

Vooral winkelcentra in middelgrote gemeenten met een regionaal verzorgingsgebied 

merken dat het aantal bezoekers terugloopt. Winkelcentra gericht op ‘beleving’ en 

‘boodschappen doen’ hebben echter een goede kans. Niet alle leegstaande winkelpanden 

kunnen hun winkelfunctie behouden. Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten 

doen er goed aan hierop te anticiperen en na te gaan waar de kansen liggen. 

Wat de ondernemers in Ridderkerk in ieder geval niet helpt is uitbreiding van het betaald 

parkeren. De CDA-fractie vindt noodzakelijk dat deze mogelijke lastenverzwaring direct te 

schrappen van de reservebezuinigingslijst.   

26 Het college heeft besloten extra inzet te plegen om te zorgen dat Ridderkerk een 

aantrekkelijke winkelstad blijft.  

Is het college met het CDA van mening dat er eerst een duidelijke toekomstvisie 

noodzakelijk is t.a.v.  de detailhandel in Ridderkerk? Is het college bereid zo’n 

toekomst visie te (laten) ontwikkelen met het platform ondernemers in Ridderkerk?    

27. Leegstand in het winkelcentrum doet afbreuk aan de attractiviteit van het 

winkelbestand. De hoge winkelhuur is een van de oorzaken voor de leegstand. Wil 

het college samen met het ondernemersplatform gezamenlijk optrekken richting 

eigenaars (vaak beleggers) om de hoogte van de huren, met inachtneming van 

iders bevoegdheden, te bespreken en hoe om te gaan met de (ongewenste) 

leegstand?  

28. Wil het college nagaan welke tijdelijke mogelijkheden er zij om lege etalages te 

vermijden: exposities, pop-up stores, windowdressing? 

29. Is het college bereid om de uitbreiding van het betaald parkeren op het Vlietplein, 

Dillenburgplein en de Werf van de reserve bezuinigingslijst af te halen?(Motie) 

 

Sluitende begroting en geen lastenverzwaring 

Ridderkerkse inwoners hebben door de crisis zelf minder te besteden en het is daarom 

logisch, dat ook de gemeente de broekriem aanhaalt. Wij vinden dat de komende 

collegeperiode voor de gemiddelde inwoner de belasting op hetzelfde nominale niveau 

moet blijven. De OZB mag alleen met het inflatiepercentage verhoogd worden.  
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In het gepresenteerde meerjarenperspectief is nog geen rekening gehouden met de 

gevolgen van de septembercirculaire. Alle, nu nog meer verhoogde toekomstige (vanaf 

2014) tekorten financiert het college met de dekkingsreserve 2011. Het gaat om ruim 4 

miljoen t/m 2017!  

 

30. Waarom wordt er niet (veel) sneller toegewerkt naar een begrotingsevenwicht? 

Vóór  het verkiezingsjaar 2014 vinden wij dit een relevante vraag! Waarom nu "een 

 feestbegroting" als er sprake is van structurele tekorten? 

31. CDA B3: welke zorgen moeten wij ons maken dat er "een liquiditeitstekort zal gaan 

 ontstaan in 2014 in het kader van de financieringsruimte"? 

32 CDA B6: College vindt u ook dat "extra afschrijvingen" (zie pag. 179 en 187) in 

 principe niet aan de orde zijn? 

33. CDA B10: "oplopende rente": er is toch sprake van constante/lage rente? 

 

 

 

Tenslotte, 

Het past een gemeente als Ridderkerk om zich bewust te zijn hoezeer wij onze rijkdom en 

welvaart te danken hebben aan vaak de allerarmsten in onze wereld. Ons voedsel en 

onze kleding en nog veel meer zaken worden zwaar gesponsord door de allerarmste 

mensen in ontwikkelingslanden die bereid zijn lange dagen te zwoegen op hun akker of in 

de fabriek om ons meer dan "betaalbare" rijst en kleren te verschaffen. Als we ons dit 

bewust zijn dan passen daarbij ook de initiatieven om naar vermogen iets terug te doen 

voor deze steeds meer nabije medemens in de 3de wereld. We doen dit als gemeente 

door wereldwerk en daarmee de wereldwinkel met haar 50tal vrijwilligers te steunen. Het 

CDA ondersteunt ook van harte het in Ridderkerk breed gedragen initiatief om onze 

gemeente vanaf 1 januari een Fair-Trade gemeente te doen zijn. Het CDA doet een 

dringend beroep op het college om alles wat in haar vermogen ligt te doen om dit initiatief 

te doen slagen.  

Ter afsluiting  

Het CDA wenst het college wijsheid toe bij het uitvoeren van de plannen en dat Gods 

zegen er op moge rusten. 

 

Peter Meij 
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Bijlage ‘Vragen aan het college’ 

 

1 Is het college met het CDA van mening, dat er in het nieuwe college één 

wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderenbeleid? 

2. Is het ouderenbeleid van de gemeente al voldoende ingericht op de verschillende 

behoeften en wensen van ouderen?  

3. Er rust nog altijd een taboe op het bespreekbaar maken van eenzaamheid. Is het 

zinvol om voor zowel de professionals als de vrijwilligers een workshop te 

organiseren om het taboe van eenzaamheid bespreekbaar te maken in de 

gesprekken? Hoe kunnen ze eenzaamheid herkennen bij mensen waar ze mee 

werken?  

4.  Is het bekend of alle eenzame ouderen in Ridderkerk bezoek ontvangen van o.a. 

vrijwilligers van Karaat en de kerken?  

5. Is er in Ridderkerk behoefte aan Resto Van Harte in bijv. de oude huishoudschool 

aan de Koninginneweg? 

 Is het college met het CDA van mening: 

6. dat geschikte woningen voor senioren blijvend gelabeld worden voor senioren? 

Is het college met het CDA van mening dat: 

7. dat bij de indicatiegesprekken (keukentafelgesprekken) altijd een familielid, 

mantelzorger of buurman/buurvrouw aanwezig is die de belangen van de cliënt 

behartigt?  

8. Is het college met het CDA van mening, dat elke nieuwe inwoner van Ridderkerk 

of elke inwoner die de leeftijd van 18 jaar bereikt, een persoonlijke brief van de 

gemeente zou moeten krijgen waarin hij of zij gevraagd wordt zich actief in te 

zetten voor de Ridderkerkse gemeenschap? De gemeente kan daarbij verwijzen 

naar bestaande vrijwilligersorganisaties en -initiatieven. 

9. Is het college bereid om het Ridderkerkse budget voor mantelzorg te oormerken 

en toe te kennen aan het Steunpunt Mantelzorg van Karaat?  

10. Is het college bereid om vrijwilligersorganisaties via een structurele financiële 

bijdrage te faciliteren, waardoor het mogelijk is meer vrijwilligers toe te rusten?  

11. Is het college bereid SARI op korte termijn te betrekken bij de gesprekken over de 

mogelijke realisatie van een Zorghotel in Ridderkerk, gelet op het feit dat SARI 

reeds in september 2012 deze problematiek heeft aangekaart bij de gemeente? 

12. Uit armoedeonderzoek  van de gezamenlijke kerken blijkt dat de gemeentelijke 

dienstverlening  vaak een drempel vormt om hulp te ontvangen. De procedures 

vertragen een snelle afhandeling van een hulpvraag.  

 Is het mogelijk voor deze doelgroep de gemeentelijke dienstverlening verder te 

verbeteren: meer persoonlijk, minder formulieren, minder wachttijd?  

13. Hoe denkt het college over een wethouder die integraal verantwoordelijk wordt 

voor het jongerenbeleid in Ridderkerk?   



 
 

  

 16 

14 Er is een motie aangenomen om te onderzoeken of BOA’s meer bevoegdheden 

kunnen krijgen in het kader van het handhaven van verkeersregels. Kan het 

college uitleggen hoe het staat met de uitvoering van deze motie? 

15.  Wat heeft het college geleerd van de inbraakgolf in Ridderkerk? Komen er nog 

aanvullende initiatieven?  

16. In Ridderkerk staan veel panden leeg. Leegstaande panden worden steeds vaker 

doelwit van vernieling of brandstichting. Wordt het HAK-kantoor en loodsen het 

volgende doelwit van de vandalen? Hoe denkt het college deze negatieve spiraal 

te doorbreken? Sneller procedures in gang zetten en slopen of op voorhand 

nadenken over een nieuwe bestemming van panden die op termijn leegkomen?  

17. Is het college bereid om de startsubsidie voor het project SchuldHulpmaatje ook in 

2014 te continueren?  

18. Wil het college in overleg met de VO-scholen in Ridderkerk nagaan of er 

mogelijkheden zijn om de maatschappelijke stage voort te zetten? Het is toch 

belangrijk om leerlingen d.m.v. vrijwilligerswerk kennis te laten maken met en een 

bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving? 

19. Is het college bereid de huurprijs te heroverwegen en een voor de scouting reële 

huurprijs te berekenen?  

20. Er blijft € 143.500 voor de scouting beschikbaar van de totale subsidie van 

€180.000. Wordt die € 36.500 op een andere manier verwerkt? Weet de scouting 

dit? 

21. Is het college voorstander van een multifunctioneel Beweegpark in het Reijerpark? 

22. Is het college bereid om met de korfbalclub Ten Donck te spreken over een 

mogelijke samenwerking met KCR? 

23. Is het college bereid extra geld uit te trekken voor een nieuwe thuisbasis voor KCR 

op het Reijerpark? 

24. Is het college bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de oude 

huishoudschool aan de Koninginneweg een aantrekkelijk bedrijfsverzamelgebouw 

te realiseren voor jong startende ondernemers? (Motie) 

25. Is het college met het CDA van mening, dat ook een leegstaand schoolgebouw in 

aanmerking kan komen voor kleinschalige en betaalbare bedrijfsruimten?(Motie) 

26 Het college heeft besloten extra inzet te plegen om te zorgen dat Ridderkerk een 

aantrekkelijke winkelstad blijft.  

Is het college met het CDA van mening dat er eerst een duidelijke toekomstvisie 

noodzakelijk is t.a.v.  de detailhandel in Ridderkerk? Is het college bereid zo’n 

toekomst visie te (laten) ontwikkelen met het platform ondernemers in Ridderkerk?    

27. Leegstand in het winkelcentrum doet afbreuk aan de attractiviteit van het 

winkelbestand. De hoge winkelhuur is een van de oorzaken voor de leegstand. Wil 

het college samen met het ondernemersplatform gezamenlijk optrekken richting 

eigenaars (vaak beleggers) om de hoogte van de huren te bespreken en hoe om 

te gaan met de (ongewenste) leegstand?  
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28. Wil het college nagaan welke tijdelijke mogelijkheden er zij om lege etalages te 

vermijden: exposities, pop-up stores, windowdressing? 

29. Is het college bereid om de uitbreiding van het betaald parkeren op het Vlietplein, 

Dillenburgplein en de Werf van de reserve bezuinigingslijst af te halen?(Motie) 

30. Waarom wordt er niet (veel) sneller toegewerkt naar een begrotingsevenwicht? 

Vóór  het verkiezingsjaar 2014 vinden wij dit een relevante vraag! Waarom nu "een 

 feestbegroting" als er sprake is van structurele tekorten? 

31. CDA B3: welke zorgen moeten wij ons maken dat er "een liquiditeitstekort zal gaan 

 ontstaan in 2014 in het kader van de financieringsruimte"? 

32 CDA B6: College vindt u ook dat "extra afschrijvingen" (zie pag. 179 en 187) in 

 principe niet aan de orde zijn? 

33. CDA B10: "oplopende rente": er is toch sprake van constante/lage rente? 
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Algemene Beschouwingen ChristenUnie Ridderkerk gemeenteraad 7 november 2013 
 
Inleiding 
Het jaar 2013 is in de laatste twee maanden terechtgekomen. Voor Ridderkerk kwam er 
bestuurlijke rust na een hectische periode van instabiliteit. Door de breuk in Leefbaar Ridderkerk 
werd er gezocht naar een verbrede coalitie die er kwam door het toetreden van D66/GroenLinks en 
de ChristenUnie. Nu al kunnen we stellen dat we daar goed aan hebben gedaan. We zijn dat van 
oordeel onafhankelijk van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat ons primair om 
de bestuurbaarheid van Ridderkerk. De verkenner zag de mogelijkheden en bracht partijen rond de 
tafel. Het gaf ons ook de gelegenheid om voor de ChristenUnie belangrijke punten op het terrein 
van de sociale paragraaf en de duurzaamheid te verwezenlijken. We hebben hierbij niet voor de 
gemakkelijke weg gekozen of voor een pretpakket qua portefeuille. In het sociale domein is 
namelijk veel gaande, denk aan de decentralisaties en de bezuinigingen, gevolg van de 
wereldwijde crisis. Maar ook lokaal was er veel aan de hand met participatiegroepen. De WMO-
adviesraad lag op apegapen en werd gekenmerkt door verstoorde verhoudingen. En ook rond de 
GRR waren er vertroebelde relaties. Het vernieuwde college heeft daar meteen werk van gemaakt 
en wethouder van de Sluijs had voor de zomervakantie weer een aantal zaken op de rails staan. 
Dit is hem niet door iedereen in dank afgenomen. Met name de zittende leden van de WMO 
adviesraad waren niet blij met de aanpak. De verwijten werden tot in de media geuit. Ook via mail 
kwamen vervelende berichten binnen. Maar het was nodig om iets te doen in het belang van de 
cliënten in Ridderkerk. Die hebben niks aan belangengroepen die intern verdeeld en tegenover 
elkaar staan. In de benchmark WMO blijkt dat Ridderkerk bijna overal bovengemiddeld goed scoort 
op alle onderzochte aspecten. Onze complimenten aan alle betrokkenen die dat mogelijk maakten. 
Op dit moment worden met het nieuwe WMO burgerplatform nu alle beleidsvelden 
vertegenwoordigd.  
Voor de ChristenUnie is er eerst de samenleving en dan de overheid. Dit past in de christelijk-
sociale traditie van de partij: de samenleving gaat vooraf aan de overheid. Een drietal kernwaarden 
is voor ons daarbij van belang, namelijk dienstbaarheid, vrijheid en duurzaamheid. Bij 
dienstbaarheid gaat het in de eerste plaats om burgers die op elkaar betrokken zijn, bij vrijheid in 
de eerste plaats om een vrije sfeer van burgers ten opzichte van de staat en bij duurzaamheid 
primair om een verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven om zorg te dragen voor de 
schepping. De overheid kunnen we overigens in deze gebroken wereld niet missen. (uit: 
‘Dienstbaarheid, vrijheid en duurzaamheid’, uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van de 
ChristenUnie, november 2011) 
Vanuit de Bijbel krijgen we als mensen een nuchtere, haalbare opdracht mee. Dat zijn de bekende 
woorden uit Micha hoofdstuk 6, vers 8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER 
van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je 
God”.  
En zo wil ook de ChristenUnie vanuit deze persoonlijke opdracht in samenwerking met anderen in 
de samenleving staan. De opdracht is voor allerlei levensterreinen maar wat ons betreft ook in het 
publieke domein, in de gemeenteraad. 
Het geloof is voor achter de voordeur wil men ons doen geloven. Niets is minder waar. Wij zijn in 
de eerste plaats christenen. Onze identiteit is dat we kinderen van God zijn en onze bestemming is 
om te leven tot Zijn eer. Wie kan dan nog zeggen dat christenen het geloof thuis moeten laten? De 
waarden die ons in de Bijbel worden voorgehouden zijn heilzaam voor iedereen. Dat is voor ons 
het vertrekpunt van handelen, in vrijheid en respect voor de ander. 
We zullen onze algemene beschouwingen hierna vorm geven langs de indeling van de begroting 
zoals die door het college is opgesteld. We willen hier wel kwijt dat de indeling met de klantrollen 
van de burger geen heldere indeling is. Het blijft zoeken als je iets wilt weten over specifieke zaken 
als bijvoorbeeld veiligheid of economische ontwikkelingen. Vorig jaar hebben we er ook een 
opmerking over gemaakt. We herhalen het hier met als extra reden dat we in BAR verband ook 
moeten streven naar een zelfde begrotingssystematiek en indeling. Hoe wil je anders ooit goed 
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kunnen vergelijken. En de andere reden is dat de Waarstaatjegemeente meting gaat veranderen 
waarbij de burgerrollen worden losgelaten. Wat zijn de plannen van het college op dit punt? 
 

1. De burger als Partner 

In dit programma staat de beleidsontwikkeling centraal. Op basis van signalen uit de samenleving, 
van andere overheden, vanuit de politiek, de ambtelijke organisatie of vanuit de ‘opdracht’ van de 
kiezer wordt nieuw beleid ontwikkeld. 
De algemene principes van waaruit gewerkt wordt zijn: samenwerking met partners, wijkgericht 
werken, samenwerking met andere gemeenten en werken met een wendbare organisatie. Voor de 
ChristenUnie herkenbare principes. Wij zijn wel van mening dat het allemaal wat intensiever kan. 
De samenwerking met de bewoners in de wijken en het wijkoverleg als partner kan verder 
uitgebouwd worden. Participatie is ingewikkeld maar heeft het nodig om voortdurend mee aan de 
slag te zijn. De veranderingen in de samenleving maken dat burgers meer zelf moeten doen. Maar 
tegelijkertijd moet de overheid stappen terug doen. Aan de ene kant omdat het financieel efficiënter 
is en aan de andere kant om de burger meer zelf te laten bedenken, ontwerpen, beïnvloeden en 
besluiten. De vele veranderingen rond decentralisaties geven een richting naar wijkgericht werken. 
De startnotitie “Thuis in de wijk”, die in grote meerderheid in september door de raad werd 
gesteund, geeft goede handvatten om dit in de komende periode uit te gaan werken. Al langere tijd 
werkt een aantal organisaties samen op het terrein van de leefbaarheid. Daarnaast gaat ook de 
zorg steeds meer buurtgericht georganiseerd worden. Tussen de aanwezigen in de wijk moeten 
verbindingen komen zodat men elkaar versterkt. Het is verheugend te constateren dat nu ook het 
zorgkantoor en zorgverzekeraar, met Ridderkerk als speerpuntgemeente, nieuwe concepten wil 
gaan uitvoeren. 
In het afgelopen jaar is er enige frictie geweest tussen ondernemers en de gemeente. De 
ondernemers voelden zich niet goed behandeld. Over en weer zijn er gesprekken geweest om tot 
betere verhoudingen te komen. Vanuit de ChristenUnie vinden we het van belang dat ondernemers 
ruim baan krijgen. Dat heeft ook met een enthousiasmerende houding vanuit de gemeente te 
maken. Hoe staat het momenteel met de verhoudingen?  
Zoals gezegd willen we ruimte geven aan ondernemers. Wil het college initiatieven vanuit 
ondernemende Ridderkerkers omarmen en faciliteren in ruime mate? Er is bijvoorbeeld een vraag 
van een paar jonge ondernemers die wel wat voelen voor een tijdelijke invulling van het laatste 
deel van het centrum met een soort lounge-bar, die op tijdelijke basis - maar wel met duurzame 
middelen en inrichting - wordt gerealiseerd. De plek is ideaal voor een lounge-bar ondermeer 
vanwege de zon. Het wordt vooral in het zomerseizoen gebruikt maar kan eventueel ook langer 
staan. Wil het college  meewerken aan dergelijke initiatieven van jonge ondernemers? En welke 
obstakels staan uitvoering in de weg? 
Leegstand is kapitaalvernietiging en geeft vaak een troosteloze aanblik. Zowel winkels als 
kantoorpanden staan in toenemende mate leeg. Nu valt het in Ridderkerk nog mee in vergelijking 
met andere gemeenten. Desalniettemin vindt de ChristenUnie dat er moet worden ingezet om 
leegstand te voorkomen. Bij de kantoorpanden lijkt dat goed te lukken. Waar eerder sprake was 
van 9% leegstand, of meer, schommelt het nu rond de 3- 4%. Dat lijkt ons een normale 
frictieleegstand. Voor winkels is het anders en wordt het in de toekomst ook anders. De leegstand 
kent meerdere oorzaken. De economische crisis is er één van maar ook het veranderend 
koopgedrag van burgers is van invloed. Steeds meer wordt er via internet gekocht. De primaire 
reactie daarop moet met name ook van de ondernemers zelf komen. Het is denkbaar dat op 
termijn de winkelcentra structureel minder groot zullen worden. Hoe kijkt het college hier tegenaan 
en welke rol ziet zij voor zich zelf weggelegd? 
Het openbaar vervoer heeft in de afgelopen jaren wel moeten inkrimpen in Ridderkerk maar het is 
beperkt gebleven tot vermindering van frequentie en kleine veranderingen in de lijnen. Er wordt nu 
gestudeerd op een uitgebreide inzet van buurtbussen. Wat wij hierin van belang vinden is dat 
knooppunten worden aangedaan. Naar verluidt komen er 2 bussen die ieder uur rijden. 16 ritten op 
een dag heen en weer tussen Station Barendrecht en de aansluiting op de tram en P+R  in 



 
 

  

