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1. Inleiding 
 
Doel van de programmamonitor is de raad tussentijds in staat te stellen de kaders van de begroting 
waar nodig bij te sturen. In de loop van het jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding geven 
tot bijstelling van doelstellingen/prestaties en budgetten. De programmamonitor is bij uitstek het 
(verantwoordings)instrument, dat voor u een (bij)sturingsmoment kan vormen. 
 
 
De programmamonitor bestaat uit 3 onderdelen: 
• Deel I Beleidsmonitor waarin wordt ingegaan op afwijkingen / ontwikkelingen per programma. 

Wijzigingen in teksten t.o.v. de begroting 2010 zijn cursief weergegeven (geldt m.n. bij het on-
derdeel trends en knelpunten); 

 
• Deel II Financiële monitor, dit geeft en totaaloverzicht van de financiële gevolgen en de nieu-

we stand van de geraamde begrotingsresultaten;  
 

• Deel III bijlagen 
• Kwaliteitsimpuls prestatie-indicatoren; 
• Openstaande raadstoezeggingen; 
• Stand van zaken investeringsvolume  
 
 

Kwaliteitsimpuls prestatie-indicatoren 
Het doel van de motie is om de toetsbaarheid op de voortgang van de programmaprestaties in 
beeld te brengen. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om de prestatie-indicatoren te volgen en 
kan zij toetsen of het gevoerde beleid tot de beoogde doelen leidt. 
 
De bijlage kwaliteitsimpuls prestatie-indicatoren is op basis van de 3e monitor 2009 geactualiseerd 
inzake de rekening 2009 en de begroting 2010. 
 
Openstaande raadstoezeggingen 
Over de voortgang van de toezeggingen wordt in deze bijlage gerapporteerd. 
 
Stand van zaken investeringsvolume 
Over de voortgang van het investeringsvolume wordt in deze bijlage per programma gerapporteerd. 
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2. Afwijkingen/ontwikkelingen per programma 
2.1 Programma 1 Werk en economie  
2.1.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Werk en Economie  

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen vanaf 2011  
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2010 
 

Sturing en 
beleid 

Een evenwichtige opbouw van de rid-
derkerkse bevolking naar inkomen en 
opleiding. 

Het aandeel dienstverlenende bedrijven 
stijgt met 2% per 2010 t.o.v. 2005.  

Aandeel dienstverlenende bedrijven stijgt van 
33% naar 35%. 

Het doorontwikkelen van het bedrijventerrein Cornelis-
land en Nieuw Reyerwaard conform de in 2009 vastge-
stelde Structuurvisie. 

Voortzetting van de ontwikkelingen. Cornelisland: uitgifte van het terrein is nog niet gestart. Ge-
meente heeft niet alle gronden in eigendom. Er loopt een 
onteigeningsprocedure. Een deel is inmiddels bouwrijp ge-
maakt.  
Nieuw Reijerwaard: er is voor de ontwikkeling een bestuurs-
overeenkomst gesloten met het Rijk, provincie en de ge-
meenten Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk. 

Sturing en 
beleid 

Het stimuleren van een aantrekkelijk vesti-
gings- en ondernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvestigingen en 
arbeidsplaatsen minimaal gelijk aan 2007. 

De waardering van bedrijven voor vestigings- 
en ondernemingsklimaat moet minimaal een 
7 zijn in 2010 (2007:6,2 Meting van de Kamer 
van Koophandel). 
 

Parkmanagement Donckersloot dient vanaf 2010 zelf-
standig te opereren. Parkmanagement zal ook als in-
strument ingezet worden bij het project Duurzaam On-
dernemen in Cornelisland en Nieuw  
Reyerwaard. 
 