 20 

Beverwaard. Onderweg worden de wijken van Ridderkerk aangedaan, en ook de Fast Ferry in 
Slikkerveer waar we als ChristenUnie regelmatig om gevraagd hebben. Is dit geheel aanvullend 
aan het huidig OV of wordt er op lijnen en frequentie(s) gekort? Is het de inzet om elektrische 
bussen te laten rijden?  
Nieuw Reijerwaard heeft heel wat jaren onze aandacht gehad. Het dossier verdient geen 
schoonheidsprijs. We zijn door de provincie en het rijk gedwongen om deze ontwikkeling in gang te 
zetten. Met dat gegeven zetten we voortdurend in om er voor bewoners zoveel mogelijk uit te 
slepen. Wij begrijpen dat bewoners die faliekant tegen blijven dat niet en nooit voldoende zullen 
vinden. Desalniettemin zetten we ons in om de belangen van bewoners zoveel mogelijk te dienen. 
Om die reden pleiten we ervoor om snel te ontwikkelen zodat bedrijven er zich kunnen vestigen. 
We hopen dat de Raad van State februari 2014 met een positief besluit komt. We vragen het 
college en het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de bewoners er nadrukkelijk en 
zorgvuldig bij te betrekken. Wij vinden het als ChristenUnie nu te mager, te voorzichtig, te sloom. 
De bewoners verdienen het om meegenomen te worden in het proces in alles! En natuurlijk zijn er 
bewoners die naar de Raad van State stappen en beroep aantekenen. Het is hun goed recht. En 
dan sta je op dat punt tegenover elkaar. Maar het is toch mogelijk om daarnaast het overleg te 
hebben. Bewoners die dat niet willen komen dan maar niet, maar neem de goedwillende bewoners 
mee! Daarnaast is in het voorjaar een duurzaamheidsstrategie vastgesteld door de GR. In de 
energievisie wordt het advies meegegeven om een collectieve duurzame energievoorziening 
(WKO, warmte koude opslag) te realiseren met een gegarandeerde afname door middel van een 
aansluitplicht. Tevens wordt gesproken over een gemeenschappelijk energiebedrijf. Wat is de 
status van de businesscase duurzame energie? En de volgende vraag is of bewoners van de 
Rijksstraatweg mee kunnen doen in een gemeenschappelijk energiebedrijf als daar animo voor is? 
Wat is de mening van het college hierover? 
In het afgelopen jaar is wel weer duidelijk geworden dat de meerderheid van de raad een weg door 
de Boomgaard niet wil. Geen ontsluitingsweg en ook geen gewone weg. Ook de Provinciale Staten 
deden nog een poging, maar die werd niet gehonoreerd. Als ChristenUnie blijven we er faliekant op 
tegen. Genoeg is genoeg in Rijsoord. Een weg wordt geen weg als de natuurlijke voetsporen het 
niet nodig vinden die weg te gaan. 
De Bar-organisatie is per 1 januari een feit. Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben 
voordat alle medewerkers zich in de nieuwe situatie senang zullen voelen. Ten eerste werken ze 
vanaf 1 januari in feite in een andere organisatie en tevens moeten ze het vertrouwde bureau met 
foto’s van kinderen en schoonmoeder missen. Werken met flexplekken is het devies. Daarmee 
komt er ook een andere binding met elkaar en met de organisatie, dat kan niet anders. Financieel 
is de doelstelling om in de komende jaren de kosten te verminderen. Op die aanname en 
doelstelling is ook de voorliggende begroting gebaseerd. En wellicht wijst verdere kosten-baten 
analyse uit dat het in de toekomst met nog minder kan als taken gaandeweg efficiënter worden 
uitgevoerd, er synergievoordelen ontstaan en er mogelijk minder behoefte is om over alles lijvige 
beleidsnotities te schrijven. Kortom, nu eerst de overgang, dan de bestendiging, daarna valt er 
meer over te zeggen. 
De woningbouwstrategie is met de aangenomen amendementen uitgangspunt voor Ridderkerk. 
Het lijkt erop dat er weer wat beweging komt in het bouwproces. In het Zand verloopt de verkoop 
van nieuwe woningen behoorlijk succesvol en ook voor het centrum is de ontwikkelaar met plannen 
gekomen die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Ook voor de Driehoek in het Zand is een 
raadsbesluit genomen. We hebben er alle belang bij dat er gebouwd wordt. Dat zorgt weer voor 
werkgelegenheid en doorstroming van bewoners van het ene naar het andere huis. De nieuwbouw 
voor de scouting en de Kerk in Slikkerveer is wat ons betreft ook een mooie en goede ontwikkeling. 
Op zich zelf beschouwd vinden wij een kerk in een woonbuurt fraaier, maar in deze tijd van 
verkeersproblematiek is dit een betere oplossing. Loopt het na vaststelling in de raad op rolletjes? 
Mobiliteit op maat is één van de hoofddoelen van de structuurvisie. De ChristenUnie is van mening 
dat veel meer mensen uit de auto en op de fiets kunnen. Wij zouden graag zien dat het college in 
overleg met bedrijven in Ridderkerk dit gaat bevorderen. Maak het aantrekkelijk om te gaan fietsen. 
Door meer te bewegen blijven werknemers langer gezond en dat is voor bedrijven ook 
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aantrekkelijk. Verder moet Ridderkerk veel meer ambitie hebben waar het gaat om het voorrang 
geven aan de fietsers. In Houten is men daarin ver gegaan. Dat kunnen we als voorbeeld nemen 
bij het nadenken over een fietsvriendelijke gemeente. Neem als uitgangspunt voor heel Ridderkerk 
dat de auto te gast is en dat wandelaars en fietsers prioriteit hebben bij het zorgen voor een goede 
wandel- en fietsinfrastructuur. Een column van de ChristenUnie in de Combinatie gaf diverse 
reacties van bewoners die het op dit punt met ons eens zijn. Ook kregen we diverse mailtjes over 
onveilige situaties en mailtjes van inwoners die positief meedenken over een betere inrichting van 
de fietsinfrastructuur. Zo is er bijvoorbeeld een motie van de ChristenUnie aangenomen waarbij 
gevraagd is om onderzoek naar een dubbel fietspad ter hoogte van Salem. Wij denken 
bijvoorbeeld ook aan het openstellen van het voetgangersgebied Jorisplein voor fietsverkeer buiten 
winkeltijden. Dat is goed voor de sociale veiligheid. Daarnaast zien we ook een 
verbetermogelijkheid van de aansluiting fietshighway Lagendijk op het centrum ter hoogte van 
Plaisier: nu loopt de weg letterlijk dood en moet men via de stoep, om fietsenrekken heen om de 
weg te vervolgen. Wat vindt het college van de voorgaande suggesties? Welke concrete 
fietshighways worden nu verder uitgewerkt? 
Duurzaamheid en milieu. Wij zijn het met het college eens over een meer offensieve aanpak rond 
geluidsoverlast en luchtverontreiniging. We hebben ons als ChristenUnie, samen met andere 
fracties in de raad, op dat punt in de afgelopen jaren meermalen laten gelden en we zullen dat ook 
blijven doen. Overigens hebben we dit lokaal gedaan maar ook in afstemming met de Tweede 
Kamerfractie van de ChristenUnie. Op dit moment worden voorbereidende werkzaamheden 
getroffen om het stuk geluidsscherm ter hoogte van West te realiseren. We willen ons inzetten om 
ook het daarna nog ontbrekend gedeelte van het geluidsscherm te realiseren. Dat heeft te maken 
met de wet SWUNG die vorig jaar door de Eerste Kamer is aangenomen. Kan de wethouder 
aangeven wie wat waar moet doen om het in gang te zetten of als het een eigen tempo heeft waar 
dat nu zit? 
Zoals bekend hechten we aan groen in Ridderkerk. Voorkomen moet worden dat nog meer groen 
en open gebieden worden opgeofferd aan de economische driften. Met Cornelislande en Nieuw 
Reijerwaard en met alle verkeersaders van water, asfalt en spoor hebben we ons aandeel meer 
dan genoeg geleverd. Ridderkerk is vol. En wat open is, is nodig om nog gezond te kunnen leven. 
Daarom moeten we fors blijven inzetten op de aanpak van de luchtkwaliteit. Dat is breed. Auto’s 
worden schoner maar het gaat langzaam, te  langzaam. Inmiddels heeft het college ingezet op 
plannen voor bestendiging van groene functies, bijvoorbeeld in Bolnes Zuid. Hiermee wordt ook 
uitvoering gegeven aan motie 2011-68 van de ChristenUnie. Wij steunen de inzet meer dan van 
harte! 
 

2. De burger als Kiezer 

Het betrekken van de burgers bij het vormgeven van beleid willen we verder intensiveren. Eind 
2013 wordt het participatiebeleid geëvalueerd. Zoals eerder gezegd willen we bewoners- belangen- 
en deskundigengroepen meer betrekken bij het vormgeven van beleid. Door wethouder van der 
Sluijs is de term voorspraak gebruikt. Dat dekt wat ons betreft de lading van ‘het op het eerste 
moment van een proces’ de groepen te laten meedenken over uitgangspunten en kaders van een 
bepaald onderwerp. De volgende stap is dan het meedenken, meepraten en meebeslissen over de 
concrete uitwerking. Dat past bij de moderne mondige burger.  
In 2014 gaan de burgers in ieder geval twee keer naar de stembus. Op 19 maart vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats en op 22 mei de Europese verkiezingen. De inwoners kunnen 
met hun stem duidelijk maken wat ze van de huidige situatie vinden en aan wie ze de komende 
jaren het vertrouwen geven. In de afgelopen jaren is wel duidelijk geworden zowel op lokaal als 
landelijk niveau dat het verkeerd voorlichten van de kiezer uiteindelijk nadelig is voor stad en land. 
Rutte en Samson schreeuwden om het hardst hoe slecht de ander wel niet voor Nederland zou 
zijn. We hebben het gezien. We kregen ze beide. Met kunst en vliegwerk en met behulp van 
constructieve partijen in Den Haag kon middels het herfstakkoord in oktober de coalitie gered 
worden.  
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3. De burger als Klant 

Bij de burger als klant zijn er globaal drie processen te onderscheiden. Aanvragen van WMO-
voorzieningen- en verstrekkingen via de Wijzerplaats, Werk en Inkomen en Inwonerszaken. Wij 
vragen om bij de verdere digitalisering wel steeds rekening te houden met de ouderen (of andere 
groepen) die niet over goede voorzieningen beschikken dan wel er niet mee om kunnen gaan. 
De Wmo gaat voor de uitvoering deel uitmaken van de gemeenschappelijke toegang tot 
voorzieningen van de BAR gemeenten. Hierbij is het des te meer van belang om de toegangspoort 
zo goed mogelijk in te richten. In de eerste plaats om een goede inschatting te maken van wat de 
vrager nodig heeft. Dat geldt dus voor de drie gemeenten. Daarnaast moet het wat de 
ChristenUnie betreft mogelijk blijven om lokaal maatwerk te voeren binnen de 
(landelijke)wetgeving. De omstandigheden in de diverse gemeenten verschillen tenslotte.  
Het PGB/PVB is voor de ChristenUnie een belangrijk instrument voor mensen om de regie over het 
eigen leven te houden en de beslissing over wie er aan het bed of naast de rolstoel komt. Mensen 
kunnen dat veelal zelf. Samen willen we het PGB in stand houden voor degene die dat wil. Het 
argument dat PGB duurder is, is niet aangetoond. Ook hier geldt: samen zoeken naar oplossingen 
is het beste. Bijzonder is dat de illustratie voor de omslag van de landelijke benchmark WMO 
gekozen is voor de keukentafel van een Ridderkerks gezin. Als we daadwerkelijk het 
‘keukentafelgesprek’ serieus willen nemen dan hoort daar ook bij om het systeem van het PGB en 
zorg in natura te optimaliseren in plaats van af te schaffen. Als iets duurder is hebben we na te 
denken over hoe iets goedkoper kan. Dat kan wellicht ook door de indicatiestelling te verbeteren. 
Ook de aanpak van fraude is essentieel om het systeem in stand te houden.  
Een zorg betreft ook de mensen die al langere tijd met minimale middelen moeten rondkomen. Uit 
het rapport ‘Armoede in perspectief’ blijkt dat het niet vooral de ‘ouderwetse armoede’ is, namelijk 
van generatie op generatie, maar dat het veelal gaat om nieuwe mensen in (of met ) de problemen. 
Het blijkt dat de meeste mensen die uit de armoede zijn gekomen dit te danken hebben aan het 
vinden van werk. Insteken op jongeren lijkt, ook voor de langere termijn, het beste om hen te 
behoeden voor armoede. De nieuwe armoedenota die onlangs is vastgesteld geeft extra aandacht 
aan kinderen, ouderen en arme werkenden. Inmiddels is er een regisseur schuldhulpverlening in 
dienst gekomen bij de gemeente. We hopen dat hiermee een integrale aanpak van de 
problematiek kan worden gerealiseerd. Hoe staat het met de integrale aanpak rond 
schuldhulpverlening? 
 
Mantelzorgers hebben het zwaar. De toekomst is dat er nog meer neerkomt op mantelzorgers. 
Zoals Karaat aangeeft weten we dat een groeiende groep inwoners (steeds langer) zorgt voor een 
familielid, bekende of buur. Soms is die belasting erg zwaar waardoor ondersteuning van de 
mantelzorger noodzakelijk is. Daarom is het Steunpunt Mantelzorg opgezet van waaruit 
overbelaste mantelzorgers ondersteuning krijgen. In het ‘herfstakkoord’ van 11 oktober 2014 zijn 
extra middelen toegezegd voor mantelzorg. De vraag vanuit het werkveld is om het geld 
beschikbaar te stellen ten behoeve van mantelzorgers. Hierover wordt een motie ingediend. 
De bezuinigingen uit Den Haag treffen ook mensen die langdurig ziek zijn. Chronische zieken, 
gehandicapten en ouderen. Wat nu precies de gevolgen zijn is nog niet helemaal helder. Het 
begrotingsakkoord heeft ook voor wijzigingen gezorgd. Als ChristenUnie willen we alle 
mogelijkheden aangrijpen om te zorgen dat de financiële middelen voor deze doelgroepen ook bij 
de groepen terecht komen. Wat voor mogelijkheden ziet het college om middelen te oormerken? 
(motie) 
Voor vrijwilligers willen we dit jaar nadrukkelijk aandacht vragen. De veranderingen die landelijk 
gaande zijn, zoals decentralisaties, de inrichting van de participatiesamenleving en minder 
financiële middelen worden steeds voorzien van de verwachting dat de mensen allerlei taken wel 
even zullen overnemen. Voor alles en nog wat worden vrijwilligers alvast op papier ingezet. Maar 
zijn al die vrijwilligers er wel? En rekenen we ons zelf niet rijk met al die ideeën? In feite weten we 
het niet of nauwelijks. Nog vorig jaar werd er bezuinigd op vrijwilligerswerk. Toen waren de 
ontwikkelingen al lang gaande. Willen wij in de toekomst op een verantwoorde wijze gebruik 
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kunnen maken van vrijwillige inzet op velerlei terrein dan moeten we het werk, de organisaties en 
de mensen faciliteren. Ja, zo nodig ook financieel. We moeten mensen in staat stellen om het werk 
te doen. Maar de kosten van vrijwilligers staan in geen verhouding tot wat het kost als alles gedaan 
wordt door professionals. Er ontbreekt op dit moment een goed beeld van wat er is en wat de 
komende 5 jaar nodig is. Als we dat niet goed in beeld brengen dan lopen we het grote risico dat 
het halve vrijwilligerskorps uitgebrand thuis komt te zitten. Daarom is ons voorstel om het 
onderwerp vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bovenaan de politieke agenda te zetten. We 
verzoeken het college om in beeld te brengen wat er in de komende jaren extra of anders nodig is 
aan vrijwilligers. We willen graag weten welke steun er nodig is en welke kosten in de komende 
jaren gemaakt moeten worden om de vrijwillige inzet te scholen, te ondersteunen en te faciliteren. 
(motie) 
Het Albedacollege / voormalig Huishoudschool aan de Koninginneweg staat leeg. Het is een mooi 
karakteristiek pand dat in een redelijke staat is. De ChristenUnie vindt dat hier een gouden kans ligt 
om er de komende jaren een mooie voorziening van te maken. Vluchtelingenwerk is op zoek naar 
goedkopere huisvesting. Ook andere organisaties en initiatieven willen onderdak. In de raad is in 
oktober een motie aangenomen van de ChristenUnie, SGP, Leefbaar Ridderkerk en het CDA om 
onderzoek te doen naar het onderbrengen van allerlei initiatieven in het pand. Hulp geven en hulp 
ontvangen, vluchtelingenwerk, een supermarkt voor minima, de voedselbank, opslag voor de 
kledingbank, leerwerkprojecten, kleinschalige bedrijvigheid, startende ondernemingen, noem maar 
op. Als het lukt om dit pand tegen een redelijke prijs te laten beheren en onderhouden, waarbij de 
gebruikers ook lage kosten hebben, dan is dat in deze tijd een grote stap voorwaarts. Voor de 
aanloopkosten zien wij dekking als het college met voorstellen zou komen. Wij stellen voor dit te 
bekostigen uit de middelen die vanuit de huurgewenningsbijdrage van Slikkerveer Zuid-Oost zijn 
overgebleven en/of de rijksmiddelen die ter bestrijding van armoede beschikbaar worden gesteld. 
Vorig jaar is er tijdens de Begrotingsraad een amendement aangenomen waarop extra 
bezuinigingen op onder meer het Maatschappelijke werk werden gerealiseerd. Als ChristenUnie 
waren we mordicus tegen nog meer bezuinigingen op dit werk. Inmiddels is er een wachtlijst 
ontstaan. Bij de kadernota hebben we dat benoemd en er zou alles aan worden gedaan om dat te 
voorkomen of weg te werken. Maar bij de begrotingsmarkt op 31 oktober hoorden we dat er nu 8 
mensen op de wachtlijst staan. Is het met de huidige middelen voor Vivenz wel mogelijk om een 
wachtlijst te voorkomen, vragen we hierbij aan de wethouder?  
De Maatschappelijke stage werd ooit ingevoerd door minister Bijleveld. Eerst vond het onderwijs 
het niet zo heel veel maar nu het een paar jaar in uitvoering is, is er veel waardering voor en willen 
scholen er overwegend wel mee doorgaan. Het huidig kabinet heeft een streep door de stages 
gezet. Rare kortzichtigheid als je tegelijkertijd de samenleving aan het voorbereiden bent op de 
participatiemaatschappij waarbij vrijwillige inzet onontbeerlijk is om bijvoorbeeld de decentralisaties 
mee uit te voeren. Het onderwijs is er om jongeren te laten ontplooien maar ook om zich voor te 
bereiden op hun rol in de samenleving. De Maatschappelijke Stages zijn hierin van grote waarde 
gebleken.  
De Eerste Kamer heeft dinsdag 18 juni 2013 ingestemd met de verhoging van de alcoholleeftijd 
naar 18 jaar. De verhoging van de leeftijdsgrens waarop alcohol aan jongeren verkocht mag 
worden en waarop jongeren zelf alcohol mogen bezitten in het openbaar moet er toe leiden dat ook 
onder jongeren zelf het bewustzijn sterker wordt dat de alcoholconsumptie serieuze 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en 
Horecawet (DHW) in werking getreden. Deze wet verplicht gemeenten voor 1 januari 2014 in een 
verordening regels op te stellen voor paracommerciële instellingen. Dit betekent onder andere dat 
gemeenten regels moeten hebben over op welke dagen en tijdstippen in sportkantines, dorps- en 
buurtvoorzieningen, en dergelijke alcohol mag worden geschonken. Dit zijn plekken waar veel 
jongeren met alcohol in aanraking komen. Kortom, per 1 januari 2014 zijn er voor gemeenten twee 
belangrijke veranderingen rond het alcoholbeleid: verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar en 
de inwerkingtreding van een verordening Paracommerciële Horeca. (V.P.H.) Eerder dit jaar 
steunde een grote meerderheid van de kamer het initiatief van Joel Voordewind van de 
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ChristenUnie. Het alcoholmisbruik in Nederland is omvangrijk. Het aantal alcoholverslaafden en 
probleemdrinkers is veel hoger dan het aantal drugsgebruikers.  
Onder grote delen van de Nederlandse jeugd heerst een ongezonde cultuur van te veel drinken op 
te jonge leeftijd. In Europa staan Nederlandse jongeren in de top van de lijst van veeldrinkers. En 
dat terwijl het gebruik van alcohol, ook in kleine hoeveelheden, tot het 23

e
 jaar leidt tot blijvende 

schade aan de hersenen. De ChristenUnie vindt dat de ouders eerst verantwoordelijk zijn voor hun 
kinderen. Het zijn de ouders die grenzen horen te stellen in de opvoeding en grenzen mee te 
geven aan hun kinderen. De overheid heeft als taak de ouders te ondersteunen in hun 
verantwoordelijkheid én om een duidelijke boodschap mee te geven. Verhoging van de 
alcoholleeftijd naar 18 jaar geeft ouders, die hun puber nog geen alcohol willen laten drinken, een 
steuntje in de rug. Daarnaast zorgt verhoging van de alcoholleeftijd dat bijkomende kosten voor 
bijvoorbeeld de behandeling van alcoholvergiftiging en ongelukken omlaag kunnen, net als schade 
door geweld en overlast bij het uitgaan. De ChristenUnie is van mening dat niet alleen de nationale 
overheid, maar ook de gemeente werk moet maken van een effectief alcoholbeleid. De regels die 
we in Ridderkerk opstellen rond de horeca en met betrekking tot alcoholgebruik moeten 
gehandhaafd worden.  Wat is de stand van zaken in Ridderkerk met betrekking tot genoemde 
onderwerpen? Om na te gaan of hier oog voor is en voldoende middelen vragen we het college in 
een motie om na te gaan hoeveel Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) nodig zijn om te 
handhaven en aan te geven wat daarvan de kosten zijn. (motie) 
De aanrijtijden voor de ambulances zijn fors verbeterd sinds er een standplaats is bij het 
Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Wij zijn blij met deze ontwikkeling. We hopen dat de 
standplaats blijvend is en vragen het college om dat resultaat na te streven. 
Vorig jaar heeft de ChristenUnie vragen gesteld over Ridderkerkers die zorg nodig hebben en dan 
niet in Ridderkerk terecht kunnen. Dit onderwerp is aangedragen door de Samenwerkende Kerken 
in Ridderkerk (SARI). Zij wezen op schrijnende gevallen van met name ouderen die vaak ver 
buiten ons dorp worden opgenomen omdat er hier geen plek is. Met alle gevolgen van dien voor 
partners en familie. De wethouder gaf toen aan dat er aan een Zorghotel werd gewerkt in 
Ridderkerk. Sari geeft nu aan dat ze samen met het Interkerkelijk Diaconaal beraad (IDB) niet 
weten hoe en wanneer ze bij de ontwikkeling worden betrokken. Kan de wethouder aangeven wat 
de stand van zaken is en hoe en wanneer SARI en IDB bij de ontwikkeling worden betrokken? 
 

4. De burger als wijkbewoner 

Hierbij gaat het om veilige en leefbare wijken, de luchtkwaliteit, het groen en een goede fiets-, 
wandel-, en auto-infrastructuur. Vuurwerkvrije zones in Ridderkerk blijken goed te werken. Als 
uitbreiding zorgt voor meer rust en minder overlast dan is dat een goede zaak. Steeds meer raken 
we overtuigd van de nadelen van het afsteken van vuurwerk. De luchtvervuiling is enorm en er 
gaat in een uur tijd letterlijk voor 65 miljoen de lucht in.  
Geen autoveer tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk hebben we eerder al gesteld in de 
raad. Maar wat ons betreft wel een onderzoek naar werknemers uit Ridderkerk en eventueel 
omliggende gemeenten, die in Krimpen en omgeving werken en omgekeerd. Wat is de stand van 
zaken van onderzoek? 
Het Driehoeksveer heeft op termijn een tekort van 5000 euro. Op dat bedrag mag  het 
voortbestaan niet in gedrang komen. Het voorziet in een grote behoefte en wij willen vragen aan 
het  college om samen met de partners op zoek te gaan naar dit ontbrekend geld. (motie) 

 
Eerder is door ons een motie ingediend: "stimuleer zelfbeheer van snippergroen door 
buurtbewoners" motie 2006.25. Dit keer zouden we verder kunnen gaan door verkoop van  
snippergroen. (Snippergroen is openbaar groen zonder belangrijke functie direct grenzend aan een 
perceel, tot een oppervlakte van 100 m²). 
Met een project snippergroen kan geïnventariseerd worden waar snippergroen voor de burger een 
meerwaarde heeft of waar de burger oneigenlijk gebruik maakt van snippergroen. Door een vast 
verkoopbedrag per m2 af te spreken als raad kan de gemeente haar grond verkopen en hoeft ze 
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niet langer het snippergroen te beheren wat een besparing oplevert. De burger krijgt hiermee extra 
grond en kan de grond rechtmatig in gebruik nemen tegen een lage verkoopprijs. Wellicht kan de 
gemeente dit verder inventariseren per wijk en met bewoners in overleg gaan.  
Bijvoorbeeld in het centrum bij de kruising Jan Luijkstraat en Kerkweg ter hoogte van het oude 
gemaal en grenzend aan parkeerterrein kerk de Levensbron ligt een groot stuk grond naast een 
woning waar de gemeente gras in heeft gezaaid en verder niets mee lijkt te doen, echt een 
verloren stuk grond en een poepplaats voor honden geworden! Wat vindt het college van de 
suggestie? 

De ChristenUnie voelt wel voor vormen van stad/dorpstuinbouw om tijdelijk braak liggend terrein 
een functie te geven, de voedselbank kan van de opbrengst profiteren en werklozen en vele 
andere groepen mensen kunnen ingezet worden als vrijwilliger. Ook educatief is het van belang. 
Scholen kunnen erbij worden betrokken. Het is duurzaam om voedsel dicht bij huis te produceren 
en ook in een vergrijzende gemeente is het een prachtige bezigheid voor ouderen. We kennen ook 
volkstuinen. Daarbij wordt een perceel gehuurd door een particulier. Die beslist wat hij nodig heeft 
en wat er gezaaid en geoogst wordt. Uiteraard moet concurrentie voorkomen worden.  

Hoe staat het met de aanleg van glasvezel in Ridderkerk. We lopen in Nederland achter ten 
opzichte van Europa als het om de invoering van glasvezel gaat. Daarbij lopen we in Ridderkerk 
naar ons gevoel achter bij veel andere gemeenten. Kan het college aangeven wat de stand van 
zaken is? 
De Herstructurering in het Centrum gaat de komende jaren veel bouwverkeer geven en allerlei 
verhuisbewegingen. We weten uit de ervaringen in Slikkerveer Zuid-Oost dat veel mensen 
uiteindelijk prettig wonen in hun nieuwe woning. We weten ook dat het vaak moeite kost om de 
overstap te maken. De emotionele gevolgen van al die veranderingen moet niet worden 
onderschat. We hopen dan ook dat betrokken partijen zoals gemeente en Woonvisie gebruik 
maken van de resultaten van de evaluatie Slikkerveer Zuid-Oost.  
In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie meerdere keren gevraag hoe het met de overgebleven 
middelen (ongeveer 120.000 Euro) voor huurgewenning staat en wat we daar eventueel mee 
zouden kunnen doen. We waren teleurgesteld over hoe de afboekingen en presentatie daarvan -
soms ondergeschoven in andere posten- naar de raad is gekomen. De term teleurstelling is in dit 
verband zacht uitgedrukt!  
Zoals u van de ChristenUnie gewend bent, willen we ook dit jaar weer wijzen op het belang van 
buurtwinkels voor de sociale cohesie in de buurt. Specifiek voor het centrum vragen we of Gompy 
al een definitieve plek heeft in de plannen. Wat is de stand van zaken? 
Elektrische laadpalen zijn mooie dingen. We zijn trots dat wethouder den Ouden het eerder 
enthousiasme van de ChristenUnie voor dit onderwerp heeft overgenomen. Zoals bekend leidt het 
enthousiasme van onze partij niet alleen tot woorden maar  ook tot daden. We zijn verheugd over 
de ontwikkeling rond het aantal laadpalen en ook de toename van elektrische auto’s en voertuigen 
van het gemeentelijk wagenpark.  
 

5. De burger als Onderdaan en belastingbetaler 

De donkere dagen zijn weer begonnen en we vragen aan het college of er ook dit jaar een plan is 
om overvallen op winkels te voorkomen. Veiligheid is belangrijk voor het welbevinden van de 
burger. Maar af en toe worden we opgeschrikt door overvallen op winkels en (on)veiligheid op het 
water. De inzet van de gemeente in de VRR en VHRR is hierbij van groot belang.  
Zoals eerder gezegd is wat ons betreft er eerst de samenleving en dan de overheid. De overheid is 
er voor de burgers en dienstbaarheid is daarbij een noodzakelijke grondhouding. De regelgeving 
heeft twee kanten. De veiligheid neemt toe en risico’s worden verkleind. De kunst is om het juiste 
midden te vinden tussen regelgeving en vrijheid van handelen. Regels moeten nut hebben en een 
helder doel dienen en anders moeten ze worden afgeschaft. Maak het voor burgers en 
organisaties zo gemakkelijk mogelijk om aanvragen en vergunningen te regelen. Heel veel gebeurt 
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op vrijwillige basis in Ridderkerk. Laten we zorgen dat onze vrijwilligers niet afhaken omdat we het 
te ingewikkeld hebben gemaakt.  
 

6. Financiën 

We hebben moeilijke jaren gehad in Ridderkerk. Er is voor ruim 6 miljoen structureel bezuinigd in 
de afgelopen jaren. Diverse organisaties hebben flinke bezuinigingen opgelegd gekregen. Ook is 
er fors gesneden in de uitgaven van de gemeente zelf. We zien in de buitenruimte daarvan ook wel 
de gevolgen. Ook een wachtlijst bij het maatschappelijk werk is een rechtstreeks gevolg van de 
bezuinigingen. De verbrede coalitie heeft bij haar aantreden ingezet op een solide boekhouding en 
op versterking van de sociale paragraaf en versterking van onderwerpen rond duurzaamheid. Er is 
hard gewerkt en er worden resultaten geboekt. De verbrede coalitie heeft allerminst op haar 
handen gezeten. Moeilijke onderwerpen worden niet vermeden maar aangepakt. Het is dan 
verheugend om te lezen dat er een begroting ligt met een klein overschot. De lasten voor de 
burgers zijn heel licht toegenomen. De risico’s zijn goed in beeld en we kunnen stellen dat 
Ridderkerk het ten opzichte van heel wat gemeenten in de omgeving goed doet. De ChristenUnie 
ziet graag dat ook in de komende jaren een sober beleid wordt gevoerd en dat de lastendruk voor 
de burgers beperkt blijft. De zeven vette en zeven magere jaren wisselen elkaar nog steeds af. 
Alleen waren we dat wat vergeten. We hebben in tijden van rijkdom de graanschuren vergeten vol 
te stouwen voor de magere jaren. We hebben alles meteen geconsumeerd.  
We willen het college, de ambtenaren, de gemeenteraad en allen die beroepshalve of vrijwillig voor 
Ridderkerk en de Ridderkerkers aan de slag zijn hartelijk bedanken voor al het werk dat is gedaan 
en Gods onmisbare zegen toewensen bij ons aller werk in de toekomst. 
 
 
Fractie ChristenUnie Ridderkerk 
 
 
Vragen ChristenUnie 
Wat zijn de plannen van het college rond indeling begroting? 
Hoe staat het met de verhoudingen gemeente en ondernemers? 
Wil het college meewerken aan initiatieven van jonge ondernemers? En welke obstakels staan 
uitvoering in de weg? 
Hoe kijkt het college tegen de toekomstige winkelcentra aan  welke rol ziet zij voor zich zelf 
weggelegd? 
Is de buurtbus geheel aanvullend aan het huidig OV of wordt er op lijnen en frequentie(s) gekort? 
Is het de inzet om elektrische bussen te laten rijden?  
Kunnen bewoners van de Rijksstraatweg/Rijsoord meedoen in een gemeenschappelijk 
energiebedrijf als daar animo voor is? Wat is de mening van het college hierover? 
Hoe staat het ervoor met de bouw van het gebouw van de scouting en de kerk? 
Welke concrete fietshighways worden nu verder uitgewerkt? 
Hoe staat het met het ontbrekende stuk geluidsscherm in relatie tot SWUNG in relatie tot wat 
college of raad kan of moet doen en wanneer. 
Hoe staat het met de integrale aanpak rond schuldhulpverlening? 
Wat voor mogelijkheden ziet het college met het oog op oormerken van middelen van chronisch 
zieken, gehandicapten en ouderen? 
Is het met de huidige middelen voor Vivenz wel mogelijk om een wachtlijst te voorkomen, vragen 
we hierbij aan de wethouder?  
Wat is de stand van zaken in Ridderkerk met betrekking tot verhoging alcoholleeftijd en 
handhaving in relatie tot capaciteit BOA’s? 
Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is en hoe en wanneer SARI en IDB bij de 
ontwikkeling worden betrokken? 
Wat vindt het college van de suggestie om snippergroen te verkopen? 
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Hoe staat het met de uitrol van het glasvezelnetwerk in Ridderkerk?  
 
Specifiek voor het centrum vragen we of Gompy al een definitieve plek heeft in de plannen. Wat is 
de stand van zaken? 
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D66/GroenLinks 
Algemene Beschouwingen 7 november 2013 

 
Inleiding  
Nog maar 5 maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Maar de politieke 
onstuimigheid in Nederland maakt dat niemand met enige mate van zekerheid uitspraken kan doen 
over hoe de verhoudingen in de gemeenteraad na deze verkiezingen zullen zijn. Wel is duidelijk 
dat er bezuinigd zal moeten worden en dat de nieuwe raad voor lastige keuzes zal komen te staan. 
Wij, de huidige gemeenteraad, weten nu uit ervaring dat dat geen gemakkelijke opgave is. 
Hierdoor ervaren politieke partijen vaak een innerlijke spanning omdat in de praktijk veel energie 
wordt gestoken in het tegengaan van en tegenkracht bieden aan onwenselijke veranderingen in 
plaats van energie steken in ontwikkelingen die de partij wel graag zou willen zien. 
Los van de bezuinigen krijgt de nieuwe raad, net als wij, ook te maken met andere gevolgen van 
de economische crisis op onder andere het gebied van lokale economie, de decentralisaties die 
met een bezuiniging worden doorgevoerd, een milieu crisis en veranderingen in de zorg. Allemaal 
ontwikkelingen die bijdragen tot een gevoel van onveiligheid bij burgers.  
 
Economie 
Hoewel de gemeente de lokale economie slechts in beperkte mate kan beïnvloeden is het van 
groot belang dat de mogelijkheden die de gemeente heeft optimaal worden ingezet. Deze 
mogelijkheden bestaan uit dienstverlening aan bedrijfsleven, profilering, lobbyen en strategische 
samenwerking met partijen in de regio en grotere verbanden. D66/GroenLinks ziet dit te weinig 
terug in het gemeentelijk handelen en vindt dat al deze middelen meer en vol enthousiasme door 
de gemeente ingezet zouden moeten worden.  
Ridderkerk heeft van oudsher geen duidelijk economisch profiel, geen duidelijke economische visie 
en geen coherent beleid op het gebied van economie. Met het vaststellen van het economisch 
beleid in maart heeft de gemeente een eerste goede stap gezet richting een economische visie 
voor Ridderkerk. D66/GroenLinks wil dat er de komende paar maanden hard wordt gewerkt aan 
een economische visie voor Ridderkerk.  
Uit vragen blijkt dat slechts 21% van de uitgegeven kavels op Cornelisland is verkocht. 
D66/GroenLinks is teleurgesteld over dit lage percentage en vind het jammer en eigenlijk 
onbegrijpelijk dat de raad pas in december een marketing plan krijgt te zien terwijl er al lang 
signalen waren dat de verkoop niet helemaal ging zoals verwacht. Waarom is het college niet 
eerder met concrete extra acties gekomen om de kavels te verkopen? 
De bedrijfsontwikkeling van Nieuw Reijerwaard betekent een enorme economische boost voor 
Ridderkerk en de regio. Het grootste gedeelte van de werkgelegenheid die deze ontwikkeling met 
zich mee zal brengen is geschikt voor laaggeschoolde werknemers. Hierdoor gaat in Ridderkerk 
steeds meer scheefgroei ontstaan tussen arbeid dat geschikt voor hoger en lager geschoolde 
mensen. De inzet op vestiging en behoud van hoogwaardige arbeid wordt daardoor alleen maar 
belangrijker om er samen met een versterking van het woonmilieu voor te zorgen dat Ridderkerk 
toekomstbestendig blijft. 
De economische belangen, financiële belangen en de belangen van bewoners van Ridderkerk in 
de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard zijn groot. Wij vinden het dan ook jammer dat 
de gemeenteraad niet in staat is gebleken een vertegenwoordiger van de gemeenteraad aan 
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling te kunnen leveren.  
Er zijn voorstanders onder winkeliers en consumenten voor openstelling op zondagen. Tegelijk zijn 
er eenmanszaken die de deuren niet gesloten kunnen houden als hun grote concurrenten wèl open 
zijn, maar te weinig extra omzet draaien om er van te profiteren. Voor beide standpunten valt wat 
te zeggen. Wij vinden dat ondernemers zelf moeten kunnen kiezen of hij al dan niet open wil op 
zondag. Het is een kans voor wie wil, maar geen plicht.  
 
Duurzaamheid en milieu 
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Op het gebied van duurzaamheid is het afgelopen jaar veel bereikt. Het doet ons deugd te zien dat 
er nu zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis liggen omdat hier een belangrijke 
voorbeeldfunctie van uit gaat. Maar we zijn er nog niet. D66/GroenLinks wil dat de daken van 
nieuwe woningen en bedrijven een goede zonligging ten behoeve van de energievoorziening 
krijgen. En dat particulieren die zonnepanelen op het dak willen dit op eenvoudige wijze met hulp 
van de gemeente zouden moeten kunnen doen. Een andere goede ontwikkeling voor het milieu is 
dat de gemeente er toe is over gegaan elektrische wagens aan het wagenpark toe te voegen. Ook 
hier een fantastische eerste stap, maar wij zijn nog niet tevreden omdat wij vinden dat het gehele 
wagenpark op elektriciteit zou moeten rijden.  
De luchtkwaliteit in Ridderkerk is de afgelopen periode sterk verbeterd. Maar ook hier kunnen nog 
stappen gezet worden. Wij willen dat meer wordt ingezet op schone lucht overal in onze gemeente 
en dat zowel fijnstof als stikstof overal onder de normwaarde komen. 
Schaliegas zit in kleine hoeveelheden in de grond. Om schaliegas te winnen worden grote 
hoeveelheden van een mengsel van water en chemicaliën in de grond gespoten. Het afvalwater 
dat overblijft na de schaliegaswinning is giftig en kan een bedreiging vormen voor ons grond- en 
drinkwater en voor onze natuur. Wij zijn tegen het winnen van schaliegas en steenkoolgas in 
Ridderkerk en dienen een motie in om Ridderkerk schaliegas en steenkool vrij te houden. 
 
Zorg 
Het voortbestaan van het persoonsgebonden budget staat onder druk. Het afgelopen jaar heeft 
D66/GroenLinks met andere partijen gestreden voor het behoud van de mogelijkheid dat mensen 
zelf hun zorg inkopen. Omdat dit mensen in staat stelt de regie over het eigen leven te houden 
waardoor zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. Wij zullen ons voortdurend blijven 
inzetten voor het behoud van de mogelijkheid tot het zelf regelen van de zorg.  
De vergrijzing van de bevolking heeft enorme consequenties voor de mantelzorg. Enerzijds zal als 
gevolg van de vergrijzing de vraag naar mantelzorg toenemen. Anderzijds zal juist als gevolg van 
de vergrijzing in de gemeente het aanbod van vrijwilligers afnemen. Er moet actief beleid gevoerd 
worden om de positie van mantelzorgers te versterken.  
 
Met de decentralisaties komen er omvangrijke taken op gemeenten af. Dit roept veel onrust en 
onzekerheid bij gemeenten en betrokken maatschappelijke organisaties op. Ook is er veel 
onduidelijkheid bij de kwetsbare groepen die geraakt zullen worden door de decentralisaties. Niet 
alleen de financiën, maar ook de uitvoering zorgt dit voor veel onzekerheid bij gemeenten en de 
doelgroepen. Wij willen om de onzekerheid tot een minimum te beperken dat de gemeente 
daadkrachtig aan de slag gaat met de voorbereiding en het in een later stadium uitvoeren van de 
gedecentraliseerde taken. 
Zorg moet dichter bij de mensen worden georganiseerd. Daar waar haalbaar bij voorkeur in de 
buurt. De focus van de gemeente moet er dan ook op gericht zijn te onderzoeken hoe dit 
gerealiseerd kan worden. 
D66/GroenLinks heeft de aanrijdtijden van ambulances altijd een groot punt van zorgen gevonden. 
Wij zijn dan ook heel blij te zien dat vanaf de nieuwe opstelplaats bij het Maasstad ziekenhuis een 
score van nog net geen 95% gehaald wordt. Maar een zwaluw maakt nog geen zomer dus blijven 
we hier alert op.  
 
Ruimtelijke ontwikkelingen 
Ook in Ridderkerk is de ruimte beperkt. Daarom moeten onze beperkte ruimtelijke mogelijkheden 
doelgericht, nauwgezet en optimaal in zetten om zo een wervend woonmilieu en een demografisch 
goed uitgebalanceerde bevolkingssamenstelling te bewerkstelligen.  
Er is nog altijd een gebrek aan betaalbare en aantrekkelijke woningen voor starters en jonge 
gezinnen. Hoewel er steeds meer rekening wordt gehouden met deze doelgroep blijft dit een punt 
van zorg en daarmee een speerpunt voor D66/GroenLinks. Voor jonge gezinnen om jongeren die 
een gezin willen stichten speelt voldoende speelruimte in de omgeving een van de voorwaarden 
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om zich te vestigen in een gemeente. In Ridderkerk zitten we nog altijd onder de landelijke norm 
van 3%.  
Met name de stapeling van risico’s gelopen op grondexploitaties blijven voor D66/GroenLinks een 
grote punt van zorg. Wat gaat het college doen om de risico’s zo klein mogelijk te houden? 
 
Verkeer 
Het is van groot belang dat alle geplande fietshighways op zo kort mogelijke termijn worden 
gerealiseerd omdat dit helpt de fietsbereidheid van mensen te vergroten en daardoor fietsen een 
goed alternatief wordt voor de auto. Want Ridderkerk behoort nog steeds tot een van de meest 
autogeoriënteerde gemeenten van Nederland en dat moet veranderen. Daarnaast komen de 
fietshighways de fietsveiligheid van grote groepen fietsende scholieren ten goede.  
Voor de verkeersveiligheid vinden wij van groot belang dat de maximum snelheid van 30 km per 
uur binnen de bebouwde kom wordt gehandhaafd. Steeds vaker zien we invalidenwagentjes op de 
straat rijden in plaats van op de stoep hoewel niet duidelijk of dit moet of mag kunnen er toch 
onveilige verkeerssituaties ontstaan. Graag een reactie van de portefeuillehouder. 
 
BAR samenwerking 
De BAR samenwerking heeft het afgelopen jaar definitief vorm gekregen. Zeker gezien de taken 
die naar de gemeenten toekomen leek de BAR samenwerking noodzakelijk. Nu is de fase 
aangebroken dat de  BAR samenwerking en de BAR organisatie zich moeten gaan bewijzen. 
D66/GroenLinks is van mening dat zo een ver gaande vorm van samenwerking tussen 3 
gemeenten risico’s met zich meebrengt waar wij als raad alert op moeten zijn.  
 
Metropoolregio 
D66/GroenLinks is altijd kritisch geweest ten aanzien van de vorming van de Metropoolregio. Maar 
omdat Ridderkerk mogelijk grote belangen heeft in de Metropoolregio en deze moeten adequaat 
behartigd worden hebben wij het college in een vroeg stadium verzocht zo veel als mogelijk aan 
overleggen deel te nemen. Zeker nu blijkt dat de BDU gelden voor vervoer richting de 
Metropoolregio gaan is dat een verstandige opstelling gebleken.  
 
Veiligheid 
De recente overvallen op verschillende winkels in Ridderkerk versterken het gevoel van 
onveiligheid van onze bewoners. Daarnaast is er ook een trend zichtbaar dat de overvallers 
vanwege goed bewaakte winkels nu steeds vaker mensen thuis overvallen. Niet zeldzaam zijn 
ouderen hiervan het slachtoffer. De gemeente moet zich er voor inspannen mensen voor te lichten 
hoe zich te wapenen tegen deze vorm van criminaliteit.  
Burenoverlast, nachtelijk lawaai, intimidatie, geweld, enzovoort lijken in vergelijking met zware 
criminaliteit zoals hiervoor omschreven niet al te ernstig. Maar ze hebben in het algemeen wel een 
grote impact op mensen en kunnen een voortdurende aantasting zijn van hun gevoel van 
welbevinden en veiligheid. Steeds opnieuw klagen mensen dat er “niets” gebeurt en dat de 
ernstige overlastgevers, soms na een korte onderbreking, jarenlang een straat of buurt 
terroriseren. Ook blijven de klachten bestaan over het moeilijk aangifte kunnen doen bij de politie 
en het gevoel dat men wordt afgescheept.  
Maar het is niet alleen criminaliteit en overlast dat maakt dat mensen zich onveilig voelen. Ook de 
vele veranderingen in onze samenleving als gevolg van bezuinigingen brengen gevoelens van 
onveiligheid met zich mee. Wat vroeger van zelf sprekend was is nu een onderwerp van 
bezuiniging, waarbij het nog maar de vraag is wat er nu nog overblijft van het sociaal vangnet dat 
vroeger zo vanzelfsprekend was. Dit zou je “sociale onveiligheid” kunnen noemen. 
 
Onderwijs 
D66/GroenLinks vindt dat hoog moet worden ingezet op de bestrijding van onderwijs 
achterstanden. Er moet een actief en samenhangend beleid worden gevoerd in het voorkomen en 
bestrijden van onderwijsachterstanden en het bevorderen van integreren van migranten. Daarnaast 
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is het onaanvaardbaar dat voor probleem- en zorgleerlingen die om wat voor reden geen onderwijs 
kunnen volgen in het regulier onderwijs geen passende alternatieven beschikbaar zijn.  
De ontwikkeling van het concept van brede scholen moet worden voortgezet in elke wijk, zodat een 
divers aanbod van educatieve, sociale activiteiten kan worden aangeboden door met elkaar 
samenwerkende instellingen, organisaties en vrijwilligers. D66/GroenLinks wil door samenwerking 
en integratie van verschillende vormen van kinderopvang tot voorscholen bevorderen. 
 
Afsluitend 
Namens de fractie D66/GroenLinks wens ik alle (burger) raadsleden, de burgemeester, de 
wethouders en ambtenaren veel wijsheid toe bij al hun inspanningen voor Ridderkerk.  
 
Farahnaz Fräser, MScBA 
Fractievoorzitter D66/GroenLinks 
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Algemene Beschouwingen groep Koppes 
 