Voortzetting van deze ontwikkeling. In verband met tegenvallende (harde) resultaten is besloten 
de evaluatie van PMR uit te stellen naar het 1ste kwartaal 
2010 en deze te koppelen aan de uitwerking van de wensen 
ten aanzien van de nieuwe bedrijventerreinen. Daartoe zijn 
de afspraken met PMR voor een half jaar verlengd (tot juni 
2010).  

Beheer en 
uitvoering 

Het stimuleren van een aantrekkelijk vesti-
gings- en ondernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvestigingen en 
arbeidsplaatsen minimaal gelijk aan 2007. 

De waardering van bedrijven voor vestigings- 
en ondernemingsklimaat moet minimaal een 
7 zijn in 2010 (2007:6,2 Meting van de Kamer 
van Koophandel). 
 

Exploiteren van de haven en weekmarkt. Conform 2010. Een nieuwe huurder heeft de containeroverslag op het ha-
venterrein volledig gereconstrueerd en het haventerrein op-
geknapt. Dit heeft een flinke impuls gegeven aan het functi-
oneren van de haven. De weekmarkt functioneert naar beho-
ren. 

Spelregels Het stimuleren van een aantrekkelijk vesti-
gings- en ondernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvestigingen en 
arbeidsplaatsen minimaal gelijk aan 2007. 

De waardering van bedrijven voor vestigings- 
en ondernemingsklimaat moet minimaal een 
7 zijn in 2010 (2007:6,2 Meting van de Kamer 
van Koophandel). 

Verdere intensivering van bedrijfsbezoeken en contac-
ten met vertegenwoordigers van bedrijven. Waarbij 
specifieke aandacht voor de logistieke sector. 
Nadrukkelijker onder de aandacht brengen van de func-
tie Regisseur Werk bij het bedrijfsleven. 
Organiseren van bedrijvencontactdagen. 
 

Voortzetting van de contacten. Bedrijfscontacten zijn er via meerdere sporen. Het college 
legt iedere dinsdag bedrijfsbezoeken af, in het kader van 
Parkmanagement zijn steeds meer bedrijven – maar nog wel 
onvoldoende – aangesloten of bezoeken de voorlichtingsbij-
eenkomsten en de Regisseur Werk heeft in het kader van 
plaatsing van (langdurig) werklozen ook intensieve bedrijfs-
contacten met een steeds groter aantal bedrijven. In 2009 
zijn er (mede) door de gemeente ook een aantal bijeenkom-
sten georganiseerd voor o.a. bedrijven; Bedrijvencontactdag 
(Business on Water), Voorlichtingsbijeenkomst over Duur-
zaam Ondernemen, Bijeenkomsten in het kader van Veilig 
Ondernemen en de Daadwerkelijk aan de Slagdag (voor 
werkzoekenden met bedrijven).  

Spelregels Het stimuleren van een aantrekkelijk vesti-
gings- en ondernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvestigingen en 
arbeidsplaatsen minimaal gelijk aan 2007. 

De waardering van bedrijven voor vestigings- 
en ondernemingsklimaat moet minimaal een 
7 zijn in 2010 (2007:6,2). 

Verdere uitvoering van het project ‘Vermindering admi-
nistratieve regeldruk’ voor bedrijven. 

Voortzetting van deze ontwikkelingen. Bureau EIM/Zenc heeft de rapportage geschreven. Deze is 
goedgekeurd door de KvK en de rijkssubsidie is in 2009 ont-
vangen. Een flink aantal van de voorgestelde maatregelen is 
uitgevoerd. Invoering van de WABO, per 1 juli 2010 zal ook 
een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de 
lastendruk. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan om 
de digitale dienstverlening in 2010 te verbeteren. 

Spelregels Stimuleren dat iedere Ridderkerker vol-
waardig deelneemt aan de samenleving en 
verantwoordelijk en betrokken is.  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt 
minimaal 60% onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 10% in de 
regio, 6% regio exclusief Rotterdam). 

Het aantal bijstandsgerechtigden neemt tus-
sen 2006 en 2010 af met minimaal 25%. 

Inzet van diverse re-integratie-instrumenten door de 
klantmanagers en inzet van de Regisseur Werk, zodat 
in 2010 ca.100 bijstandsgerechtigden uitstromen naar 
werk en 60% van het bestand een traject volgt.  
 

Inzet van diverse re-integratie-
instrumenten door de klantmanagers en 
inzet van de Regisseur Werk, zodat in 
2010 ca.100 bijstandsgerechtigden uit-
stromen naar werk en 60% van het be-
stand een traject volgt. 

Het aantal bijstandgerechtigden stijgt door de kredietcrisis. 
Het aantal aanvragen is in 2009 hard gestegen ten opzichte 
van 2008. Ook in 2010 lijkt de ze trend zich voort te zetten. 
Dank zij de strakke poortwachtersfunctie is het percentage 
instroom ten opzichte van het aantal aanvragen gedaald ten 
opzichte van 2008. 

Spelregels Stimuleren dat iedere Ridderkerker vol-
waardig deelneemt aan de samenleving en 
verantwoordelijk en betrokken is.  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt 
minimaal 60% onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 10% in de 
regio, 6% regio exclusief Rotterdam). 

Het aantal bijstandsgerechtigden neemt tus-
sen 2006 en 2010 af met minimaal 25%. 

Handhaven (en invullen) van de ca. 100 werkplekken, 
waarvan 60 beschermde banen en 40 opstapbanen. 
In 2010 doorlichting van de beschermde banen: bezien 
of cliënten terecht gebruik maken van een beschermde 
baan of dat men kan doorstromen naar een reguliere 
baan. 
 

Handhaven van de ca. 100 werkplekken, 
waarvan 60 beschermde banen en 40 
opstapbanen. 

De vacatures voor beschermde banen (ontstaan door o.a. 
het project Uitstroom) worden ingevuld. Hiervoor wordt tijde-
lijk extra formatie ingezet t.l.v. het budget kredietcrisis. Me-
dio 2010 zal de uitvoering van de beschermde banen opge-
nomen worden in de formatiescan Werk & Inkomen. 

Spelregels Stimuleren dat iedere Ridderkerker vol-
waardig deelneemt aan de samenleving en 
verantwoordelijk en betrokken is. 
  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt 
minimaal 60% onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 10% in de 
regio, 6% regio exclusief Rotterdam). 

Het aantal bijstandsgerechtigden neemt tus-
sen 2006 en 2010 af met minimaal 25%. 

Voortzetting van de samenwerking met het 
UWV/Werkbedrijf waarbij mensen die binnen 2 maan-
den in de WW terecht dreigen te komen, opgeroepen 
worden om instroom in de WWB te voorkomen. 

Voortzetting van deze aanpak bij positief 
resultaat. 

Een nieuwe overeenkomst met het UWV is in voorbereiding 
en wordt in BAR-verband opgesteld. 

Spelregels Stimuleren dat iedere Ridderkerker vol-
waardig deelneemt aan de samenleving en 
verantwoordelijk en betrokken is.  
 

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt 
minimaal 60% onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 10% in de 
regio, 6% regio exclusief Rotterdam). 

Instroom in de uitkering wordt jaarlijks met 
10% verminderd. 

Handhaving van de in 2009 ingezette geïntensiveerde 
behandeling ‘aan de poort’ door de klantmanagers, zo-
dat alleen diegenen die daadwerkelijk recht hebben op 
een uitkering en (tijdelijk) niet aan het werk kunnen een 
bijstandsuitkering krijgen.  
 

Voortzetting van deze aanpak Het aantal bijstandgerechtigden stijgt door de kredietcrisis. 
Het aantal aanvragen is in 2009 hard gestegen ten opzichte 
van 2008. Ook in 2010 lijkt de ze trend zich voort te zetten. 
Dank zij de strakke poortwachtersfunctie is het percentage 
instroom ten opzichte van het aantal aanvragen gedaald ten 
opzichte van 2008. 