Hand op de knip en pas op de plaats? Tijd voor creativiteit en innovatief denken! 
Het IMF rekent voor Nederland op een economische krimp van 1,3 % dit jaar, maar een lichte groei in 
2014.  De media staat er vol mee, zijn we nu uit de recessie, of niet,trekt de huizenmarkt aan, of niet?   
Ideeën om de economie uit het slop  te trekken zijn er te over, maar zetten voor Nederland nog 
weinig zoden aan de dijk.  
 Dat vertaalt zich in de september circulaire.  Dit betekend wederom een korting op het 
gemeentefonds.    
 De ‘zorg’  gaat op de schop.  De  decentralisaties in het sociale domein moeten voor  1 januari 
2015 op orde zijn. Daarbij staat  ‘de kanteling’ bovenaan.  De ‘kanteling gedachte’ geeft  een ‘déjà 
vu ‘   gevoel. Zo ging men ‘vroeger’ ook met zorg om, zorg voor je ouders, voor hulpbehoevende 
buren, sociaal geïsoleerde buurtbewoners  enz.  Een mooie gedachte, maar in tegenstelling tot de 
vorige generatie heeft men nu  veelal  een baan met  betaalde opvang voor kinderen.  De kanteling 
is goed, en we moeten dit met elkaar realiseren.  Ridderkerk beschikt inmiddels al over goed 
georganiseerde vrijwilligers  zoals bijvoorbeeld  bij KARAAT, de FORMULIEREN BRIGADE, de  
SCHULDHULPMAATJES  en CONNECT TO ACT enz.  Maar ook hele goede particuliere 
initiatieven zoals de VOEDSELBANK  en stichting BRAM en de KLEDINGBANK die onlangs zijn 
opgestart. Om zorg te blijven bieden aan hen die het écht nodig hebben moeten we zorgvuldig om  
gaan met onze mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De kanteling is ieders  uitdaging, maar ook 
ieders zorg.  Dus ook voor de gemeente, die immers niemand tussen wal en schip zal laten vallen. 
Ook niet het personeel van de zorgaanbieders die de zorg leveren. 
Deze transitie heeft geleid tot het opzetten van de pilot   werken in de wijk. Met zorg in de wijk, en 
wijkbewoners die als vrijwilliger daarin ondersteunen. Deze pilot  laat zien dat hier goede 
mogelijkheden liggen.  Dit gebeurt in samenwerking met de Brede School en het CJG,  en vormen 
een basis voor een alternatieve vorm van jeugdzorg.  Medewerkers  zijn heel positief, de opzet ziet 
er goed uit! 
Het teruglopen van werkgelegenheid voor jongeren,  ouderen,  mensen met een beperking geeft 
grote onzekerheid.  We zullen in Ridderkerk zo veel mogelijk inzet moeten plegen op het creëren 
van arbeidsplaatsen, het stimuleren en indien mogelijk faciliteren van bedrijven en startende 
ondernemers.   In een leegstaand schoollokaal  kan bijvoorbeeld heel goed een kleinschalig 
bedrijvencentrum worden ingericht ten behoeve van starters. Kinderen in de ene lokaal, pa of ma in 
het andere lokaal?   We moeten de Ridderkerks ondernemers faciliteren.  Een sleutel hierin is 
goed met hen communiceren. Ondernemers zij creatief en denken constructief,  neem hun 
suggesties serieus en onderzoek ze indien dit aan de orde is.   Bij faciliteren hoort  voor Groep 
Koppes géén winkelopenstelling op zondag.  Maar ook zéker niét  het uitbreiden van, of duurder 
maken van, betaald parkeren.  Het parkeren in de parkeergarages in Ridderkerk is juist onlangs 
weer duurder geworden. Net als buiten parkeren. Kunt u aangeven hoeveel parkeren kost, 
gedurende een uur, binnen en buiten? 
De BAR ambtenaren fusie  geeft ook onzekerheid.  Deze stap is de moeilijkste in een traject 
richting een  gemeentelijke-fusie.  Deze stap wordt  m.i.v. januari genomen. Autonomie van de drie 
gemeenten staat weliswaar bovenaan bij dit project, maar daar hebben wij voor de toekomst geen 
vertrouwen in. De bureaucratie zal toenemen, er moet gemonitord en gefactureerd worden.  De 
kans is groot dat men hier in vast loopt, en dan is het stapje richting één BAR gemeente nog maar 
klein.  De bestuurlijke slagkracht zal vergroot worden,dat moet, en daar zijn wij niet op tegen, maar 
dat had ook op een andere manier bereikt kunnen worden.   Fusies leiden ook zelden tot 
besparing!  Wij zullen zeer kritisch monitoren of de veel genoemde en geroemde besparing van 
10% op de bedrijfsvoering ook daadwerkelijk gehaald wordt.  Wij zien deze stap uitmonden in het 
volgende document genaamd  ‘BAR-slecht’. De grootste besparing zou uit personeelkosten 
moeten komen, kunt u aangeven om hoeveel banen dit gaat? 
Zo uniek als u de BAR samenwerking noemt,  zo uniek is ook de bij Nieuw Reijerwaard geplande 
ovonde.  Een reden om massaal tegen dit dwaze plan te zijn. Waarom zouden bedrijven wel op 
Nieuw Reijerwaard investeren, en niet op Cornelisland?  Daar duurt de leegstand voort.  Er is 
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voldoende belangstelling, maar kopen is er blijkbaar niet bij. Misschien kan daar dan toch een 
vrachtwagen parkeerplaats komen?  Op BT Oost verdwijnt zeer binnenkort 1 ha. parkeerplaats 
t.b.v. aanleg van de Spoorlaan.  Er wordt al veel te lang, alleen maar gepraat, over de 
vrachtwagen- parkeeroverlast.  Daar moet nú echt een oplossing voor komen.  Wat denkt de 
wethouder hier aan te doen, op korte termijn?                                                                                                                                                                   
De slechte luchtkwaliteit   is voor ons een  ander zwaarwegend argument. Een stukje scherm ten 
behoeve van NO2  wordt binnenkort geplaatst door RWS. Dat is echter niet voldoende. We moeten 
er alles aan doen wat mogelijk is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dus ook veel vaker de 
adviezen van ‘ALTERRA’s’ rapport ‘GROEN VOOR LUCHT’ toepassen. Dit mag niet uit beeld 
verdwijnen door bezuinigingen op groen.  Er zouden ook meer bomen gepland moeten worden 
achter de geluidsschermen, en Hedera om er overheen te groeien. De nieuwe schermen bestaan 
immers ook grotendeels uit Hedera, aan Rijkswegzijde. Wethouder kunt u aangeven wat u al doet 
en gaat doen met de uitkomsten van Alterra’s rapport?                                                                                                          
Meer bomen langs de Rijksweg bijvoorbeeld bij de tunnelmond A15 bij de Noord, Oostendam. Ook 
daar is de luchtkwaliteit slecht. Ook daar moet voor 2015 een verbetering zijn bereikt. Dat kan 
misschien wel door daar bomen te plaatsen. Bijvoorbeeld de 57 bomen van Rijkswaterstaat die we 
binnenkort krijgen. De grond daar is ook van Rijkswaterstaat, dus dat zou moeten lukken. Kunt u 
deze suggestie meenemen in een overleg met Rijkswaterstaat, en daarvan terugkoppeling geven?                        
Daarbij  komt de geluidsoverlast. De uitslagen van de metingen zijn bekend, en matig tot slecht.   
Wat zou verlichten is het resterende stukje geluidswal plaatsen. Daarvoor zou SWUNG metingen 
verrichten. Hoe staat het met die metingen?  Geluidoverlast is er ook nog altijd op en rond de 
Rotterdamse weg een probleem. Naar effecten van een geluidswal wordt gekeken, en over 
fluisterasfalt gesproken met het Waterschap. Wanneer krijgen wij daarover uitsluitsel?                      
De luchtkwaliteit en geluidbelasting bij de Rijnsingel  in Bolnes zijn ook slecht.  Het voorstel voor de 
aanpassing van het kruispunt Rijnsingel Rotterdamseweg staat voor november op de agenda, we 
zijn benieuwd wat de effecten daarvan op lucht en geluid zullen zijn.  
Bolnes heeft het  buitengebied  Bolnes-zuid. Hoe staat het met de vorderingen voor een 
Ridderkerks invulling van dit gebied?  Buitengebied is ook het Rijsoordbos. We gaan er van uit dat 
dit nu echt in het komende jaar ingepland gaat worden, en dat we deze winter al gebruik kunnen 
maken van de schaatsbaan aldaar. Loopt dit nog volgens planning?   De Creze-polder kan ook 
aangelegd worden,  ware het niet dat er een probleem is opgetreden doordat de Oostmolendijk is 
gaan schuiven. De dijk  is van het Waterschap, maar wij zouden graag van u horen wat hier aan de 
hand is en wat men denkt hieraan te doen?!    De rotonde in de Rijksstraatweg schuift ook richting 
de sloot. Dat is wél een probleem voor de gemeente. Een zelfde vraag als over de Oostmolendijk,   
wij zouden graag van u horen wat hier aan de hand is en wat men denkt hieraan te doen?! 
Woningbouw  in Ridderkerk vindt soms op grote schaal plaats, denk aan de invulling van het 
Schramterrein, maar ook op kleinere schaal. Veel staat in de planning bij Woonvisie. Lopen door 
de huidige ontwikkelingen in het bestuur van Woonvisie, projecten vertraging op?  Kunt u de raad 
daarover geïnformeerd houden? Niet de woningen, maar wel het welbevinden van de  bewoners 
zijn de verantwoording van de gemeente.   Andere bouwprojecten zoals Drievliet/het Zand, en het 
schoolmeestershuis lopen goed. Het centrumplan heeft voor ons te weinig kwaliteiten, en gezien 
de moties die hierbij aangenomen zijn lijkt het er op dat dit voor de andere partijen eigenlijk ook het 
geval is. Ook betreuren wij het afbreken en niet meer terug laten komen van de ‘de Kuyperschool’ 
of delen daarvan.                                                                                                                                                      
Het project woningbouw bij Oostendam is afgeblazen. Wij willen dat u de ‘ster’ woningbouwlocatie 
van dit gebied af haalt. De bewoners zitten al 12 jaar in onzekerheid wel of niet dat moet een keer 
afgelopen zijn.  Maar het bestemmingsplan staat op de agenda voor de raad van november dus die 
discussie komt nog.    In Rijsoord zijn twee locaties waar men wel graag woningen gebouwd ziet 
worden. Dat is op het ‘de Jong Tours’ terrein, en een kleine uitbreiding van Strevelszicht. Misschien 
moet u zich daar op richten. 
We hebben inmiddels een goede nota   Erfgoedbeleid,   met daarin ook ruimte voor het 
monument in zijn omgeving. Dit aspect staat daarin nadrukkelijk omschreven.  Hoe kan het dan dat 
u niets doet voor het Rijksmonument aan Voorweg, boerderij Bouwlust! Hoeveel waarde kunnen 
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we dan aan uw erfgoedbeleid hechten. Uw antwoord kan ik inmiddels dromen, ‘dat is onder regie 
van de GRNR’. Maar u gaat geheel voorbij aan het feit dat dit Ridderkerks grondgebied is, en dat 
de bewoners inwoners van Ridderkerk zijn en dat wij een zekere verantwoording hierin hebben!  
Kunt u aangeven of  u iets en wat u dan gaat doen voor dit monument en zijn bewoners?  
De nieuwbouw bij het Farel-college,  en het nieuwe clubhuis voor de scouting zijn mooie projecten. 
Helaas blijft er voor de scouting een financieel probleem bestaan, daarvoor dienen wij een motie in. 
Iets anders ten aanzien van dit plan is de toevoeging van de kerk in het plan, naast de scouting en 
naast het recreatie strandje. Hoe krijg je dat bedacht. Voor de wijze waarop hier met  
burgerparticipatie  is omgegaan hebben wij geen goede woorden over. Dit zit nog vers in het 
geheugen, bij velen! De nota  participatie wordt nú geëvalueerd. Wordt er nu letterlijk een hoop 
papier uitgehaald en weggegooid? en gaan we nu eindelijk “burgerparticipatie doen’  i.p.v. 
‘burgerparticipatie schrijven’? Gewoon praten met mensen, ideeën serieus meewegen, en een 
terugkoppeling geven? En mensen de vrijheid geven om met u participatie vorm te geven, i.p.v. die 
vrijheid met regeltjes in te perken? Hoe verloopt de evaluatie tot nu toe, welke stappen moeten nog 
worden genomen, en wanneer komt dit in de raad?   Wijkoverleggen zijn een vaste groep 
participanten, waarvan u zou meer gebruik zou kunnen maken. Bijvoorbeeld door te kijken of er 
reguliere schoonmaak acties in de wijk gekoppeld kunnen worden aan het schouwen, of voor 
beperkt onderhoud aan plantsoentjes bij hen neer te leggen, als ondersteuning van gemeentelijk 
beleid.                                                                                                                                                     
Buurtpreventie draait inmiddels in drie wijken. De complimenten voor dit geweldige particuliere 
initiatief!  Het zou mooi zijn als we dit in alle wijken voor elkaar kunnen krijgen. Kunt u dit 
stimuleren? Er vinden al een tijdje redelijk veel inbraken plaats in Ridderkerk. Is er een preventie 
actie op te zetten, gesteund door politie en bijvoorbeeld buurtpreventie?                                                                                                                                                                   
Wij willen meer boa’s in Ridderkerk.  Die vergroten de veiligheid binnen de gemeente, en kunnen 
verbaliserend optreden zodat ze enigszins budget neutraal kunnen werken. Dan kan ook de 
hondenpoep overlast beter in de hand gehouden worden, ergernis nr. 1 in Ridderkerk.          
Veiligheid wordt ook vergroot als er meer gehandhaafd kan worden op het overtreden van de 
maximum snelheid. Deze overtreding vindt verspreid over geheel Ridderkerk plaats, maar er zijn 
locaties waar daarover heel veel geklaagd wordt.  We vragen daarvoor doorlopend uw aandacht!                           
Ook goed voor het vergroten van de veiligheid is de mobiele camera. Is deze inmiddels 
aangeschaft? De regels voor plaatsing zijn of worden binnenkort versoepeld. Wat de inzet van dit 
instrument gemakkelijk en flexibeler maakt, en goed is nu de ‘donkere dagen tijd’  weer is 
aangebroken.   
Zie de vergrijzing als een kans. Benut de kennis van mensen met levenservaring.  Geef 
vergrijzing ook een plek, bijvoorbeeld door meer openbare toiletten, meer bankjes, en meer veilige 
wandel en fietspaden, ook voor de rollator en scootmobiel,  en zorg voor meer  oplaadplaatsen 
voor de elektrische fiets. Pak fietspad knelpunten aan vooral in het centrum van Ridderkerk, nabij 
de Ridderhof, dit kan wellicht bekostigd worden uit het potje voor de fietshighway’s.  
Een veilige gemeente, met groen en goede woningen is aantrekkelijk voor jong en oud.  De zorg is 
goed op orde, want een mix van jong en oud, houdt een ieder aan de gang. 
 
Tot slot wensen wij het college wijsheid en sterkte toe bij hun werk 
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN LEEFBAAR RIDDERKERK 
                  7 
november 2013 

“Nederland uit de recessie ? ” 
Algemeen 
Goed nieuws over onze economie is altijd welkom. Volgens de president van de Nederlandsche 
Bank - Klaas Knot - ligt het in de verwachting dat onze economie nog dit kwartaal uit de recessie 
komt. Harde cijfers zijn er niet, maar de eerste signalen zijn een feit. De wereldhandel trekt aan en 
dat betekent meer export. De huizenprijzen zijn gestopt met dalen, waardoor particuliere 
vermogens niet verder worden uitgehold. Als consumenten zoals u en ik het vertrouwen weer 
vinden, dat leidt dat tot uitgaven en dus tot economische groei.  
Vele jaren werden deze Algemene Beschouwingen gedomineerd door negatieve berichten over 
teruglopende inkomsten en verdere bezuinigingen van het rijk. Een ding is duidelijk. Verdere 
onzekerheid en doemdenken in deze tijd is een groot risico voor herstel van onze economische 
positie in de wereld en vormt tevens een bedreiging voor onze locale Ridderkerkse economie. Wij 
zullen ons allemaal moeten realiseren dat verder doemdenken over de toekomst van Nieuw 
Reijerwaard, negatieve berichtgeving in de kranten en het opkloppen van juridische uitspraken 
kunnen leiden tot scenario’s die remmend werken op de ontwikkeling van dit gebied. Als het 
uiteindelijke doel is van de lokale Ridderkerkse politiek om  horrorscenario’s te creëren met alle 
financiële risico’s van dien, dan zal  Leefbaar Ridderkerk zich  hiertegen ernstig verzetten.  
Duidelijk is ook dat de rol van de overheid in Nederland verandert. Een probleemoplossende 
overheid is niet meer van deze tijd. Er wordt een groter beroep gedaan op de verantwoordelijkheid 
van alle inwoners. Ongelimiteerd aanbod van zorg op tal van gebieden zal plaats moeten maken 
voor maatwerk.  
Het is mooi om te zien dat de oppositie in de Tweede Kamer ervoor gezorgd heeft dat ondanks de 
structurele besparing van nog eens 6 miljard er ook in moeilijk tijden goede afspraken gemaakt 
kunnen worden die wat opleveren. Dankzij D66, ChristenUnie en SGP zijn de bezuinigingen op de 
Kinderbijslag van de baan, wordt het onderwijs verder gestimuleerd, worden er banen gecreëerd 
en blijven de schoolboeken gratis.  
Ik zie grote gelijkenissen met Ridderkerk, waar eind vorig jaar een nieuwe coalitie van D66+GL, 
SGP en ChristenUnie en Leefbaar Ridderkerk  gezamenlijk aan de slag ging met een heldere  
missie. Het is frappant te zien, dat ook deze samenwerking nu zijn vruchten afwerpt.  
Complimenten voor de wethouder Financiën die ook dit jaar ervoor gezorgd heeft dat de begroting 
van Ridderkerk op orde is en er wederom sprake is van een solide financieel  beleid. We kunnen 
duidelijk stellen dat Ridderkerk t.o.v. andere gemeentes in Nederland een financieel gezonde 
gemeente is.  Bijzonder woord van dank aan oud-wethouder Vroegindeweij, voor zijn inspanningen 
de eerste twee jaar van deze raadsperiode. Een compliment aan het adres van wethouder Den 
Ouden die erin geslaagd is om in betrekkelijk korte tijd dit stokje over te nemen. 
Voorzitter, vorig jaar sloot ik mijn inleiding af met de woorden dat in deze moeilijke tijden het maken 
van keuzes cruciaal is. Politieke keuzes die altijd gevolgen hebben. Dat wordt ook nu weer 
zichtbaar. Keuzes die gevolgen hebben voor werkgelegenheid. Ik doel hierbij op de 
vakleerkrachten voor lichamelijke opvoeding. Keuzes die gevolgen hebben voor invulling van de 
buitenruimte, bijvoorbeeld Nieuw Reijerwaard. En keuzes die direct van invloed zijn op onze 
koopkracht. Dat grijpt in en raakt allereerst de kwetsbaarste groepen in de samenleving.  
Dat keuzes maken moeilijk is voorzitter werd wederom duidelijk tijdens de Begrotingsmarkt op 31 
oktober. Veel initiatieven en projecten verdienen financiële ondersteuning, maar helaas liggen hier 
geen onbegrensde mogelijkheden.  Ook dit jaar zullen we keuzes moeten maken in het belang van 
de Ridderkerkse samenleving. Wij hopen dan ook samen uw college en samen met de collega’s in 
deze raad tot verstandige keuzes te komen vandaag.  
Veiligheid 
Veiligheid staat hoog op onze agenda. Begin 2012 werd Ridderkerk opgeschrikt door een golf aan 
berovingen en inbraken.  Inmiddels is de rust weergekeerd. Een nieuw initiatief van de politie 
“Misdaad in Kaart”  geeft waardevolle informatie over waar de afgelopen 3 maanden in Ridderkerk 
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is ingebroken of waar een poging gedaan werd. Transparantie en helderheid is voor Leefbaar 
Ridderkerk essentieel.  Iedereen heeft recht op actuele informatie en bij excessen kan er direct 
actie ondernomen worden.  Laten we ervoor zorgen dat gebruik van Social Media zoals Twitter en 
Facebook bijdragen tot een veiligere samenleving en het niet zien als bedreiging.  Burgers hechten 
veel waarde aan een veilige en rustige leefomgeving. Dat blijkt o.a. uit de diverse wijkbezoeken die 
Leefbaar Ridderkerk het afgelopen jaar heeft afgelegd. In nauw overleg met het wijkoverleg, 
buurtpreventie, politie en bewoners kunnen problemen effectief opgepakt worden. Onderlinge 
communicatie en handhaving van regels die we met z’n allen hebben vastgesteld is hierbij cruciaal. 
Een woord van dank aan alle inwoners van Ridderkerk die actief zijn in de buurtpreventie en ervoor 
zorgen dat onze wijken veiliger worden.  
 
Bedrijventerreinen + Buitenruimte 
Eerder hebben wij u gevraagd naar handhaving op de Ridderkerkse bedrijventerreinen. 
Ongewenste situaties zoals belemmerende begroeiing en afgedankte spullen en pallets zorgen 
voor verloedering van de omgeving. Verpaupering is het gevolg. Dat is ook van toepassing in de 
wijken. De gemeente zou bij duidelijke signalen van verrommeling en verpaupering na een 
redelijke termijn betrokkenen moeten aanspreken. Het kan niet zo zijn dat bewoners hier jarenlang 
hinder van ondervinden.  Ridderkerk  “Schoon + heel + veilig”  is nog steeds een actueel thema. 
Vorige week nog werden we opgeschrikt door brand in de voormalige Reijer aan de Pr. 
Bernardstraat. Ook de Kuyperschool is doelwit geweest van brandstichting. Daarnaast is het 
kantoorgebouw op het voormalig HAK-terrein doelwit geworden van vandalen. Door vroegtijdig in 
te grijpen en panden niet onnodig lang leeg te laten staan ontstaat een veiligere situatie in de 
wijken en wordt verpaupering tegengegaan. 
De raad heeft gekozen voor minimaal onderhoud van groen in de buitenruimte. Met deze beperkte 
middelen worden uiteraard geen wonderen verricht. Van burgers komen er signalen dat er weinige 
controle is op uitgevoerde werkzaamheden van onderaannemers. Graag aandacht hiervoor.  
 
BAR-samenwerking 
Dit jaar stelt de Ridderkerkse raad voor het eerst ook een begroting in BAR-verband vast. Dat is 
nieuw en het resultaat van jarenlange inspanning om te komen tot  een vruchtbare samenwerking 
tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. We zullen al onze energie moeten steken in dit 
samenwerkingsverband om onze eigen positie in de regio te versterken. Wij zijn daarom verheugd 
dat we dit jaar de eerste BAR-begroting mede mogen vaststellen. Maar met een samenwerking op 
papier alleen komen we er niet. Net als in het bedrijfsleden zullen we contacten moeten 
onderhouden en zelf actief aan deze samenwerking moeten werken.  
 
Maatschappij + Zorg 
Decentralisatie van  overheidstaken is een feit geworden. Onze BAR-organisatie staat aan de 
vooravond van een ingrijpende transformatie in ons sociale domein. Het denken in regels en 
procedures, zal plaats moeten maken voor maatwerk en creativiteit. Complimenten voor de 
ambtelijke organisatie die steeds met volle overgave werkt aan deze enorme transitie. We zijn dan 
ook dankbaar als uit terugkoppeling met de uitvoerende partners blijkt dat het transitiearrangement 
voor de Jeugdzorg  zo positief is ontvangen.   U begrijpt voorzitter,  dat bij zo’n ingrijpende operatie 
er ook reden is voor zorg. Zorg met name voor kwetsbare groepen die hiervan afhankelijk zijn of 
zelfs op aangewezen zijn. Zorg voor de minima, een kwetsbare groep in onze samenleving. Hoe 
groot is deze groep nu en over een jaar?  Kunnen we er zeker van zijn dat er niemand buiten de 
boot valt?  Aandachtspunten die we bij u wethouder neerleggen met het verzoek hier aandacht aan 
te besteden, want hoe zeker is in de huidige tijd nog het recht op huishoudelijk hulp? Voor wie blijft 
zorg gegarandeerd? En in welke vorm wordt hulp in de toekomst  nog aangeboden...?  Talloze 
horrorscenario’s zorgen voor onrust bij de doelgroep. Ervaring leert ons dat angst een slechte 
leermeester is. Het komende jaar zal een proeftuin worden voor onze toekomstige zorg, waarbij 
helder en zorgvuldig afwegingen gemaakt moeten worden welke ontwikkelingen worden 
overgenomen.   



 
 

  
 

   Volgnr.  van 67 
 

37 

Op het gebied van Sociale Zaken en Uitkeringen is deze raadsperiode gekozen voor een andere 
aanpak. Fraude bij het aanvragen van uitkeringen en oneerlijk gebruik zal ook in de toekomst 
moeten worden bestreden. Kan de wethouder aangeven of hier de eerste resultaten al van bekend 
zijn?  
De raad zal het college heldere kaders moeten meegeven waarbinnen de Ridderkerkse zorg 
ontwikkeld zal moeten worden. Eerder dit jaar is op het gebied van het PGB een duidelijk signaal 
afgegeven. Als Ridderkerk gaat voor het “Zorg-PLUS pakket”, dan zal het Ridderkerkse beleid 
hierop moeten worden aangepast.  
Dat hierbij de  rol van mantelzorgers en vrijwilligers nog belangrijker wordt, is duidelijk. Zij vervullen 
in onze maatschappij een rol die niet in geld is uit te drukken. Hun inzet en zorg zullen we moeten 
koesteren.  Ook nu weer werd tijdens de Begrotingsmarkt duidelijk dat ook zij hulp behoeven. Waar 
nodig zullen wij onze mantelzorgers moeten ondersteunen en faciliteren. Onze fractie zal een 
motie indienen om dat mogelijk te maken.  
 
Sport + Recreatie 
Sport heeft een bijzondere plek in onze Ridderkerkse samenleving. Vele Ridderkerkse gezinnen 
maken hier wekelijks gebruik van. Het belang van goede accommodaties is hierbij helder. Dit vergt 
een duidelijke visie voor de toekomst, waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid zullen moeten 
nemen. De Wethouder Sport en Recreatie heeft aangegeven om op korte termijn met de nota 
sportaccommodaties  naar de raad te komen. Geen makkelijk opgave,  dat realiseren wij ons. Het 
is essentieel dat hier een voorstel uit voortkomt dat gedragen wordt door de diverse 
sportverenigingen, S+W als coördinator, en de Ridderkerkse raad. We hopen dan ook dat de 
wethouder zijn eerdere toezegging om met diverse scenario’s te komen zal nakomen. Alleen dan 
leidt dat tot een functioneel beleid sportaccommodaties dat voldoet aan de maatstaven anno 2013.  
 
Historie + Erfgoed 
Cultureel erfgoed heeft binnen Leefbaar Ridderkerk een bijzondere plek. Jarenlang is er discussie 
gevoerd over het voortbestaan van de Kuyperschool. Wij zijn blij dat vorige maand in alle 
helderheid door het gemeentebestuur een duidelijke keuze is gemaakt om de school in zijn huidige 
staat te slopen. Enerzijds met pijn in ons hart, maar anderzijds in het besef dat we Ridderkerk niet 
kunnen opzadelen met een miljoenenstrop om een oud vervallen gebouw nog te herstellen. De 
ruïne Huis te Woude is in zijn oude glorie hersteld en voor langere tijd veiliggesteld. Ook het 
schoolmeestershuis zal in zijn nieuwe vorm in Rijsoord herrijzen. Oog voor erfgoed, historie en 
cultuur, maar altijd met een nuchtere ondertoon. In het kader van erfgoed vragen wij het college 
hoe zij aankijken naar onze oude vlascultuur in Rijsoord en de voormalige scheepswerven. Kan 
hier aandacht aan besteed worden ?  
 