Spelregels 
 

Stimuleren dat iedere Ridderkerker vol-
waardig deelneemt aan de samenleving en 
verantwoordelijk en betrokken is. 

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt 
minimaal 60% onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 10% in de 
regio, 6% regio exclusief Rotterdam). 

Jongeren tot 27 jaar – voor zover in beeld - 
zijn binnen 3 maanden geactiveerd tot werk, 
school of een combinatie daarvan. 

Verdere uitvoering van de sluitende aanpak, waarbij in 
het bijzonder aandacht voor een goede ketensamen-
werking. 

Project sluitende aanpak De raadsinformatiebrief over de sluitende aanpak jongeren 
is in april 2010 aan de raad aangeboden. 

Spelregels Stimuleren dat iedere Ridderkerker vol-
waardig deelneemt aan de samenleving en 
verantwoordelijk en betrokken is.  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt 
minimaal 60% onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 10% in de 
regio, 6% regio exclusief Rotterdam). 
 

In 2009 wordt binnen de wettelijke termijn van 
12 maanden na verzoek tot indicatiestelling 
een geschikte arbeidsplaats binnen de WSW 
aangeboden. 

Uitvoering van de Wet investeren in jongeren (WIJ). 
Jongeren tot 27 jaar die zich melden bij de gemeente 
ontvangen een passend leerwerkaanbod. Verder ook 
de uitwerking van het Convenant jeugdwerkloosheid.( 
Dit convenant is in 2009 afgesloten tussen gemeenten 
in regio Rijnmond en ministerie SZW). 
 

Voortzetting van deze aanpak In regioverband is het actieplan jeugdwerkloosheid 2010 e.v. 
vastgesteld. Uitwerking daarvan vindt in diverse regionale 
werkgroepen plaats. In de raadsinformatiebrief van april is 
de raad over dit onderwerp geïnformeerd. 

Sturing en 
beleid 

 Stimuleren dat iedere Ridderkerker vol-
waardig deelneemt aan de samenleving en 
verantwoordelijk en betrokken is.  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt 
minimaal 60% onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 10% in de 
regio, 6% regio exclusief Rotterdam).  

In 2009 wordt binnen de wettelijke termijn van 
12 maanden na verzoek tot indicatiestelling 
een geschikte arbeidsplaats binnen de WSW 
aangeboden. 

Zo veel mogelijk invloed uitoefenen op de doorstroom 
vanuit de WSW, idem op het aantal vrijgekomen ar-
beidsplaatsen voor WSW’ers. Uitvoering en wachtlijst-
beheer zal vanaf 2010 in eigen beheer plaatsvinden.  
 

Evaluatie en eventuele bijstelling van de-
ze aanpak. 

De werving voor functies i.v.m. de gemeentelijke regie op de 
WSW is gestart, evenals de contractbesprekingen met de 
drie SW-bedrijven. De contracten zullen in het 2e kwartaal 
van 2010 getekend worden. 

2e Programmamonitor 2010 Gemeente Ridderkerk 7



 
 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

8 2e Programmamonitor 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 

 

2.1.2 Stand van zaken lasten en baten programma 1 Werk en economie  
 

 

2.1.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 2e monitor programma 1 Werk en economie 
 

Verhuurde gebouwen 
Op 1 maart 2010 is het personeel van de N.V. MAR verhuisd van de P.C. Hooftstraat 2 naar de 
Touwslagerstraat. Dit betekent dat de doorberekening van een deel van de kosten van de P.C. 
Hooftstraat 2 (een gemeentelijk gebouw) naar het begrotingsonderdeel Afvalinzameling komt te 
vervallen en dat de doorberekening na de verhuizing plaats vindt naar dit begrotingsonderdeel 
(verhuurde gebouwen). In 2010 gaat het om € 64.600,-- en in de jaren daarna om afgerond  
€ 84.000,-- structureel. 
 
Sociale werkvoorziening 
De lagere taakstelling vanuit het Rijk op WSW-plaatsen voor 2010 heeft negatieve financiële ge-
volgen. De gemeente dient zelf de financiële gevolgen op te vangen. Dit betekent een structureel 
tekort van afgerond € 200.000,-- (7,4 x € 27.080) aan baten voor de begroting 2010. Zie voor een 
inhoudelijke toelichting de tekst bij Trends en knelpunten (4e bolletje). 
 
De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling WSW wordt op dit programma structureel ver-
laagd met € 82.000,-- wegens dekking in het kader van de regiefunctie Wet Sociale Werkgelegen-
heid (WSW). Op Hoofdstuk 8 is voor de regiefunctie de formatie bij de gemeente structureel uitge-
breid met 1,5 formatieplaats. Voor de begroting verloopt een en ander budgettair neutraal. 
  
Grondexploitatie (bedrijfsterreinen). 
De begroting en de meerjarenplanning van de grondexploitatie is geactualiseerd. De belangrijkste 
mutaties zijn de volgende: 
Bij het complex Veren Ambacht worden voor 2010 nog geen kosten verwacht, derhalve aframing  
met € 8 ton.  
Voor complex Cornelisland is de verwachting dat er in 2010 nog grondaankopen via onteigening 
zal plaatsvinden tot een bedrag van € 6,6 miljoen. Voor bouwrijpmaken wordt € 7,8 miljoen bijge-
raamd. De opbrengsten voor grondverkopen worden doorgeschoven waardoor de baten voor 2010 
met € 14,5 miljoen worden afgeraamd. 
 
Opgemerkt wordt dat bij grondexploitaties de voor- en nadelige saldi aan het eind van het jaar wor-
den overgeboekt naar de balans, waardoor het in de begroting en de rekening budgettair neutraal 
uitwerkt. Alleen als een complex wordt afgesloten komt het voordeel/nadeel ten gunste/laste van 
de rekening.  
 
2.1.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 1 Werk en economie  
 

N.v.t. 
 

2010 2011 2012 2013
Geraamde lasten t/m 3e begr. wijziging -31.618.400 -20.835.000 -20.850.800 -20.899.000
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 4.014.400 -6.550.000 -1.020.700 2.677.600

Verwachte totale lasten -27.604.000 -27.385.000 -21.871.500 -18.221.400

Geraamde baten  t/m 3e begr. wijziging 30.926.100 20.230.500 20.244.300 20.005.400
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -4.213.500 6.446.100 934.500 -2.765.500

Verwachte totale baten 26.712.600 26.676.600 21.178.800 17.239.900
Saldo -891.400 -708.400 -692.700 -981.500

Meerjarenbegroting na wijziging 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

Omschrijving
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2.1.5 Stand van zaken investeringen programma 1 Werk en economie  
 

Uitwerking volgens dekkingsplan begroting 2010 
 
Omschrijving 2010 2011 2012 2013
Kapitaallasten investeringsvolume 0 0 -9.200 -9.100
Verwachte uitvoering investeringen 2010 0 0 0 0
Restant investeringsvolume 2e mon. 2010 0 0 -9.200 -9.100
 
Toelichting 
Zie de geactualiseerde bijlage met de investeringen per raadsprogramma per categorie. 
 
2.1.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 1  
(zonder budgettair effect)  
 
2.1.7 Trends en knelpunten programma 1 Werk en economie  
 

Inmiddels is Nederland er ook van doordrongen dat de economische crisis, niet aan ons voorbij-
gaat. De raad heeft ingestemd met de door het college geformuleerde aanpak. De kern van de 
aanpak is maatwerk en nabijheid. De volgende maatregelen op het gebied van werk zijn afgespro-
ken: 

 Het college wil in gesprek met de logistieke sector, welke in Ridderkerk sterk vertegenwoor-
digd is. Doel van het gesprek is om te zien op welke wijze de gemeente de sector kan helpen. 
Hierbij kan worden ingezet op de ondersteuning van mensen die van baan willen of moeten 
veranderen omdat er in hun sector onvoldoende werk is. Dit kan door afspraken te maken tus-
sen werkgevers, opleidingsinstellingen en de gemeente over opleidingen en het vergoeden 
van kosten daarvan. 