 
Woningbouw 
Vorig jaar nog voorzitter sprak onze fractie de woorden dat projectontwikkelaars niet in staat zijn 
om lopende woningbouwprojecten nieuw leven in te blazen. Gelukkig is daar dit jaar met de 
voltooiing van het Centrumplan een einde aan gekomen. Oud-wethouder Stout en later wethouder 
Van Houcke hebben ervoor gezorgd dit project vlot te trekken en ervoor te zorgen dat het 
braakliggende terrein eindelijk wordt ingevuld. Ons  Koningsplein wordt na jaren van stilstand 
eindelijk voltooid. Geen operatie zonder risico’s. Dat bleek wel tijdens de behandeling in de raad. 
Het is naïef om te denken dat vooruitschuiven geld oplevert…. In tegendeel, van een 
gemeentebestuur wordt verwacht dat zij in tijden dat het financieel economisch tegenzit heldere 
keuzes maakt, maar wel met een duidelijke koers.  De discussie binnen deze raad over dit voorstel  
was een waardevolle discussie waar alle aspecten aan bod zijn gekomen. Nogmaals dank aan 
wethouder Van Houcke om met open vizier in goed overleg dit complexe project op te pakken. 
Ridderkerk heeft immers recht op een bruisend centrum met voorzieningen en woningen voor 
diverse doelgroepen.  
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Wij hopen in dat licht  dat ook Woonvisie - onze woningbouwcorporatie -  haar taken zorgvuldig op 
zal pakken de komende maanden en een begin maakt met verdere herstructureringsprojecten in 
Ridderkerk Centrum en Rijsoord.  Het vertrek van directeur Fenny de Graaf kan geen roet in het 
eten gooien. Wij spreken directie en Raad van Commissarissen van Woonvisie aan hun afspraken 
na te komen. Bouwen aan een goed woningbouwbeleid doe je samen, met open vizier en in goed 
overleg.  
Wethouder kunt u aangeven hoe de stand van zaken is m.b.t. het voormalige Schramterrein? 
Wanneer mogen we hier de eerste ontwikkelingen verwachten? Bovendien vragen wij ons af hoe 
we onze mooie rivieroevers nog toegankelijker kunnen maken en misschien kunnen transformeren 
in verblijfsgebieden voor wandel- en fietsrecreatie.  
Daarnaast voorzitter zijn wij blij met de nieuwe inrichting van het Park Ringdijk, waarbij na velen 
jaren van onzekerheid de Scouting Sint Joris eindelijk duidelijkheid heeft gekregen over hun 
nieuwe onderkomen. We zijn er nog niet, want de toekomst van onze scouting mag door 
onduidelijke afspraken niet in gevaar komen. Partijen zullen in nauw overleg moeten komen tot 
wederzijdse heldere afspraken die werkbaar, realistisch en vooral ook haalbaar zijn.  
 
Onderwijs 
Inmiddels is de nieuwe Reijer in Slikkerveer geopend. Wij zijn blij dat ook in Slikkerveer de 
kinderen kunnen genieten van een nieuwe school.  Goed onderwijs is belangrijk, maar ook de 
voorziening zelf moet voldoen aan de eisen van deze tijd. Ook bij het Farel College wordt druk 
gebouwd. Vorige week werd landelijk aandacht besteed aan de deplorabele staat van veel 
scholen. Ook in Ridderkerk is dat een actueel onderwerp. Het is goed dat hier met veel 
zorgvuldigheid aandacht aan wordt besteed. Wij doen een dringend beroep op de wethouder 
Onderwijs om te voorkomen dat onze Ridderkerkse scholen afglijden.  
 
Verkeer + Vervoer 
De Ridderkerkse buurtbus vervulde een prominente plaats in het door verschaling aangetaste OV-
netwerk van Ridderkerk.  Nieuwe plannen rond de buurtbus baren ons wel zorgen. Verdere 
verschraling is onacceptabel. Wij weten dat u in overleg bent met allerlei partijen om het 
voortbestaan van deze maatwerkoplossing te garanderen. Wij  doen dan ook een dringend beroep 
op u - wethouder -  om duidelijke afspraken met de RET te maken om dit soort constructies die 
voor Ridderkerk zo belangrijk zijn ook in de toekomst veilig te stellen. Talloze ouderen en 
kwetsbare groepen mensen maken dagelijks gebruik van de Buurtbus die voor hen de enige vorm 
van openbaar vervoer binnen Ridderkerk is.  
Wij zijn blij dat het college nog dit jaar  invulling heeft gegeven aan de aanleg voor  nieuwe 
rotondes bij de Populierenlaan, Sportlaan en de Kastanjelaan.  Op dit moment - nu deze 
belangrijke verkeersaders vrijwel dagelijks  geheel dichtslibben - wordt duidelijk welke cruciale rol 
deze wegen hebben in het Ridderkerkse wegennet. Wij hopen dan ook met u wethouder dat de 
bouwwerkzaamheden op korte termijn afgerond kunnen worden.  
Wij zijn blij dat in een onlangs vastgestelde notitie “Naar een toekomstvast Openbaar Vervoer”  
helder wordt dat het onderzoek naar een mogelijk Ridderkerklijn pas wordt opgepakt na 2025. 
Uiteraard onder de voorwaarde dat de financiële middelen dan wel beschikbaar zijn. Voor 
Ridderkerk houdt dat in we de komende 10 jaar geen rekening  houden met deze ontwikkelingen . 
Ook de Metropoolregio schijnt in haar strategische agenda niet eerder dan in 2025 onderzoek te 
willen doen. Leefbaar Ridderkerk kan hier duidelijk over zijn. Verder onderzoek is wat ons betreft 
compleet overbodig en onnodige geldverspilling.  Onze fractie is nooit voorstander geweest van 
een sneltram. Wat ons betreft  wordt er geluisterd naar keuze van de Ridderkerkse bevolking en 
worden deze schaarse miljoenen geïnvesteerd in OV-projecten die daadwerkelijk resultaatgericht 
zijn. Het bevorderen van personenvervoer over water verdient dan ook hogere prioriteit. 
 
Duurzaamheid + Milieu 
Wethouder Van Houcke heeft zijn rol als wethouder Milieu en Duurzaamheid inmiddels goed 
opgepakt. De eerste zonnepanelen op het gemeentehuis zijn een feit. Duurzaamheid en milieu zijn 
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een vast onderdeel geworden van ons beleid, wat een voorbeeldfunctie vervult voor alle burgers 
van Ridderkerk. 
Er zijn dit voorjaar bomen geplant met schoolkinderen langs de Rijkswegen in Ridderkerk-West. 
Kunnen er niet veel meer initiatieven ontplooid worden om een groene corridor langs de 
Rijkswegen te maken? Kan de wethouder tevens aangeven hoe de stand van zaken is met het 
Waalbos en de ontwikkeling van de Crezéepolder?  
Ook zijn er  punten van zorg. De luchtkwaliteit om ons heen vormt dagelijks een bedreiging. Wij 
realiseren ons dat de invloed op de luchtkwaliteit door externe factoren nauwelijks beïnvloedbaar 
is. Onder de rook van Rotterdam in één van de drukst bevolkte gebieden van Europa, omringd 
door talloze verkeersaders, doen we er alles aan om hier invloed op uit te oefenen. We zullen 
echter realistisch moeten zijn in het effect. Scherpe monitoring blijft cruciaal. Regelmatige 
rapportages en metingen houden de situatie beheersbaar. Wethouder hoe zit het met de 
geluidsschermen, waarmee in het najaar van 2012 een begin zou worden gemaakt?  
 
Werk + Economie 
Landelijk zien we dat de werkloosheid verder oploopt en ook in Ridderkerk neemt het aantal 
mensen met een werkloosheidsuitkering toe. In dat licht is een actief economisch beleid 
noodzakelijk. Wij zijn blij met de actieve rol van onze wethouder Economie en zijn ambtenaren. In 
het bijzonder onze Bedrijfscontact Functionaris - die een belangrijke rol vervult tussen gemeente 
en de Ridderkerkse ondernemers. Na een moeilijke start is de relatie met het 
Ondernemersplatform momenteel functioneel. Ondernemersavonden zijn een feit. De 
belangstelling groeit. Er zijn goede contacten met de winkeliersverenigingen en bij problemen weet 
men elkaar te vinden. Er zijn goede contacten met de Kamer van Koophandel en het MKB.  Alleen 
door samenwerking wordt het gewenste resultaat bereikt. Samen met winkeliers, vastgoedpartijen  
zal de leegstand in ons mooie winkelcentrum moeten worden aangepakt. Lege panden en winkels 
zijn niet aantrekkelijk en hebben een negatieve invloed op het winkelend publiek. Wij rekenen erop 
dat u de raad hierover in november dit jaar nog informeert.  
Wij zijn verheugd dat na een pittige discussie begin dit jaar wij kunnen vaststellen dat verdere 
uitbreiding van betaald parkeren binnen Ridderkerk definitief van de baan is. Een bewuste keuze 
om de ondernemers die door de economische  crisis al in een moeilijk pakket zitten helderheid en 
duidelijkheid te verschaffen. Bij de eerste signalen van economische groei, mogen belemmerende 
maatregelen als Betaald Parkeren geen hindernis meer vormen. Daarom dit duidelijke signaal naar 
ondernemers en inwoners van Ridderkerk.  
 
Financiën 
Voorzitter, deze coalitie heeft in de afgelopen 4 jaar een bezuinigingoperatie achter de rug van 
ruim  6 miljoen EURO. Geen makkelijke opgave. Complimenten aan alle maatschappelijke 
organisaties die ondanks deze bezuinigingen en de crisis steeds naar oplossingen hebben gezocht 
om er gezamenlijk uit te komen. Ook dit jaar zijn we erin geslaagd om met een sluitende begroting 
straks te beginnen aan een nieuw financieel jaar. Door de economische crisis zijn we niet in staat 
om tot lastenverlichting te komen. Het is onder de huidige omstandigheden al een hele klus om de 
eindjes aan elkaar te knopen en het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. Dit 
college is erin geslaagd om door het maken van de juiste keuzes de OZB constant te houden. Dat 
is momenteel een hele prestatie, want vanuit het Rijk komen negatieve berichten die ingrijpende 
effecten kunnen hebben op het Ridderkerkse huishoudboekje.  
Net als vorige jaren zullen we ons moeten concentreren op kerntaken. Een sober financieel beleid 
waar  maatwerk  geboden wordt  aan diegenen die zorg het hardst nodig hebben.  
Voorzitter over 4 maanden komt er een aan einde aan deze turbulente raadsperiode, waarin soms 
moeilijke en pijnlijke politieke keuzes gemaakt werden. In maart 2014 mag de kiezer zich weer 
uitspreken en zal een nieuwe gemeenteraad het stokje moeten overnemen. Wij rekenen ook het 
komende jaar op een collegiale en constructieve samenwerking binnen de raad en wensen dit 
college en veel kracht en wijsheid toe.  
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‘Geld maakt niet gelukkig, dat heeft het met armoe gemeen’ 

Simon Carmiggelt. 

 
 
De wereld om ons heen verandert waardoor wij meer behoefte hebben aan duidelijkheid 
op andere terreinen.  Ridderkerkers willen de bevestiging dat als het echt niet meer gaat 
dat er een vangnet is en blijft.  Mensen voelen zich door de crisis op verschillende 
manieren onzeker en onveilig. Er is de dreiging van ontslag of faillissement, er is de 
dreiging van het ontbreken van voldoende zorg, er is de dreiging van onvoldoende 
inkomen. 
 
PvdA Ridderkerk is van mening dat er meer ingezet moet worden op duidelijke 
communicatie over wat mensen kunnen verwachten.  Dat er meer en beter de eigen 
spelregels rondom participatie moeten worden gevolgd. De effecten van de 
decentralisaties en de stapeling van deze effecten achter dezelfde voordeuren kunnen 
namelijk door niemand zo goed worden voorzien als door de betrokkenen zelf. De 
gemeenten kan met hun input dan de ongewenste effecten tijdig bijsturen. Later in het 
jaar spreekt de raad nog over de Evaluatie van de Participatie. 
 
De overheid trekt zich terug en verwacht meer van de samenleving.  Dit vraagt om een 
andere houding van de gemeente, coördinerend in plaats van voorschrijvend  en  juist 
motiverend en ondersteunend aan particuliere initiatieven die bijdragen aan het behalen 
van de gestelde doelen. Dat betekent met kennis van zaken motiverend en constructief 
kunnen omgaan met kritische bewoners. Dit vraagt flexibiliteit, dienend leiderschap en 
vertrouwen in de samenleving.  
 
Veel taken worden bij de gemeenten neergelegd in het kader van de decentralisaties. 
Daar hebben de gemeenten ook om verzocht, omdat zij de mening waren en  zijn 
toegedaan dat zij als eerste overheid het dichts bij de burger staan en beter en 
goedkoper kunnen werken. 
 
De budgetten worden krapper maar geven tegelijkertijd door ontschotting van 
geldstromen de mogelijkheid om juist lokaal het verschil te maken.  
Het gemaakte verschil is de vertaalslag van de politieke keuzes en lokale mogelijkheden. 
 
Dit betekent dat er tussen gemeenten verschillen zullen ontstaan en dat een burger 
afhankelijk van zijn persoonlijke situatie in de ene gemeente beter af is dan in de andere. 
In Ridderkerk leven veel mensen met een laag besteedbaar inkomen -  waaronder 
werkenden en mensen in een koophuis-, en veel mensen met een zorgbehoefte, naar de 
mening van de PvdA Ridderkerk zijn dit de groepen die centraal moeten staan bij de 
uitwerking van beleid.  
 
Ridderkerk behoort tot de 50 armste gemeenten van Nederland.  
Dat vraagt om daadkrachtig beleid gericht op het investeren in mensen en niet in stenen.  
Stenen en nota’s kun je niet eten. 
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Jarenlang is door opeenvolgende gemeentebesturen zuinig omgesprongen met de gelden, 
waardoor een royale buffer is ontstaan. Deze buffer is de afgelopen periode ruim ingezet 
om het hoofd te bieden aan de crisis. Ook zijn er forse bezuinigingen doorgevoerd en ook 
al weer enkele teruggedraaid of vervangen door net iets ander beleid. Voor het jaar 2014 
wordt een klein overschot genoteerd, echter de jaren erna staan in het rood. De PvdA is 
van mening dat dat sober omgaan met de gelden het adagium is ook aan het einde van 
deze raadsperiode.  
Ook de komende jaren worden gekenmerkt door een toegenomen mate van onzekerheid 
van de geldstromen. ‘Staatsmannen denken aan de toekomst,… ‘ luidt het halve citaat 
van Winston Churchill. 
 
 
 

Wonen 

Een van de maatregelen voortvloeiend uit de decentralisaties is het  loslaten van de 
verbinding  van wonen en zorg. Gevolg is dat de verzorgingshuizen zoals wij die nu 
kennen zullen ophouden te bestaan. Ouderen die nog enigszins zelfredzaam zijn - al dan 
niet ondersteund door een netwerk van familie, vrienden en professionals-  blijven thuis 
wonen.    
Dat stelt andere eisen aan de woningvoorraad. De PvdA Ridderkerk is blij dat alle 
nieuwbouw wordt gebouwd volgens Woonkeur en dat er ook in het centrum een aantal 
gebouwd gaat worden met Woonkeur plus.  
 
Het is opvallend dat de hoeveelheid aangepaste woningen niet bekend is in Ridderkerk. 
Wel is geconstateerd dat er schaarste aan geschikte woningen in Ridderkerk. Dit vraag 
om extra inzet op dit punt, immers het scheiden van wonen en zorg zal de vraag doen 
toenemen.  Waarbij ook aandacht moet zijn voor de dag en nachtopvang van niet 
zelfredzame groepen bijvoorbeeld voor dementerenden met zorgzwaartepakket 4. 

Beschermd wonen 
In Ridderkerk is behoefte aan meer vormen van beschermd wonen.  Er is behoefte aan 
een algemeen toegankelijke (huur)voorziening voor (jong)volwassenen  met een 
(geestelijke) beperking ,  al dan niet in combinatie met een dagbesteding. 
 
Er is meer behoefte aan een ‘beschermde’ woonvorm voor ouderen. Te denken valt aan 
wonen in een hofjesstructuur of wonen in een woonkeurcomplex.  Deze woningen 
moeten vooral ook betaalbaar zijn, met voorzieningen en zorg dichtbij. 

Buurtbus 
De buurtbus kan een goede verbindende functie krijgen tussen de woonwijken met name 
Rijsoord en de knooppunten openbaar vervoer. De voorgestelde lijnvoering komt overeen 
met een eerder voorstel van onze kant.  
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Er wordt een meerjarige voorziening voorgesteld die met een meerjarige dekking moet 
worden gefinancierd. Echter de financiering zoals voorgesteld in de begroting komt niet 
overeen met de toegezegde bedragen vanuit de Stadsregio. Ook de beantwoording van 
de schriftelijke vragen leverde geen overzichtelijk kostenplaatje op.  
 
De subsidie aanvraag voor de buurtbus komt steeds met de begrotingsraad, niet 
tegelijkertijd met de andere subsidieaanvragen waardoor een integrale en evenwichtiger 
afweging mogelijk wordt gemaakt. Ook het nieuwe kader dat voorgesteld wordt in de nog 
te ontvangen Subsidienota kan niet in de afweging worden betrokken.  
Opmerkelijk is wel dat het juist dit jaar is dat er een recordaantal passagiers is vervoerd. 
Het verbinden aan de bijdrage door de stadsregio van de plicht tot het innen van een 
eigen bijdrage zal daarop een negatief effect hebben. Het is immers ooit gratis geworden 
omdat er te weinig mensen gebruik maakten van de Buurtbus.  De PvdA Ridderkerk is 
voorstander van gratis openbaar vervoer voor ouderen.  
Het extra budget dat gevraagd wordt voor de Buurtbus is nagenoeg gelijk aan het budget 
dat bezuinigd is door deur-tot-deur WMO vervoer alleen toegankelijk te maken voor 
passagiers met een WMO indicatie en niet meer voor alle 65 plussers, waaronder hun 
partners.  
In Vlaardingen wordt algemeen toegankelijk ouderen vervoer tegen een vergoeding van 
deur tot deur verzorgd door middel van elektrische autootjes.  Een service die wellicht ook 
overwogen kan worden.  
De PvdA fractie verwacht voor de begroting nog een actueel kostenplaatje behorende bij 
het voorstel Uitbreiding Buurtbus.  

Woonservice gebieden 
Wij zijn blij om te kunnen lezen dat het gemeentebestuur in gaat zetten op 
woonservicegebieden. Het wordt wel iets breedsprakeriger verwoordt, maar komt overeen 
met onze eerdere verzoeken.   De inzet op woonservicegebieden bij voorkeur in elke wijk 
en de koppeling met zorg en welzijn draagt zeker bij aan het voorkomen van duurdere 
zorg in de toekomst. Ook in Rotterdam wordt nagedacht over de inzet op 
woonservicegebieden, op  7 november  is er een goede bijeenkomst over dit onderwerp.  

Centrum 
De PvdA fractie is verheugd dat het centrumplan kan worden afgebouwd. Dit zal de 
uitstraling van Ridderkerk  doen toenemen.  Wel vragen wij aandacht voor het wegvallen 
van de gratis parkeerplaatsen door de komst van en de mogelijke parkeerdruk in de 
nieuwe wijk.   
 
Het wegvallen van het gratis parkeerterrein bij de Kuijperschool zal het parkeren op de 
Koninginneweg, de ‘markt’ en bij de Gamma doen toenemen.  Het parkeren bij de 
Gamma zal het verkeer door de St Jorisstraat doen toenemen.  In reactie op ons verzoek 
om de St Jorisstraat eenrichtingverkeer (richting Havenstraat) te maken kwam een 
negatief advies, echter in deze toekomstige ontwikkeling zien wij een reden om dit 
verzoek opnieuw onder de aandacht te brengen. 
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De Kuijperschool is jarenlang onderwerp van debat geweest en wordt nu gesloopt. Ook 
de schoolmeesterwoning moest uiteindelijk gesloopt worden.  Uiteindelijk bleken de 
kosten voor renovatie niet in balans te brengen te zijn met de baten.  Er komt fraaie en 
duurzamer nieuwbouw voor terug.   
 

Leefomgeving 
Het veiligheidsgevoel van inwoners wordt positief beïnvloed door een zichtbare en 
bereikbare politie, door snelle aanrijtijden van ambulance en brandweer.  Het wordt 
negatief beïnvloed door overlast en herrie.  
De overlast van jongeren in het Erasmuspark is bekend en wordt als zeer storend 
ervaren. Aanhoudende aandacht, dialoog  en handhaving is gewenst om het geheel 
binnen proporties te houden. Zowel omwonenden als jongeren zijn gebaat bij een goede 
afstemming. Dat vraagt inzet van beide groepen en ook van politie, gemeente en 
jongerenwerk. Op dit moment lijkt de balans nog niet gevonden. 
 
Ook de locatie onder de sporthal Drievliet blijft aantrekkelijk voor overlastgevende 
jongeren. De wijk Drievliet is gebaat bij een snelle voorzetting van het plan om het 
Vlietplein en omgeving een nog positievere uitstraling te geven die ook past bij de nieuwe 
wijk t Zand.  Het Vlietplein is aangepakt, er zijn gelden gereserveerd om de sporthal aan 
te pakken.  

Veiligheid kwetsbare verkeersdeelnemers 
De oversteekbaarheid van de Vlietlaan blijft aandacht vragen. De kinderen moeten ook 
daar veilig kunnen oversteken op hun route naar school. Het aantal overstekende 
kinderen zal toenemen naarmate het Zand meer bebouwd wordt.  In het kader van veilige 
schoolroutes vraagt de PvdA Ridderkerk weer aandacht voor het vrachtwagenparkeren in 
de Noordstraat,  voor de oversteekbaarheid van de Rijkstraatweg ter hoogte van de 
Geerlaan en voor de situatie bij de inrit van het Van der Valkhotel. Welke stappen worden 
in het algemeen genomen om de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers te 
vergroten? 

Luchtkwaliteit 
De luchtkwaliteit in Ridderkerk blijkt slecht. Het leefmilieu van de bewoners van de 
Rijkstraatweg  en van de bewoners in de invloedssfeer van de rijkswegen verdient 
aanhoudende aandacht.  
De inspanningen van de Werkgroep Lucht en Geluid uit West ondersteund door 
gemeentebestuur hebben zich vertaald in de komst van geluidsschermen, een mooi 
resultaat.  Het gemeentebestuur moet zich blijven inspannen om de schadelijke effecten 
van de infrastructuur te minimaliseren. Een goede ontsluiting direct op de A15 en of A16 
vanuit Nieuw Reyerwaard draagt daartoe bij. 
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Inzet op verminderen van stilstaand verkeer met draaiende motor  is wenselijk zeker 
rondom de Rijkstraatweg en op de snelwegen.  In verschillende gemeenten wordt het 
vrachtverkeer binnen de woonwijken tegengegaan door het instellen van verkeerroutes 
en het stellen van milieueisen aan vrachtwagens.  Wellicht dat daarover ook in Ridderkerk 
verder kan worden nagedacht. 

Zwerfafval 
Zwerfafval is een grote ergernis. Er staan een groot aantal afvalbakken in Ridderkerk 
waar veel mensen gebruik van maken. Echter die mensen die er geen gebruik van maken 
springen het meest in het oog. Een compliment voor de mensen die de herkomst van 
grote hoeveelheden zwerfafval proberen te achterhalen. Terecht is immers het 
uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’. 
 
Dit ligt politiek gevoelig met betrekking tot hondenpoep.  De hondenbelasting is nagenoeg 
afgeschaft maar dat heeft een aantal hondeneigenaren er niet toe gebracht om deze 
gelden te investeren in poepzakjes. Veel speelveldjes en groenstroken worden dan ook 
nog steeds ontsierd door de bruine decoratie, waardoor warme dagen ineens minder 
aantrekkelijk worden.  Op welke termijn verwacht het college met een aanvalsplan te 
komen? 

Inkomen 
Het inkomen van veel Ridderkerkers staat onder druk. De groepen met grote kans op 
armoede zijn de alleenstaande ouders, de allochtone ouderen en de chronisch zieken. Het 
inkomen van groepen ouderen is inmiddels ook zorgwekkend.  
 
Deze ouderen konden het vroeger wel redden maar zitten tegenwoordig steeds vaker in 
het grensgebied van net wel genoeg en net tekort. Dat maakt dat zij financieel extra 
kwetsbaar zijn geworden voor tegenslag door het ontbreken van buffers. Deze groep 
hecht aan hun privacy en zul je niet gauw om hulp horen vragen. En is tegelijkertijd goed 
in beeld te brengen via o.a. de thuiszorg, ouderenadviseurs en kerken. Professionals 
geven aan dat hulp wordt aanvaard wanneer dit gebeurt door een vertrouwd gezicht in de 
eigen omgeving.  
Volgend jaar vervalt de partnertoeslag bij AOW-ers met ene jongere partner  dit zal een 
grote inkomensverandering teweeg brengen bij veel huishoudens, en daarop kan nu al 
worden geanticipeerd. 
 
Veel ZZP-ers zitten in de gevaren zone, hun orderportefeuille is te licht en te instabiel om 
een buffer op te kunnen bouwen. Hun vangnet is minder dan bij werkenden in loondienst. 
De inzet van de gemeente om bijeenkomsten voor ZZP-ers te organiseren steunen wij. 
Deze groep is zeer divers, Wanneer de gemeenten blijven volharden om thuishulp om te 
vormen naar een alfaconstructie vallen ook deze dames onder deze noemer. Ook zij 
zullen baat hebben bij een goede begeleiding van deze overgang. Aan zelfstandig 
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ondernemerschap kleven immers nogal wat risico’s en vraagt om zelfdiscipline met 
betrekking tot de administratie en beperken risico’s. 
 
Ook veel middeninkomens zijn kwetsbaar gebleken. Bij een plotselinge inkomensdaling als 
gevolg van ontslag of ziekte blijkt het lastig om direct de uitgaven aan te passen aan het 
inkomen bijvoorbeeld met een koophuis, met als gevolg dat de buffer af en de schulden 
toenemen. Sommige huishoudens  zijn dan al in paar maanden in de problemen.   

Werkzoekenden 
Oudere werknemers vinden moeilijker werk. De PvdA fractie vraagt het gemeentebestuur 
om in de contacten met de ondernemers juist deze groep onder de aandacht te brengen. 
Ook de jeugdwerkloosheid blijft aandachtspunt. Het Europees Sociaal Fonds voor 
Nederlandse gemeenten stelt extra middelen beschikbaar stelt voor de bestrijding van 
Jeugdwerkloosheid. De PvdA fractie vraagt het gemeentebestuur middels een Motie 
Tegengaan Jeugdwerkloosheid zich in te spannen om deze extra ESF-subsidie te 
ontvangen zodat de gelden kunnen worden ingezet voor scholing, opleiding en toerusting 
van Ridderkerkse jongeren op of tot de arbeidsmarkt. 

Schuldhulpsanering 
Schuldhulpsanering heeft 350 clienten in Ridderkerk. Dit is veruit het hoogste aantal van 
de BAR gemeenten. Het aantal neemt snel toe,  en gezien bovenstaand geschetste 
ontwikkelingen is het einde nog niet in zicht. 
 
In april 2012 stond Ridderkerk op de 84-ste plaats met betrekking tot Armoede ten 
opzichte van  de Nederlandse gemeenten.  Dit betekende dat er 83 gemeenten waren 
waarin de armoede nog groter was.  
In april 2013 bleek Ridderkerk gestegen tot de 48-ste plaats en bevindt Ridderkerk zich 
dus in het kwartier met de hoogste armoede van Nederland.  
 
De tijd voor beleidsvoorstellen is voorbij en de tijd voor actie is gekomen. Structurele 
inzet in nodig.  
Met de insteek optimaal klantvriendelijk, voorkomen van stigmatisering  en met een 
praktische toepassing van armoedebeleid gecombineerd met  extra aandacht voor 
alleenstaande ouders, ouderen, ZZP-ers en voorkomen schulden bij jongeren.  
 
De PvdA fractie vindt het  opmerkelijk dat in de voorliggende begroting wordt voorgesteld 
gelden van het armoedebeleid af te ramen. Bekend is dat staatssecretaris Klijnsma de 
mogelijkheden om gelden in te zetten tot 120% van de bijstandsnorm heeft verruimd.   
 
De langdurigheidstoeslag –o.a. ter voorkoming van schulden- wordt in Ridderkerk na 5 
jaar verstrekt in tegenstelling tot Barendrecht en Albrandswaard waar 3 jaar de norm is.   
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De PvdA fractie is van mening dat armoede gelden nooit over zouden moeten kunnen zijn 
en ingezet moeten blijven worden voor de inwoners met een krappe beurs. En ziet 
daartoe voldoende mogelijkheden.  
 

Investeren in de samenleving 
Particuliere en kerkelijke initiatieven zoals Schuldhulpmaatje,  Voedselbank en de 
Kledingbank dragen bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen.  
 
De Voedselbank Ridderkerk is een uitgifte punt van Voedselbank Rotterdam en  verstrekt 
momenteel 39 pakketten aan huishoudens. In omliggende wijken en gemeenten ligt dit 
aantal veel hoger.  Bij navraag werd duidelijk dat dit komt door de strenge toelating en 
begrenzing van de maximum duur.  
 
Het aantal clienten van de Kledingbank is sinds de opening begin oktober gestegen tot ca 
115, daar wordt een ruimer toelatingsbeleid (WWB norm) toegepast.  
 
De PvdA fractie is van mening dat structurele ondersteuning voor beide banken gewenst 
is.  Een extra investering in Schuldhulpmaatje lijkt ook lucratief. Nu al kunnen zij het 
aantal aanvragen bijna niet aan en door hun werk worden duurdere schuldhulptrajecten 
en recidive voorkomen.   
Voor meer aandachtspunten verwijzen wij u naar de inbreng van de PvdA Ridderkerk bij 
de behandeling van de Armoedemonitor. 

Schulden preventie 
Voor mensen in armoede telt elke dag. Vooral het geen grip, onvoldoende kennis en 
inzicht hebben in de financiele adminstratie wreekt zich. De PvdA dient daarom een 
Motie Schuldenpreventie  in waarin het gemeentebestuur wordt gevraagd te 
onderzoeken op welke wijze cursussen en begeleiding met betrekking tot budgetbeheer 
vaker en breder kunnen worden ingezet.  Overwogen kan worden of het wenselijk is dat 
mensen die een aanvraag doen voor Schuldhulpsanering  deze verplicht te laten volgen.  
Ook de nazorg na een schuldhulpsaneringstraject verdient meer aandacht om de hoge 
recidive terug te dringen.   
 
Met meer en snellere inzet en begeleiding vooraf, tijdens en nadien kan er veel geld en 
ellende worden bespaard. Zowel Plangroep en ook Schuldhulpmaatje kan een grote(re) 
rol spelen.  
Het gemeentebestuur zou moeten inzetten op het voorkomen van het innen van schulden 
voorbij de beslagvrije voet – het bedrag dat minimaal nodig is voor levensonderhoud ca 
90% van de bijstandsnorm-. Wanneer de beslagvrije voet niet wordt gerespecteerd door 
deurwaarders en andere schuldeisers worden de problemen snel onbeheersbaar. 
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Ondernemers 
De PvdA is positief dat het college het duidelijke signaal met betrekking tot de 
ondernemers heeft omgezet naar een duidelijk zichtbare actievere benadering en 
betrekking van de ondernemers. Wij steunen hun streven naar Behoud van 
werkgelegenheid. Duidelijkheid over de aanjagende rol die de gemeente heeft mbt tot 
verkleinen of het vergroten van de lokale werkgelegenheid wordt niet altijd transparant 
gecommuniceerd.  
 
De PvdA Ridderkerk denkt uit de tekst op te kunnen maken dat het college meer 
vertrouwen heeft in het ondernemers platform. Naar onze mening terecht, het is niet 
niets dat ondernemers in deze crisis tijd vrijmaken om het gemeentebestuur te adviseren.   
 
Ontwikkelingskansen zijn er nog steeds in de bejegening van individuele ondernemers 
met betrekking tot Vergunning en handhaving. Het is niet altijd duidelijk waarom 
vergunningen soms niet worden verstrekt of waarom het zo lang moet duren. Meedenken 
met de ondernemer wordt door hen zeer gewaardeerd en de PvdA Ridderkerk gaat ervan 
uit dat het gemeentebestuur inzet op goede contacten. Zodat en de ondernemer de crisis 
beter de baas kan en het gemeentebestuur draagvlak heeft bij de ondernemers voor het 
uitvoeren van de participatiewet.  
 
De uitvoering van de participatiewet mag in de ogen van de PvdA Ridderkerk niet leiden 
tot verdringing van regulier werk. Inzetten van WWB-ers moet ook het doel  houden van 
toeleiding naar werk, dus het leren werken en niet sec het leveren van productie 
waarvoor normaal gesproken voor betaald zou moeten worden. Het FNV onderzoek ‘Beter 
zicht op werken in de bijstand’ geeft goede handvatten hoe het wel vormgegeven kan 
worden. 
De PvdA fractie is benieuwd naar het plan van aanpak om mensen met een 
arbeidshandicap naar de arbeidsmarkt te begeleiden. 
 
Al eerder hebben wij aangedrongen op het instellen van een lokale (kan ook in 
BARverband) aanbestedingskalender.  2B aanbestedingen maar ook kleinere opdrachten 
lenen zich daar uitermate goed voor. 
 
PvdA Ridderkerk steunt het streven van het gemeentebestuur tot het aantrekkelijk 
houden van het centrum en het positioneren van Ridderkerk als aantrekkelijke 
Winkelstad. Leegstand in het centrum is onwenselijk, de grens lijkt al bereikt. De PvdA 
Ridderkerk  vraagt zich af welke actieve rol verhuurders willen invullen om 
aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten.  
 
De PvdA fractie is zeer onder de indruk van de inzet van ondernemers om gezamenlijk op 
te trekken richting een Fair Trade gemeente.  

Jeugd 
Kinderen hebben de toekomst. De PvdA Ridderkerk gunt alle kinderen de kans om hun 
talenten ten volle te kunnen benutten.  Het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol.  
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Wij steunen de inzet van het gemeentebestuur om bij zeer  jonge kinderen in te zetten op 
kunst, cultuur, bewegen en leesbevordering.  
 
Een goede beheersing van de Nederlandse Taal is de sleutel tot een goede schoolcarriere.  
Taal kan ook leuk zijn. Het gemeentebestuur van Ridderkerk kan een bijdrage leveren aan 
het positief ervaren van taal door het instellen van een Stadsdictee. Daartoe dienen wij 
een Motie Stadsdictee in. 
 
Vanuit budgettair perspectief en leegstand is het te begrijpen dat peuterspeelzalen 
opgenomen worden in de basisscholen. Onduidelijk blijft hoe het gemeentebestuur de 
keerzijde van deze ontwikkeling namelijk het stimuleren van verzuiling tegengaat. Een 
overzicht van leegstand in de schoolgebouwen is nog niet verstrekt en zien wij graag 
tegemoet. 
 
Een beleid dat inzet op het doorontwikkelen  van scholen tot volwaardige algemeen 
toegankelijke kindcentra  lijkt op termijn haalbaar. 
 
Het tegengaan van pesten heeft terecht de aandacht op scholen.   
Deze aandacht wordt door de landelijke overheid en berichten uit de landelijke media 
versterkt.  Ook op dit moment bevinden zich veel kinderen in een onveilige situatie  op 
school. Het kost tegenwoordig minder energie om  scholen in actie te brengen om pesten 
tegen te gaan, toch draagt dit nog veelal een adhoc karakter. Het stimuleren van een 
schoolbeleid dat gericht is op het duurzaam vormgeven van een veilige schoolcultuur is 
nodig.  
De lastigste groep om in beweging te brengen is de groep ouders. 
 
Ouders zijn vooral betrokken bij de leerprestaties van hun eigen kind en veel minder op 
andere terreinen.  Het afgelopen jaar heeft PvdA Ridderkerk veel contact gehad met 
inwoners en professionals rondom het onderwerp pesten. Het is schrijnend om te moeten 
constateren hoe weinig ouders willen opkomen ter bescherming van andermans kind. En 
ook om de littekens en het verdriet aan te zien van  volwassenen die vroeger hiermee in 
aanraking zijn geweest. Nogmaals brengen wij u onder de aandacht dat de Finse KIKA 
methode pestgedrag met ca 40% doet afnemen.  
Graag vernemen wij van het college de vorderingen mbt tot tegengaan Pesten en een 
toelichting waarom het voortgezet onderwijs hierbij niet is betrokken. 
 

Alcoholmisbruik 
Ook bij het voorkomen van alcoholmisbruik bij jongeren en jongvolwassenen spelen 
ouders een belangrijke rol. Het blijkt erg lastig om ouders te betrekken bij dit thema, zo 
blijkt uit het ‘Klein maar fijn’ onderzoek van de academische werkplaats CEPHIR. 
Voortdurende inzet op dit punt blijft  wenselijk.  
 
Ook op de verenigingen is nog een wereld te winnen, zowel ten aan zien van het 
tegengaan van alcoholmisbruik als op het gebied van tegengaan grensoverschrijdend 
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gedrag.  Graag vernemen wij van het college of zij met Sport en Welzijn en de 
verenigingen in gesprek zijn met betrekking tot bevorderen van Fair Play. 

Brede school 
De brede school beweegt zich meer in de school. Gezien de bereikbaarheid van 
voorzieningen en activiteiten wijst de PvdA Ridderkerk u op de drempel die het vragen 
van een in uw ogen kleine bijdrage opwerpt voor kinderen uit een huishouden met een 
krappe beurs. Deze kinderen komen niet meer, en zijn ook meestal geen lid van een 
vereniging. Juist voor deze kinderen is participatie belangrijk.   
Wie het echt moeilijk heeft heeft ook geen geld in de portemonnee om deze bedragen 
voor te schieten om die eventueel later via een participatiefonds terug te vragen. Wij 
vragen aan het college om hierop beleid te ontwikkelen of richtlijnen af te spreken met 
SenW. 

Vakleerkrachten Gym 
De PvdA Ridderkerk heeft niet kunnen voorkomen dat de  bezuiniging ten aanzien van 
Vakleerkrachten Gymnastiek is doorgevoerd.  De gevolgen van de bezuiniging worden nu 
duidelijk. De arbeidspositie van de vakleerkrachten is nog steeds onduidelijk, net als de 
financiële afwikkeling van hun ontslag als gevolg van het afgesloten Convenant.  
 
Graag verneemt de PvdA fractie hoe het gymnastiekonderwijs wordt vormgegeven vanaf 
schooljaar 2014/2015, of dit met behoud van kwaliteit zal gebeuren en welke  bezuiniging 
werkelijk wordt gerealiseerd.  
 

Mantelzorg en vrijwilligers 
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de mantelzorgers en de vrijwilligers. 
Gezien het belang van preventie en inzet op de eigen kracht van individuen en 
netwerken, is bezuinigen op vrijwilligers, mantelzorg en algemeen maatschappelijk werk 
nog onwenselijker geworden. Eerder zou onderzocht moeten worden of er wel voldoende 
middelen naartoe gaan.  
 
PvdA heeft vrijwilligerswerk hoog in de vaandel staan. Zonder vrijwilligers zijn veel zaken 
zoals verenigingswerk, mantelzorg, jeugdwerk, scholen, kerken, niet haalbaar. Vrijwilligers 
zijn onmisbaar en geven veerkracht van onze samenleving!  
 
In de toekomst wordt een tekort verwacht aan vrijwilligers. Door de vergrijzing zal het 
aantal vrijwilligers afnemen terwijl tegelijkertijd het beroep dat op vrijwilligers wordt 
gedaan toeneemt. Dit betekent dat juist die groepen die zich nu afzijdig kunnen houden 
aangespoord moeten worden om actief te worden.  
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In Ridderkerk kunnen we ons relatief gelukkig prijzen omdat er al een samenleving is met 
veel vrijwilligers. Veel Ridderkerkers vinden het ‘gewoon’ om zich in te zetten voor hun 
familie en hun buren.  Daarnaast moeten die actieve burgers, vrijwilligers en 
mantelzorgers het wel kúnnen doen. En op zo’n manier dat ze plezier in het leven 
houden.  
Bijvoorbeeld wat kun je nog extra verlangen van vrouwen die thuis de meeste zorgtaken 
op zich nemen, werken, zieke ouders verzorgen én de buurt leefbaar en de vereniging 
draaiende houden. Er zijn grenzen aan en het is ook aan de overheid om die te bewaken. 
 
Voorkomen moet worden dat de groep die zich nu al veel inspant overbelast raakt. De 
vraag van Karaat om extra inspanning te mogen leveren om mantelzorgers te 
ondersteunen, steunen wij.  
De PvdA Ridderkerk vraagt speciale  aandacht voor de jonge mantelzorgers. Hun 
schoolwerk en toekomst mag niet belemmerd worden door de eisen die de overheid cq de 
gemeente  bij het gezin neerlegt.  Vooral kinderen op de basis en middelbare school zijn 
kwetsbaar door de tijd die hun huiswerk en sociale ontwikkeling vraagt.  
 

ZORG  
Het is een goede instelling om zorg in de brede zin vitaal te willen houden.  
Een effectievere samenwerking tussen gemeente en samenleving is wenselijk, waarbij 
aandacht moet zijn op het voorkomen van stigmatisering. 
 
Zorgwekkend vinden wij dat nog niet alle oude en nieuwe doelgroepen in beeld zijn of 
gebracht kunnen worden. Dit roept de vraag op waarop de budgetten en financiele 
aannames ten aanzien van de kosten zijn gebaseerd en of de voorbereiding en het 
aanbod wel zal voldoen. Wanneer de doelgroepen niet in beeld zijn, hoe kan men dan 
adequaat omgaan met de stapeling van effecten uit de verschillende decentralisaties?   
 
De Wijzerplaats is het loket naar zorg. De PvdA fractie zet vraagtekens bij de opmerking 
dat de Wijzerplaats al 4 jaar in ontwikkeling is, en verneemt graag wanneer de 
stabilisatiefase intreed. 
De spreekuren in de wijken blijken in een grote behoefte te voorzien. De verhouding 
tussen deze spreekuren en de uren van de Wijzerplaats kunnen beter worden afgestemd. 
 
WMO-consulenten zijn bevoegd om huisbezoek af te leggen, de werkdruk is hoog met ca 
1600 aanvragen per jaar die naar verwachting nog zal toenemen als gevolg van de 
decentralisaties. Een goede samenwerking met MEE en KARAAT is noodzakelijk. 
 
De gemeente Ridderkerk heeft ervoor gekozen om zowel budgethouder als 
indicatiebepaler te zijn. Dit staat van nature op gespannen voet. De decentralisaties zijn 
veel omvattend, worden in hoog tempo doorgevoerd in een tijd dat ook de ambtelijke 
organisatie fuseert.  Ook het gemeentebestuur ziet dat het risico op mensen-tussen-wal-
en-schip tot schrijnende gevallen daarmee toeneemt.  
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Goedwerkende participatieplatforms zijn dan ook noodzakelijk. Net als een goede en 
tijdige samenwerking met deze platforms.  
Er is veel kennis verloren gegaan bij de instelling van het WMO-burgerplatform. 
Inmiddels is duidelijk dat ook de leden van de WMO raad zitting kunnen nemen in het 
platform. Wij nodigen hen daartoe uit en verwachten van de betrokkenen die de toelating 
beheren dat zij vanuit vertrouwen en niet vanuit angst reageren.  
 
Juist om onderling vertrouwen en samenwerking te vergroten blijken de jaarlijkse WMO 
en Armoedeconferentie geschikte instrumenten. Elkaar ontmoeten en het uitwisselen van 
informatie, bespreken van ervaringen en oplossingen, en het stellen van speerpunten 
draagt bij aan de zo gewenste en noodzakelijke netwerksamenleving in deze tijd van 
kanteling. 

Meldpunt  
Laagdrempeligheid ten aanzien van het aangeven van verbeterpunten en klachten is nog 
noodzakelijker  voor een snelle en adequate bijsturing. Een onafhankelijk goed 
functionerend meldpunt is van grote waarde, de PvdA Ridderkerk is niet overtuigd van de 
goede werking van het huidige meldpunt en dringt aan op een snelle en duurzame 
verbetering.  
 
De inzet op een goede samenwerking met de eerstelijnszorg (huisartsen) steunen wij, 
omdat dit zorg dicht bij de mensen is en positief kan werken ten aanzien van de kwaliteit 
van de voorlichting, vroegtijdige signalering en preventie.   
 

Mentorschap 
De verandering in de zorg vraagt veel van mensen. Er wordt uitgegaan van eigen kracht 
en ingezet op het benutten van het eigen netwerk.  Echter er zijn ook mensen die het niet 
redden en geen of een nauwelijks benutbaar netwerk hebben. Deze mensen zijn gebaat 
bij een mentor  zodat zij er niet “alleen voor staan” en die voor hen op kan komen 
wanneer belangrijke beslissingen over behandeling, verpleging, verzorging en 
begeleidingen genomen moeten worden. Daartoe dienen wij een Motie Mentorschap 
in. 

WMO vervoer 
Ten aanzien van het WMO vervoer merken wij op dat de keuzevrijheid van de klanten 
ontnomen lijkt te zijn door het (te) dwingend aansturen op automatische incasso. Veel 
(oudere) clienten hebben dit als onprettig ervaren. 
Het ontneemt clienten daarnaast de mogelijkheid om zelf regie te voeren op de 
tijdstippen van hun uitgaven. Onduidelijk is waarom niet gekozen is voor een 
aanbesteding met inzet op pinbetalingen.  
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Eenzaamheid 
Eenzaamheid in Ridderkerk blijft om aandacht vragen. Onder andere Karaat en Sport en 
Welzijn zetten zich naast andere partijen in om dit vroegtijdig te signaleren en mensen 
actief naar activiteiten te begeleiden.  Cohesie in de wijk voorkomt eenzaamheid. 
Vertrouwde gezichten en regelmatig contact dragen bij aan het welzijn van mensen. Ook 
de hulp aan huis speelt hierin een belangrijke rol. 

 

Hulp in de thuissituatie 
De veranderingen in ondersteuning van mensen in hun thuissituatie zijn groot. Het vraagt 
veel van een oudere.  De insteek moet zijn dat een oudere geen manager hoeft te 
worden om te kunnen leven in het eigen huis. Het regisseren van het 
ondersteuningsaanbod en het aantal mensen dat over de vloer komt moet ‘behapbaar’ 
blijven.  Hulp in je huis is immers al zo intiem. Wie bewaakt de kwaliteit van de zorg en 
de integriteit van de medewerkers? 
 
Er zijn veel veranderingen in de thuiszorg.  Er zijn veel belangen in het spel en voor 
cliënten en medewerkers staat veel op het spel.  Landelijke budgetten zijn in de ogen van 
de PvdA Ridderkerk niet beperkend.  Het staat het gemeentebestuur immers vrij om de 
keuze te maken om waar nodig extra gelden vrij te maken?  
Kwaliteit van zorg en behoud werkgelegenheid met goede arbeidsvoorwaarden moeten 
centraal blijven staan.  
In Ridderkerk liggen de uitgaven aan WMO voorzieningen voor 75 jarigen in 2012 €100 
lager dan in vergelijkbare gemeenten. Wel heeft Ridderkerk relatief veel ouderen, 
waardoor een groot budget voor WMO uitgaven nodig blijft.   
 
Vooralsnog zijn massa ontslagen in de thuiszorg niet uitgesloten, wel is de kans 
afgenomen dat dit op korte termijn zal gebeuren.  De werkwijze, meerwaarde  en 
financiering van de intermediair zijn nog niet duidelijk,  terwijl deze op 1 januari aan het 
werk gaat. De bestaande tarieven worden in twee stappen met 20% afgebouwd.  
Het wijkgericht werken zal bestaande client en hulp relaties gaan verbreken omdat hulpen 
nu nog in meerdere wijken werkzaam zijn. Nieuwe clienten hebben een gesprek met de 
gemeente voor de indicatie, een gesprek met de intermediair en een gesprek met de 
thuishulporganisatie. Onduidelijk is hoe deze gesprekken zich tot elkaar verhouden en of 
dit een efficiënte, snelle en adequate uitvoering bevordert.  
Duidelijk is inzet nodig om toestanden zoals in Rotterdam waarbij clienten zich overvallen 
voelen door een schoonmaaktornado, waarbij een groot verschil in beleving is tussen 
partijen van het begrip ‘schoon huis’ gecombineerd met verhullende communicatie 
moeten worden voorkomen in Ridderkerk.  
 
Als gevolg van de herindicatie van alle clienten, de onduidelijkheid over de wrrkwijze, de 
bepaling  van het resultaat ‘schoon huis’,  en de onduidelijkheid over de effecten op de 
werkgelegenheid voor de huidige thuishulpen is er nog geen sprake van ‘rust’ vanuit het 
perspectief van de clienten en de thuishulpen. 
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Het instellen van een onafhankelijk en laagdrempelig meldpunt is ook hierbij noodzakelijk 
als extra instrument om bijtijds te kunnen (bij)sturen en zo de klanttevredenheid en 
kwaliteit te verhogen of behouden. 
 
De PvdA fractie is verheugd over de uitkomsten van hergebruik WMO middelen. zowel 
vanuit financieel als vanuit duurzaamheidsperspectief.  

 

Sport en gezondheid 
Hoge zorgkosten zijn te voorkomen door een gezondere levensstijl. Overgewicht is een 
toenemend en hardnekkig probleem. Meer dan de helft van onze inwoners heeft 
overgewicht! 
Hier ligt een uitdaging voor het gemeentebestuur om in te zetten op meer bewegen en 
een gezonder voedingspatroon.  
 
Wij blijven uitkijken naar de Sportnota die al eerder  is aangekondigd. En zijn benieuwd of 
het gaat lukken om deze binnen de termijn van een jaar vertraging aan te bieden. 
 
Bewegen zo laagdrempelig en uitnodigend mogelijk aanbieden aan de inwoners van 
Ridderkerk kan door het plaatsen van Fitness toestellen in de openbare ruimte. Daartoe 
dienen wij een Motie ‘Bewegen in de openbare ruimte’ in. 
 
Kinderen van alle leeftijden moeten de mogelijkheid hebben om te bewegen en te spelen 
in de openbare ruimte. De PvdA fractie blijft dan ook vasthouden aan de 3% speelnorm 
van Jantje Beton.  
 
De verenigingen in Ridderkerk verdienen een goede huisvesting. Binnen de financiele 
mogelijkheden en met grote zorgvuldigheid vanwege de onduidelijkheid rondom de 
naderende bezuinigingen en ontbreken van inzicht in en ervaring met doelgroepen, moet 
gekeken worden naar een oplossing die verenigingen toekomstperspectief biedt, echter 
zonder de bezuinigingsopgave verder te vergroten of sociale investeringen te 
belemmeren.  
 

Regionale Samenwerking 
De PvdA Ridderkerk staat positief tegenover Regionale samenwerking wanneer de 
meerwaarde voor Ridderkerk aantoonbaar is. De PvdA Ridderkerk is tegen het fuseren 
met een andere gemeente. 
De bezuinigingen die gerealiseerd kunnen worden door het samenvoegen van het 
ambtelijk apparaat zijn positief, echter voornaamste doel in onze ogen is het ook voor de 
toekomst borgen van een goede serviceverlening aan de inwoners van Ridderkerk, ook als 
de opgaven van de gemeenten veel omvattender en complexer worden.  
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Onnodig te zeggen dat wij willen vertrouwen op de toezegging van het college dat 
Ridderkerkers altijd in Ridderkerk bediend kunnen blijven worden. Voor de PvdA fractie is 
het niet acceptabel dat onze inwoners voor een advies of gesprek niet terecht zouden 
kunnen in Ridderkerk. 
 
Wij begrijpen dat vanuit efficiency overwegingen de druk tot  harmoniseren van beleid 
wordt gevoeld, en benadrukken de wens en verwachting van de PvdA Ridderkerk om ook 
in de toekomst  juist voor Ridderkerk op maat gesneden raadsvoorstellen te blijven 
ontvangen.  
 
De veranderingen naar een BAR organisatie vragen veel flexibiliteit van de ambtenaren. 
Wij waarderen de wijze waarop er door de ambtelijke organisatie mee wordt omgegaan, 
het constructieve overleg ten aanzien van het sociaal plan etc. Wij wensen de 
medewerkers toe dat zij allen snel hun draai in de nieuwe organisatie zullen hebben 
gevonden en ook in de toekomst met plezier naar hun werk zullen blijven gaan. 

Tot slot 
De PvdA fractie zet in op een samenleving in Ridderkerk waarin het de mensen gegund is 

om hun waardigheid te behouden.   

Dat betekent dat ouderen waardig ouder kunnen worden met de benodigde zorg, mensen 

met een laag besteedbaar inkomen niet hoeven te bedelen maar geholpen worden en dat 

er goed gezorgd wordt voor de zieken en kwetsbaren.  

Ondanks de bezuinigingen kunnen er lokaal  keuzes gemaakt worden die het verschil 

maken waarbij niet de woorden, maar de daden de ware aard tonen.  

Wij wensen raadsleden, burgemeester, wethouders en ambtenaren veel wijsheid en een 

warm hart toe bij het verdelen van de budgetten voor 2014 en verder. 

 

Met hartelijke groet namens de PvdA fractie, 

Arianne Ripmeester 

Algemene Beschouwingen SGP 
 

Met vertrouwen. 
 
Algemeen 
Bij de laatste begroting die door deze raad wordt vastgesteld, gaan als vanzelf de gedachten terug 
naar de achterliggende periode. Er is in deze raadsperiode wel het één en ander gepasseerd. Om 
te beginnen kregen we aan het begin van deze periode weer een eigen burgemeester. Na drie jaar 
kunnen we - om met de woorden van diezelfde burgemeester te spreken - zeggen: "het gaat best 
aardig", en dan zal een ieder begrijpen dat dit uitsluitend positief kan worden geduid.  Hoewel de 



 
 

  

 56 

komst van een "eigen" burgemeester op dat punt rust gaf, is het op bestuurlijk gebied een 
"interessante" raadsperiode geweest. Al in januari 2011 zag wethouder Los zich genoodzaakt zijn 
ambt neer te leggen, nadat de raad unaniem had ingestemd met de ontwikkeling van polder Nieuw 
Reijerwaard tot bedrijventerrein. Korte tijd later - in april van dat jaar - trad wethouder Stout aan en 
leek de rust weer gekeerd. Dit duurde totdat in oktober van 2012 een aantal leden van Leefbaar 
Ridderkerk als Groep Koppes verder gingen. Na een verkenning en een constructief overleg met 
D66/GroenLinks en de ChristenUnie (opvallend genoeg ook de partijen die zich recent landelijk 
samen met de SGP constructief toonden) kon in januari van dit jaar een nieuw coalitieakkoord 
worden gepresenteerd en een nieuw college aantreden, met wethouder Van Houcke en wethouder 
Van der Sluis. Dit betekende ook dat afscheid moest worden genomen van de wethouders 
Vroegindewij en Stout. Zoals al eerder opgemerkt, het is bestuurlijk een enerverende periode 
geweest.  
Ook op de verschillende dossiers is de afgelopen vier jaar nogal wat gepasseerd. De BAR- 
samenwerking heeft concrete vorm gekregen in een BAR-organisatie, waarin de bedrijfsvoering 
van de drie deelnemende gemeenten wordt samen gebracht in één uitvoeringsorganisatie. 
Tegelijkertijd lijkt de Stadsregio haar langste tijd te hebben gehad (daarover later meer) en zijn de 
eerste voorzichtige (door ons voorzichtig, door de grotere steden in de regio met 
zevenmijlslaarzen) stappen gezet naar samenwerking in Metropoolverband. De ontwikkeling van 
polder Nieuw-Reijerwaard is een feit. Er is waarschijnlijk geen dossier dat deze periode zoveel 
aandacht heeft gehad als deze polder. En hoewel ook de SGP het graag anders had gezien, 
beschouwen we de ontwikkeling tot bedrijventerrein nu als een gegeven en dient de inzet zich te 
richten op een optimale ontwikkeling van dit gebied. In het belang van geheel Ridderkerk. Ook qua 
veiligheid heeft Ridderkerk de afgelopen jaren het een en ander meegemaakt, met als dieptepunt 
de vele overvallen in 2012. Waar tot voor kort de rust enigszins leek weergekeerd, werden we 
recent weer met een aantal overvallen geconfronteerd. Alertheid blijft geboden zeker nu de 
donkere dagen hun intrede weer hebben gedaan. Positief punt op het dossier van de veiligheid is 
de realisatie van een ambulancepost bij het Maasstadziekenhuis.  
 
Ook op financieel gebied zijn het roerige tijden geweest. Begonnen we deze raadsperiode nog met 
een totale begroting van bijna 140 miljoen euro voor 2010, nu ligt een begroting voor van in totaal 
nog geen 116 miljoen euro voor 2014. Een forse afname als gevolg van bezuinigingen (6,5 miljoen 
euro) en teruglopende economische activiteiten. De voorliggende septembercirculaire lijkt enige 
rust te geven voor 2014, maar laat ook veel (financiële) onzekerheid bestaan voor de verdere 
toekomst.  
 
En dan richt bijna als vanzelf de blik zich weer op de toekomst. Wat staat ons te wachten? Loopt 
de crisis al op een eind? Wat brengen de bezuinigingen van het rijk nog voor de gemeenten? 
Allemaal vragen die je de angst om het hart zouden doen slaan en de moed zouden benemen. Zij 
het niet dat boven dat alles uit de woorden van de Heere Jezus klinken die zegt: "zijt niet bezorgt". 
Dat is geen oproep tot een zorgeloze, onverantwoorde levensstijl. De Bijbel roept ook op tot zorg 
dragen voor de naaste en de schepping, tot het nemen van verantwoording op de plaats waar we 
gesteld zijn. Dat betekent ook niet dat we ons nooit zorgen mogen maken, maar het behoed wel 
voor een angstige, verlammende zorg. Op de woorden: "zijt niet bezorgt" volgen namelijk de 
woorden: "want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft". En dat geeft vertrouwen. 
Dat er een hemelse Vader is, die ons en onze behoeften kent, die voor ons wil zorgen. En dan gaat 
het misschien niet zo als wij gedacht of graag gewild hadden, maar dan mogen we ons werk doen 
en onze plannen maken in afhankelijkheid van die hemelse Vader. Dat geeft vertrouwen voor de 
toekomst. 
 
 
(Kern) taken en intergemeentelijke samenwerking 
De laatste jaren hebben we herhaaldelijk gesproken over de kerntaken van de overheid en meer in 
het bijzonder de kerntaken van de gemeente Ridderkerk. Onafhankelijk van deze discussie heeft 
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de landelijke overheid besloten dat gemeenten er een aantal (kern)taken bij krijgen. In het 
bijzonder de decentralisaties jeugdzorg, Participatiewet en de WMO/AWBZ vormen een 
aanzienlijke uitbreiding van het takenpakket van de gemeente. Inhoudelijk gaan we daar hier niet 
verder op in. De onderliggende dossiers hebben de laatste tijd veel aandacht gehad en zullen dat 
ook nog krijgen. Wel is de SGP van mening dat het belang van een zorgvuldige overgang niet vaak 
genoeg kan worden benoemd. Immers met recht kunnen we hier spreken over kerntaken, omdat 
deze taken zich richten op de meest kwetsbare personen in de samenleving. Juist die groep 
waarvoor een overheid er als vangnet dient te zijn. Tegelijkertijd vraag de overheveling van deze 
taken ook om een bezinning op de uitvoering van die taken. Waar de beschikbare middelen minder 
worden, zullen maatregelen moeten worden genomen zodat de hulp daar waar die echt nodig is, 
geboden kan blijven worden. Allereerst zullen deze maatregelen gezocht moeten worden in de 
"bedrijfsvoering" van de deelnemende organisaties. De beschikbare middelen moeten ten gunste 
komen aan de doelen waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Uiteraard zijn organisaties nodig om 
hier uitvoering aan te geven, maar deze moeten altijd ten dienste staan aan het beoogde doel. Dit 
vraag om een efficiënte bedrijfsvoering en een zo klein mogelijke overhead. Naast de 
bedrijfsvoering zal ook kritisch moeten worden gekeken naar de kaders en de mate van hulp 
verstrekking. Is alle hulp wel echt in de verstrekte mate nodig? Zijn er in de directe omgeving 
mogelijkheden, kan men zelf in bepaalde mate in de behoefte voorzien? Dit alles niet om er zo 
goedkoop mogelijk vanaf te komen, maar juist om te zorgen dat daar waar de zorg echt nodig is 
die geboden kan blijven worden.  
Daarnaast blijkt intergemeentelijke samenwerking op deze terreinen onontkoombaar. Ridderkerk is 
simpelweg te klein om een optimale schaalgrote te realiseren, zeker daar waar het gaat om 
complexe zorg. Maar ook samenwerking is geen doel op zich. Wat de SGP betreft blijft het motto: 
"lokaal wat kan, regionaal wat moet". En als het dan "moet" dient de autonomie en eigenheid van 
Ridderkerk zoveel als mogelijk gewaarborgd te zijn, hoewel het duidelijk is dat samenwerking ook 
een stuk harmonisatie met zich meebrengt. Zo zal van geval tot geval gezocht moeten worden 
naar het juiste evenwicht, waarbij voor de SGP altijd het belang van de Ridderkerkse inwoners 
voorop blijft staan. In dat licht staan wij dan ook kritisch tegenover de oprichting van een 
metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Hoewel voor verkeer en vervoer de metropoolregio 
de aangewezen autoriteit blijkt te zijn, had wat de SGP betreft de provincie deze rol ook prima op 
zich kunnen nemen. Hiermee zou binnen een groter geografisch gebied afstemming hebben 
kunnen plaatsvinden. En hoewel de MRDH formeel geen bestuurslaag is, had dit ook nog bij 
kunnen dragen aan een kleinere overheid. Eventuele verdere ontwikkelingen op metropoolgebied 
zullen wij toetsen aan de hierboven genoemde uitgangspunten. En daar waar het over 
intergemeentelijke samenwerking gaat, dient Ridderkerk ook nadrukkelijk oog te hebben voor haar 
"zuiderburen”. Door haar ligging is het voor Ridderkerk niet gezegd dat de optimale samenwerking 
altijd richting Rotterdam gezocht moet worden. 
 
 
Veiligheid 
Naast zorg voor de kwetsbaren in de samenleving is veiligheid een van de kerntaken van de 
overheid. De apostel Paulus roept de lezers van zijn brief (1 Timotheüs) op tot voorbede voor 
koningen en hooggeplaatsten (lees overheid) opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Dit 
vraagt niet alleen om voorbede voor de overheid, die zeker nodig is, maar geeft tevens de kerntaak 
van de overheid weer, namelijk ervoor te zorgen dat haar onderdanen een stil en gerust leven 
mogen leiden. Een stil en gerust leven vraagt allereerst om een veilige samenleving, iets waar het 
nogal aan schort. Het lidmaatschap op "burger alert" levert bijna wekelijks wel de melding van een 
overval in de regio van Ridderkerk. De ene keer een keukenzaak, de volgende week een brutale 
overval bij een supermarkt op klaarlichte dag. En nog maar kort geleden was er sprake van een 
werkelijke inbraakgolf in Ridderkerk. Met het oog daarop is het een goede zaak dat samen met de 
politie roadshows in het kader van inbraak- en overvalpreventie worden georganiseerd en dat het 
politiekeurmerk Veilig Wonen wordt gestimuleerd. Een goede zaak is het ook dat een 
handhavingsbeleidsplan APV wordt ontwikkeld. Had dit handhavingsbeleidsplan er niet allang 
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moeten zijn? En als we het dan toch over de APV hebben, wil de SGP graag nog eens de 
aandacht vestigen op artikel 2:58 van de Ridderkerkse APV waarin is opgenomen dat zowel 
honden- als paardenbezitters verplicht zijn te voorkomen dat uitwerpselen van hun of de aan hen 
toevertrouwde dieren op straat terecht komen. Met name de uitwerpselen van paarden is in 
sommige delen van Ridderkerk weer hopeloos. Heeft het college enige actie ondernomen om 
handhaving op dit punt te realiseren? Zo niet, dan gaan wij er vanuit dat dit nadrukkelijk wordt 
meegenomen in het handhavingsbeleidsplan APV.  
De SGP wil nadrukkelijk haar waardering uitspreken voor alle vrijwilligers en professionals die zich 
dag en nacht inzetten voor de veiligheid van de bevolking. De vrijwillige brandweer, 
politievrijwilligers en buurtpreventie verdienen onze bijzondere waardering. Deze vrijwilligers die 
zich vaak naast een baan en drukke agenda ook willen inzetten voor de lokale samenleving zijn 
van onschatbare waarde voor onze lokale samenleving. De gemeente moet waar mogelijk 
bevorderen dat deze inzet gecontinueerd kan worden.  
Hoewel de inzet van cameratoezicht aan strikte regels is gebonden, is recent gebleken dat deze 
inzet wel bijzonder effectief is. Zo bleek de aanwezigheid van een camera de overlast in het 
centrum substantieel terug te dringen. We vragen het college de ontwikkelingen nauwlettend te 
volgen en de beoogde verruiming van de mogelijkheden van de inzet van (mobiele) camera's zo 
veel mogelijk te benutten, zeker in die gebieden waar de overlast c.q. de risico's groot zijn.  
Tot en met vorig jaar heeft de SGP jaarlijks aandacht gevraagd voor de ambulancepost, of beter 
gezegd het ontbreken daarvan en de daarmee samenhangende aanrijtijden. Bijzonder verheugd 
zijn wij dat een opstelpost bij het Maasstadziekenhuis is gerealiseerd en dat hiermee ook een 
aanzienlijke verbetering van de aanrijtijden gerealiseerd kon worden. En dan de veiligheid op het 
water. Ridderkerk ligt op een knooppunt van waterwegen. Wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. 
Begin dit jaar zijn we geïnformeerd door Rijkswaterstaat maar veel concreets heeft dat niet 
opgeleverd. Afgelopen periode hebben zich weer een tweetal aanvaringen voorgedaan waarbij de 
laatste met dodelijke afloop. Nogmaals willen we het college vragen de situatie met klem bij 
Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen. Voor de veiligheid van Ridderkerk, maar niet 
minder voor de veiligheid van de gebruikers van deze vaarwegen. 
 
 
(Openbaar) vervoer 
Ook het openbaar vervoer heeft stevig te lijden gehad van de economische crisis. Wat dat aangaat 
kunnen we uitermate tevreden zijn met de huidige kwaliteit van het openbaar vervoer in 
Ridderkerk. Hoewel we tevreden zijn over de huidige situatie en het huidige busnetwerk aan de 
verwachtingen lijkt te voldoen (de burger beoordeelt het openbaar vervoer met een 7,0 en dat is 
ruim voldoende) wil dat niet zeggen dat er geen punten van aandacht zijn. Het bestaande 
busnetwerk in Ridderkerk moet optimaal aansluiten op andere vormen van openbaar vervoer in 
andere plaatsen. Hierbij valt te denken aan goede verbindingen naar de metro bij het Zuidplein en 
de Kralingse Zoom en goede verbindingen naar de treinstations in Rotterdam-Lombardijen en 
Barendrecht. Met name de openbaar vervoer verbinding naar Barendrecht laat te wensen over. 
Een directe verbinding van Ridderkerk naar Barendrecht, of dat nu het station is of het centrum, 
ontbreekt volledig. Ook met het oog op de BAR-samenwerking zouden openbaar vervoer 
verbindingen tussen de drie deelnemende gemeenten beter moeten zijn. Uit het antwoord op vraag 
22 van Leefbaar Ridderkerk maken wij op dat het college inzet op realisatie van deze verbinding 
via het nieuwe buurtbusconcept. En dat is uiteraard prima. De SGP wil de realisatie van deze 
verbinding echter niet af laten hangen van het al dan niet slagen van project "Buurtbus II". Daarom 
roept de SGP het college via een motie op werk te maken van een busverbinding tussen 
Ridderkerk en het NS-station in Barendrecht binnen het reguliere busvervoer.  
De buurtbus blijft in dit alles een onzekere factor. Niet voor niets werden over dit onderwerp in de 
schriftelijke vragen door vrijwel alle partijen vragen gesteld. Werd tot voor kort nog ingezet op 
inbedding in het reguliere busvervoer, inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw concept binnen de 
gemeentelijke begroting. Het hele plan lijkt te staan of te vallen met de forse subsidie van de 
stadsregio en de beheersbaarheid van de kosten. Heeft het college een plan B mocht de 
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subsidieaanvraag niet of slechts gedeeltelijk succesvol blijken? En wanneer komt er duidelijkheid 
over subsidietoekenning en de hoogte van de exploitatiekosten? 
 
De plannen voor een tramplusverbinding met Rotterdam zijn al vrij snel deze raadsperiode op de 
“plank” gelegd. Wat de SGP betreft mogen ze daar ook blijven liggen. Mocht de plank een keer 
moeten worden opgeruimd, dan komen deze plannen wat de SGP betreft als een van de eerste in 
aanmerking voor definitieve verwijdering. 
 
Helaas heeft de Rabobank heeft haar bijdrage aan het driehoeksveer met ingang van 2014 
gestaakt. Hierdoor ontstaat een tekort in de exploitatie. Kan het tekort eventueel gedekt worden uit 
het cultuurfonds. Per slot van rekening kent het veer een hoog toeristisch gehalte. En is de bijdrage 
van de “deelnemende” gemeenten in evenwicht? 
 
Openbaar vervoer moet zeker ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In de 2e 
programma monitor wordt gesteld dat in 2013 de laatste hand wordt gelegd aan de aanpassing van 
bushaltes. Uit beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat: uiterlijk eind 2014 ook nog een 
aantal haltes zullen zijn aangepast en dat er later (dat kan dan alleen 2015 of nog later zijn) ook 
nog een tweetal worden aangepast. Waarom moeten deze aanpassingen zo lang op zich laten 
wachten? Onderschrijft het college het belang van toegankelijke bushaltes en kan het college er 
voor zorgen dat de haltes die nog op de rol staan uiterlijk volgend jaar worden aangepast? En zo 
niet, wat zijn dan de belemmeringen om deze aanpassingen op korte termijn te realiseren? 
 
Ridderkerk kent naast de omliggende rijkswegen ook zelf een aantal verkeersknooppunten. Een 
daarvan is de kruising Rotterdamseweg / Rijnsingel. De SGP is blij dat het college nog dit jaar met 
een voorstel komt voor een reconstructie van deze kruising. De SGP maakt zich ernstige zorgen 
over de verkeersafwikkeling van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. Wij 
roepen de Ridderkerkse leden van het AB dan ook op continue en onverminderde aandacht te 
vragen voor een goede verkeersafwikkeling. Per slot van rekening zal het voornamelijk Ridderkerk 
zijn dat last krijgt van verkeerscongestie en sluipverkeer.  
 
Milieu 
De geluid- en luchtkwaliteit is en blijft een punt van bijzondere aandacht voor Ridderkerk. Gegeven 
haar ligging op het kruispunt van twee drukke snelwegen zal dit niet snel veranderen. Daarnaast 
moet worden geconstateerd dat de invloed van de gemeente hierop uiterst beperkt is, maar zeker 
niet nihil. Het is een goede zaak dat op korte termijn wordt gestart met het plaatsen van schermen 
langs de A15 / A16. We gaan er vanuit dat plaatsing vóór 2015, derhalve in 2014 wordt 
gerealiseerd. In dit kader is het ook een goede zaak dat de oeververbinding tussen Nederlek en 
Ridderkerk niet meer tot de mogelijkheden behoort en dat een autoveer momenteel helemaal niet 
meer aan de orde is. De verkeersdruk is in Ridderkerk al te groot, ook zonder deze extra 
verkeersstroom.  
Een andere grote boosdoener voor het milieu is en blijft het vuurwerk dat massaal wordt 
afgestoken tijdens de jaarwisseling. Het is verbazingwekkend dat ondanks de economische crisis 
die breed wordt gevoeld de afgestoken hoeveelheid vuurwerk alleen maar lijkt toe te nemen. 
Hoewel volledige afschaffing onze voorkeur zou hebben, lijkt dat niet reëel. Derhalve pleit de SGP 
voor uitbreiding van de vuurwerkvrije zones, met name rond winkelcentra, verzorgingstehuizen en 
kerken. Welke mogelijkheden ziet het college op dit punt? Hoe kan het opruimen van het eigen 
vuurwerk afval verder worden gestimuleerd? 
 
 
Woningbouw 
Ondanks de aanhoudende crisis gebeurt er in Ridderkerk nog wel het een en ander op het gebied 
van de woningbouw. Een deel van het centrum wordt door Woonvisie herontwikkeld. In ‘t Zand 
komen nog nieuwbouw projecten van de grond en ook Leijten gaat aan de slag met het laatste deel 
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van het centrumplan. Het is bijzonder dat in Ridderkerk dergelijke projecten nog worden opgestart, 
waar in vrijwel heel Nederland de woningmarkt op een dieptepunt lijkt te zijn gekomen. Het zijn 
echter wel de laatste plekken waar in Ridderkerk nog iets van redelijke omvang gerealiseerd kan 
worden. Het is derhalve noodzaak dat de gemeente in goed overleg blijft met Woonvisie over de 
kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwbehoefte. We gaan er ook vanuit dat de “wisseling van de 
wacht”  bij Woonvisie geen consequenties heeft voor de reeds gemaakte afspraken tussen 
Woonvisie en de gemeente Ridderkerk. 
Ridderkerk vergrijst meer dan omliggende gemeenten en de woningvoorraad dient daarop 
aangepast te zijn. Aan de andere kant doet een woningvoorraad hoofdzakelijk gericht op ouderen 
de jonge gezinnen juist weer wegtrekken, waardoor de vergrijzing weer extra toeneemt. Evenwicht 
is in deze het sleutelwoord. Dit evenwicht dient er ook te zijn in de intergemeentelijke verdeling van 
de sociale woningvoorraad. De SGP vraagt zich af of het zinvol is dat de Stadsregio (waarvan het 
einde in zicht lijkt) de regie neemt in het proces om tot nieuwe woningmarktafspraken te komen. 
Terecht merkt de wethouder op dat hij zich wat de SGP betreft gesteund mag weten door de 
Ridderkerkse raad in het streven de hoeveelheid verouderde sociale woningen in Ridderkerk te 
verminderen. 
 
Onderwijs 
De directe invloed van de gemeente op het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs is beperkt. 
Wel hebben de gemeenten onder andere een belangrijke wettelijke taak op het gebied van de 
onderwijshuisvesting. Het is uitermate belangrijk dat kinderen onder goede omstandigheden 
onderwijs kunnen krijgen. Wat dat aangaat kijken wij met een positief gevoel terug op de 
achterliggende periode. De unielocaties voor de ds. G.H. Kerstenschool en de Rehobothschool zijn 
gerealiseerd. De Reijer heeft een prachtig nieuw schoolgebouw en recent is gestart met de 
uitbreiding van het Farelcollege. De leegstand van schoolgebouwen blijft een punt van aandacht. 
Dat bleek recent ook maar weer, toen de oude Reijer in vlammen opging. De SGP wacht met 
spanning op de nota overcapaciteit onderwijshuisvesting die we in november ontvangen, maar is 
tevens van mening dat deze nota wel erg lang op zich heeft laten wachten. 
 
Financiën 
In de achterliggende periode is veel tijd en aandacht besteed aan het gezond houden van de 
Ridderkerkse gemeentefinanciën. Als gevolg van de economische crisis, bezuinigingen door de 
rijksoverheid en de daarmee samenhangende teruglopende “inkomsten” waren we genoodzaakt 
ook de uitgavenkant kritisch te bekijken. Als we kijken naar waar we nu staan, kunnen we alleen 
maar concluderen dat er op dit punt in de achterliggende periode forse stappen in de goede 
richting zijn gezet. Een sluitende begroting was de inzet en voor 2014 ligt een sluitende begroting 
ter besluitvorming voor. Dat is echter niet vanzelf gegaan. In de achterliggende jaren is circa zes 
en een half miljoen euro bezuinigd en dat is fors. Deze bezuinigingen zijn echter wel gerealiseerd 
zonder grote maatschappelijke effecten en zonder een inflatiecorrectie overschrijdende stijging van 
de woonlasten. Per saldo een uitermate bevredigend resultaat. 
Dit wil echter niet zeggen dat we er nu zijn en achterover kunnen leunen. Met de kennis van de 
meicirculaire zag de financiële toekomst er redelijk uit. Overschotten in 2014 en 2017 en beperkte 
tekorten in 2015 en 2016. Maar al in juli van dit jaar hebben we de onzekerheden op dit punt 
benoemd. De meicirculaire was positief, maar iedereen wist dat er nog forse bezuinigingen van 
rijkswege aan zaten te komen. Immers de tekorten moeten onder de 3% blijven en die doelstelling 
werd niet gehaald. Met de komst van de septembercirculaire bleek de eerder uitgesproken zorg 
gegrond. Uit deze circulaire bleek tevens dat door de rijksoverheid soms bijzondere keuzes worden 
gemaakt. Het initiatiefwetsvoorstel tot vermindering van het aantal raadsleden is door de Eerste 
Kamer verworpen, echter de daarmee beoogde besparing wordt gehandhaafd. De gemeenten 
moeten maar zien hoe ze het oplossen. Waar de septembercirculaire voor 2013 nog een kleine 
plus laat zien, levert de aanpassing voor de jaren 2014 tot en met 2017 forse kortingen op, 
oplopend tot een miljoen in 2016 en 2017. Gelukkig is het begrote resultaat voor 2014 nog steeds 
positief.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_gemeente
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Met de gegevens van nu zullen verdergaande financiële hervormingen voor de komende jaren nog 
steeds nodig zijn om een structureel sluitende begroting te houden. En een structureel sluitende 
begroting blijft wat de SGP betreft het uitgangspunt. Na vier jaar kritisch kijken naar de financiën 
moeten we echter wel tot de conclusie komen dat de eenvoudig te realiseren besparingen, met 
beperkte maatschappelijke invloed inmiddels wel op zijn. Er is nog een reservelijst, maar dat zijn 
geen van alle maatregelen die gemakkelijk genomen worden. Noodzakelijke bezuinigingen zullen 
de financiële agenda ook de komende jaren nog wel in haar greep houden. Een aantal piketpalen 
dat de SGP daarbij nu al vast wil slaan zijn de volgende. Het onderhoudsniveau van de 
buitenruimte is de laatste jaren al terug gebracht naar minimaal of soms zelfs nog lager. De bodem 
is hier wel bereikt. Het moet wel leefbaar blijven. De kwaliteit van bijvoorbeeld fietspaden gaat nu al 
soms letterlijk zienderogen achteruit. De OZB is geen melkkoe. Verhogingen van de OZB met 
meer dan de inflatiecorrectie is een uiterste mogelijkheid en pas aan de orde als alle andere 
mogelijkheden zijn uitgeput. 
 
Slot 
Zoals reeds eerder verwoord mogen we - ondanks wellicht zorgelijke omstandigheden - vertrouwen 
hebben in de toekomst. Nadat de Heere Jezus ons oproept niet bezorgt te zijn, geeft Hij daarna 
echter ook aan wat wel te doen, namelijk: Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. 
Dat te zoeken wensen wij een ieder van harte toe. Gods Woord belooft ook dat wie dit Koninkrijk 
en deze gerechtigheid oprecht zoeken, deze ook zullen vinden. Dan vindt u ook vertrouwen voor 
de toekomst. 
 
De SGP dankt het college en de ambtelijke organisatie voor de beantwoording van de vele 
schriftelijke vragen, het waren er weer bijna 300. Hoeveel ambtelijke capaciteit is eigenlijk nodig (in 
FTE) om al deze vragen te beantwoorden? Moeten we ook op dit punt als raad niet eens bij onszelf 
te rade gaan? 
 
De SGP wenst het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de ambtelijke 
organisatie en allen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het reilen en zeilen van en in 
de gemeente Gods zegen bij de drukke, vele en ook zeer verantwoordelijke taken die uitgevoerd 
mogen worden. 
 
Vragen aan het college: 
 

 Welke maatregelen heeft het college inmiddels genomen om handhaving van artikel 2:58 
APV ook bij eigenaren van paarden te realiseren? 

 Hoe verhouden zich de bijdrage aan het Driehoeksveer van verschillende gemeenten en 
particuliere initiatieven zich tot elkaar? 

 Wat is de status van het op te richten cultuurfonds en is de bijdrage voor 2013 zeker 
gesteld? Zo niet hoe kan hier alsnog voor worden zorg gedragen en zo ja, welke culturele 
doelen zijn hiervan bekostigd?  Kan hieruit ook een bijdrage worden geleverd aan het 
(toeristische) Driehoeksveer? 

 Kunnen in 2014 alle bushaltes worden aangepast en zo nee waarom niet? 

 Ziet het college mogelijkheden de vuurwerkvrije zones verder uit te breiden bij winkels, 
verzorgingstehuizen en kerken? Welke mogelijkheden ziet het college om bij burgers het 
opruimen van het eigen vuurwerkafval nog verder te stimuleren? 
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 Welke ambtelijke capaciteit (in FTE) is nodig geweest om de schriftelijke vragen te 
beantwoorden? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Beschouwingen 2013 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
 
Ruim baan voor inwoners en ondernemers 
 
De VVD is van mening dat ook de gemeentelijke overheid ervoor moet zorgen dat mensen en 
bedrijven in staat worden gesteld zelf hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen door de 
mogelijkheden te stimuleren die binnen de samenleving zelf aanwezig zijn. Dit stelt ons in staat om 
de kracht van de samenleving te benutten. De overheid mag en moet een beroep doen op de 
eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Meer overlaten aan bewoners en 
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ondernemers zijn prima uitgangspunten. Juist om er voor te zorgen dat de gemeente er nu en in de 
toekomst is voor hen die het zonder hulp van de overheid echt niet redden. Juist bij de taken die 
vanuit de andere overheden naar de gemeente toekomen (decentralisaties) moet dit het 
uitgangspunt zijn. Decentralisatie betekent kansen pakken en benutten in het belang van onze 
inwoners. Door de decentralisaties worden inwoners en ondernemers ruim baan gegeven om hun 
eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken 
levert iedereen voordeel op. En betekent dat de overheid meer naar de achtergrond verdwijnt. 
De VVD staat voor een samenleving die drijft op de kracht van de burgers in plaats van een grote 
overheid. 
 
De fout uit het verleden is dat voor iedere uitzondering aanvullend beleid en vaak ook extra geld 
werd ingezet. Met als gevolg veel bureaucratische rompslomp, en heel vaak waren de inwoners bij 
dit aanvullende beleid niet gediend. Het was in de meeste gevallen juist contra-productief. Daarom 
is er een omslag in denken nodig voor zowel professionals als de inwoners. De tijd van “ u vraagt, 
wij draaien” is gelukkig voorbij. 
 
Maatwerk en met name maatwerk in de wijk zijn voor de VVD hoofdthema ‘s. Ridderkerk is een 
stad in de regio, maar met dorpse kenmerken. O.a. door sterke betrokkenheid bij en zorg voor 
elkaar. Dat moeten we maximaal benutten. Daar wordt iedereen gelukkiger van. Iedereen doet er 
toe en iedereen doet mee. Het stimuleren van een sociaal samenhangende en actieve wijk is waar 
het om draait. Dan behalen we maatschappelijke winst in het belang van de hele samenleving. 
 
En ja, maatwerk is waar het om draait, maar het is ook lastig om dat vorm en inhoud te geven. 
Maar dit is ook een mooie uitdaging. Wij doen het immers voor onze inwoners. De dynamiek van 
de samenleving is groot en de maatschappij verandert razendsnel. De overheid moet mee in die 
flow. Nee beter nog, moet -als het kan- voor de muziek uitlopen. Plaats maken voor inwoners en 
bedrijven die heel veel zelf kunnen en willen oppakken. 
 
Gelet op de betaalrekening en de spaarrekening van de gemeente is er geen ruimte voor nieuwe 
wensen. Het geld is er eenvoudigweg niet. Laten we dat ook gewoon helder en duidelijk aangeven. 
Laten we daarom vooral geen valse verwachtingen wekken dat er nog van alles aan nieuwe 
wensen mogelijk is. Het tegendeel is waar. 
 
Veiligheid 
 
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. 
 
Veiligheid op het water blijft voor de VVD topprioriteit. De diverse ongelukken van het laatste jaar 
tonen nogmaals aan dat we hier bovenop moeten zitten en andere overheden hierbij op hun 
verantwoordelijkheid moeten aanspreken. 
 
Met het “donkere dagen offensief”  moet stevig ingezet worden om de veiligheid te vergroten, 
waarbij  technologie (zoals bv. mobiel cameratoezicht) kan helpen om de veiligheid te vergroten.  
 
Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit worden vergroot door de inzet 
van BOA s (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) met zo ruim mogelijke bevoegdheden. In 
Barendrecht zijn er de zgn. “avond BOA s”. Wellicht is dit in Ridderkerk ook gewenst? 
 
Ambulance: hier houden we vast aan de 95% norm voor de aanrijtijden. Met minder nemen we 
geen genoegen.  
 
Buurtpreventie moet gestimuleerd worden.  
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http://politie.nl/misdaad-in-kaart. Steeds meer mensen helpen zelf de buurt veiliger te maken. Goed 
dat de politie dit omarmt en met “misdaad in kaart” ons laat zien waar het mis is. Dan weten wij 
waar we beter op moeten letten en weten criminelen, dat er op ze gelet wordt. 
 
De VVD vindt dat een kwalitatief goede buitenruimte bijdraagt aan de veiligheid.  
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaarlijk zijn voor mens en dier en dient met 
grote terughoudendheid te worden gebruikt, waarbij gebruik van het middel glyfosaat zelfs volledig 
moet worden gestaakt. Van inwoners mogen we verwachten dat zij zich proactief in zetten. Want: 
ook inwoners mogen worden aangesproken er voor te zorgen dat de buitenruimte schoon, heel en 
veilig blijft. MOTIE 

  
Werk en economie 
 
De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen, hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij 
zelf veel beter. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte 
te geven. Als je weet wat er speelt, kun je ook snel schakelen. 
 
De VVD spreekt zich uit tegen uitbreiding van betaald parkeren en het verhogen van de huidige 
parkeertarieven meer dan de inflatiecorrectie. Zeker als we verdere (winkel)leegstand willen 
voorkomen. MOTIE 
 
Het gaat erom de winkeliers/ondernemers optimaal te faciliteren en met hen mee te denken.  
Daar ontbreekt het bij dit college aan. Te laat is men in actie gekomen. Het college is op dit terrein 
te lang onzichtbaar geweest en heeft onhandig geopereerd: ondernemers en ondernemersplatform 
heeft zij de gordijnen in gejaagd. Het doen voorkomen dat door 1 gesprek met de wethouder 
participatie erbij  de ondernemers het college nu “ zeer waarderen ” is wel erg zelfgenoegzaam en 
strookt niet met werkelijkheid. Waar is de ondernemersmentaliteit van dit college?  
 
3 O s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid) worden nu pas opgepakt en ook nog erg 
terughoudend. Dit moet veel meer gestimuleerd worden. Zo worden leerlingen en werkenden beter 
toegerust voor de arbeidsmarkt. 
 
Het regiebureau WSW heeft er voor gezorgd dat taakstelling binnen de Rijksbijdrage kan, terwijl 
voorheen er een tekort was en er helaas dus ook een wachtlijst was. Dit positieve teken schept 
verwachtingen wanneer de Participatiewet van kracht gaat worden. 
 
De VVD wil, dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat er financieel merkbaar op vooruit 
gaat. Bovenwettelijke armoede regelingen, die dit belemmeren wil de VVD afschaffen. 
Het doel moet zijn dat men van uitkering naar baan toe werkt. Zelfs als dat betekent dat men 
(tijdelijk) werk onder zijn of haar niveau moet accepteren. Hoe lastig en vervelend het ook is, actief 
deelnemen aan de werkende samenleving is de enige manier om niet in de vicieuze cirkel van een 
uitkering te belanden. Een uitkering moet altijd een vangnet zijn, maar mag nooit een valkuil 
worden.  
Mensen met een erg grote afstand tot de arbeidsmarkt en uitkeringsgerechtigd kunnen prima 
ingezet worden ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo snijdt het mes aan 
twee kanten. 
 
Participatie, zorg en samenleving 
 
De VVD wil een gemeente, waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. 
Mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, krijgen 
gemeentelijke ondersteuning. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één 
hulpverlener, één plan. 

http://politie.nl/misdaad-in-kaart
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De VVD hanteert als uitgangspunt dat de gemeente regisseur is en dat niet het aanbod van 
zorgproducten, maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat. Iedereen doet er toe en iedereen doet 
mee. De VVD is zich er van bewust, dat dit belangrijke consequenties heeft voor de gemeentelijke 
organisatie en de financiële sturing. Ruim baan voor de inwoners. 

Om als gemeente een goed regisseur te worden dienen een aantal randvoorwaarden en 
uitgangspunten te worden geformuleerd. Het belangrijkste uitgangspunt is, dat iedereen zelf 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn/haar leven. Voor degenen die het even niet redden 
moet het meer vanzelfsprekend worden, dat familie, buren en vrijwilligers hen helpen zoveel 
mogelijk weer de eigen verantwoordelijkheid te kunnen pakken. Indien dat niet lukt, staan de 
professionals klaar. Ook de inspanning van professionals moet er op gericht zijn mensen zoveel 
mogelijk in hun eigen kracht terug te brengen, zodat men weer zoveel mogelijk zelf 
verantwoordelijk wordt. 

Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarin worden 
de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart gebracht. Bij het beantwoorden van de 
zorgvraag geldt het principe ‘één vrager en daarbij passende zorg’. Vermindering van de 
bureaucratie is daarbij een absolute voorwaarde. Zorg op maat is waar het om draait. Zo bedienen 
we onze inwoners het best en kunnen zij hun verantwoordelijkheid ook nemen. 

De VVD ziet het gecombineerde zorg- en welzijnsaanbod het liefst op wijkniveau gerealiseerd. Dit 
garandeert een zo lang mogelijke zelfstandigheid van inwoners in de eigen leefomgeving, waarbij 
een zo groot mogelijk beroep kan worden gedaan op het eigen netwerk. Het draait erom mensen in 
hun eigen kracht te zetten. Oud worden is immers geen ziekte. Vaak simpelweg de beperking 
wegnemen -wat vaak ook kan door het eigen netwerk in te schakelen- zorgt ervoor dat men 
maximaal kan participeren. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar en vormen de smeerolie van de maatschappij. Vrijwillige zorg verdient 
respect en waardering en indien nodig ondersteuning. De zorg die mantelzorgers leveren is een 
prima voorbeeld van je eigen kracht benutten. Inzet van mantelzorgers is veel prettiger voor hen 
die de zorg ontvangen en voorkomt de inzet van (duurdere) professionele zorg. Mantelzorgers 
cijferen zichzelf vaak weg, terwijl juist zij onze aandacht verdienen. 

Decentraliseren betekent  niet, dat de overheid alleen maar indikt en de burgers alles zelf wel 
kunnen. Het is belangrijk te beseffen, dat er niet alleen politieke keuzes moeten worden gemaakt 
over budget, kaders, vormen van ondersteuning etc. Er zal ook geïnvesteerd moeten worden in het 
opzetten van infrastructuur en ondersteuning van “ de start van “ samenwerkingsverbanden. Niet in 
de laatste plaats zal er geïnvesteerd moeten worden in informatie naar de burger. 

De VVD wil maatschappelijke organisaties/ondernemers afrekenen op resultaat. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling: 

Verstening van groene gebieden is niet juist. Krampachtig is door deze coalitie naar compensatie 
gezocht voor het bouwen van een grote kerk in een groen gebied. Dit postzegelgroen kost de 
gemeente ook nog eens meer geld en dat is te betreuren. 
 
Zelfbeheer van groen kan een prima middel zijn om bij te dragen aan een prettige leefomgeving. 
Dit is al meerdere malen door VVD aangegeven. Dat dit werkt blijkt bijvoorbeeld uit de plaatsing 
van bladkorven. 
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We moeten bouwen voor Ridderkerkse woonwensen. Het kan niet zo zijn dat de BAR gemeenten 
te zwaar belast worden met herhuisvesting van de sociaal zwakkere bewoners van Rotterdam – 
Zuid,  doordat daar stadsvernieuwing plaats vindt. Dit pleit eens te meer voor verminderen van het 
aantal sociale huurwoningen.   
 
We moeten blijven streven naar groter aanbod van toegankelijke woningen (levensloopbestendig 
bouwen). 
 
Diversen 
 
Het integreren van de buurtbus als maatwerkvervoer blijft hoogst onzeker en blijft ons veel of nog 
veel meer geld kosten (blz. 84 begroting). Bovendien blijkt dat als het normale tarief voor een rit 
betaald moet worden de animo aanmerkelijk afneemt. Al sinds 2009 zou het maar een kwestie van 
tijd zijn van wat ons nu weer voorgespiegeld wordt, ofwel geen Ridderkerkse subsidie voor de 
buurtbus meer. 
 
De BAR samenwerking brengt ons voordeel. Niet alleen financieel. Samenwerking is de beste 
garantie om nu en in de toekomst autonoom te blijven. De identiteit van Ridderkerk wordt bepaalt 
door de individuen in de maatschappij zelf en niet door bestuurlijke optuiging. De inzet voor de 
samenwerking  is en moet blijven: een nog betere dienstverlening tegen lagere kosten. 
 
E participatie moet verder uitgebreid worden. Hierbij moeten we er voor waken dat niet alleen “ 
actievoerders” gehoord worden. Iedere klacht is weliswaar een gratis advies. Maar we moeten 
uitkijken dat de grootste “ schreeuwers” anderen overstemmen. Participeren is niet dicteren, maar 
een waardevolle discussie voeren, waar de politiek haar voordeel mee kan doen. 
 
Laten we in het jongerenbeleid vooral ook aandacht hebben voor jongeren waar het goed mee 
gaat. Niet iedere jongere die hangt, is een probleem jongere. Zij zijn gewoon jong en hebben 
ruimte nodig. 
 
Pas ook op met teveel oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Aan de ene kant is milieubewust 
denken prima, maar het kan ook voor onnodige ergernissen zorgen. 
 
Financien 
 
Subsidies: hier moeten we sturen op outcome  en niet op output. De crux hierbij: het scherp 
formuleren van de maatschappelijke resultaten die we willen bereiken . Het draait om 
maatschappelijke winst, ook in financiële zin. 
 
We zijn beland op de ondergrens van de reserves. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling, die niet 
toelaat, dat extra wensen gehonoreerd worden.  
 
Veel gezinnen en bedrijven hebben het door de crisis moeilijk en kunnen zich veel zaken niet meer 
veroorloven. Lastenverhogingen zijn dus uit den boze. Zeer onrechtvaardig is ook dat het geld dat 
gemoeid is met het kwijtscheldingsbeleid opgebracht moeten worden door gezinnen en bedrijven 
via de gemeentelijke belastingen en bijdragen. Vandaar dat de VVD een motie indient die erop ziet  
dat de gelden voor het kwijtscheldingsbeleid voortaan ten laste komen van de post minimabeleid. 
MOTIE 
 
Bezuinigen is geen doel op zich. Het gaat erom kritisch te blijven bezien wat kerntaken van de 
overheid zijn en te vertrouwen op de inwoners en ondernemers die hun verantwoordelijkheid 
kunnen en willen nemen. We moeten waken voor het gevaar dat de overheid opnieuw taken naar 
zich toetrekt. 
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De VVD stemt niet in met allerlei zaken zoals bijvoorbeeld op blz. 37 van de begroting genoemd. 
Per raadsvoorstel zullen wij projecten beoordelen op nut, noodzaak en financiële haalbaarheid. 
 
De overheid dient zich echt tot kerntaken te beperken en deze sober uit te voeren. Daarbij moet zij 
tevens een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, bedrijven, 
maatschappelijke instellingen enzovoorts.  Ruim baan voor inwoners en ondernemers. Dat is en 
blijft voor de VVD de insteek nu en in de toekomst. 
 
Wij willen de ambtenaren hartelijk dank zeggen voor hun inzet. In een dynamische wereld wordt 
van hen veel flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen gevergd, en vooral ook creatief 
denkvermogen. Zelfs af en toe een cultuuromslag. Soms lastig, echter ook een prachtige uitdaging 
met volop kansen om te benutten. 
 
 
 
 
 
 
 

 