 De functie van de Regisseur Werk moet nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht bij 
het bedrijfsleven in Ridderkerk. Hiervoor zullen bijeenkomsten met werkgevers worden geor-
ganiseerd waar de Regisseur nader geïntroduceerd zal worden. De Regisseur Werk kan be-
drijven behulpzaam zijn bij het vinden van personeel, opleidingen en eventueel de overstap 
van de ene naar de andere baan begeleiden. 

 Het college wil extra aandacht voor de positie van de medewerkers in de Sociale Werkvoor-
ziening. Hoewel deze medewerkers vanuit de WSW beschermd zijn tegen ontslag, bestaat wel 
het risico dat SW-bedrijven geen werk voldoende hebben en mensen geen zinnige tijdsbeste-
ding hebben. Hiertoe wil de gemeente de mogelijkheden om opdrachten te verlenen aan SW-
bedrijven in het inkoopbeleid te verankeren, onderzoeken. 

 Het Rijk heeft de gemeente voor 2010 een taakstelling van 156,4 Wsw-plaatsen toegekend. 
Dit betekent een afname van 7,4 Wsw-plaatsen ten opzichte van 2009.  
Dit heeft nadelige gevolgen voor de mensen op de wachtlijst: gezien de geringe uitstroom van 
mensen met een Wsw-baan verwachten wij niet dat er in 2010 mensen vanuit de wachtlijst in 
een Wsw-dienstbetrekking geplaatst kunnen worden. 
Naast het bezwaarschrift dat hierover gestuurd is aan het Ministerie van SZW, zullen de BAR-
gemeenten binnenkort hun ongenoegen over deze situatie verwoorden in een brief aan de 
Tweede Kamerfracties. 

 Om de resultaten ten aanzien van uitstroom uit de uitkering te kunnen halen, zal extra worden 
ingezet op: 
o Het invullen van de beschermde banen (en doorlichting van de huidige bezetting); 
o Gebruik maken van kinderopvang; 
o Banen met opleiding (BBL) waarbij de werkgever rekening houdt met de afstand tot de ar-

beidsmarkt van onze klanten; 
o Aanpak jeugdwerkloosheid; 
o Duale trajecten voor mensen die slecht Nederlands spreken. 

 
In de uitvoering wordt de intensiteit van de werkzaamheden aan de poort versterkt. Door het aan-
bod op de arbeidsmarkt is het moeilijker om (toekomstige) uitkeringsgerechtigden te plaatsen. 
 

Om instroom te voorkomen wordt veel aandacht en tijd gestoken in nazorg voor werknemer en 
werkgever als de bijstandsgerechtigde op een reguliere arbeidsplaats is aangesteld. Hierdoor wor-
den eventuele problemen voorkomen.  
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Vanaf juli 2009 wordt in samenwerking met het UWV werkbedrijf een lijst samengesteld van werk-
loze werkzoekenden die de maximale WW tijd gaan bereiken. Deze personen worden gesproken 
en indien mogelijk krijgen zij een vacature aangeboden door de regisseur werk. De instroom die 
met beide maatregelen voorkomen wordt is niet zichtbaar in de cijfers.  
Door de grote toestroom bij het UWV treden problemen op in de re-integratie van de mensen met 
een WW-uitkering. De formatie van het UWV is niet ingesteld op deze toestroom en bovendien is 
er een tekort op de re-integratiegelden. Hierdoor is de instroom vanuit de WW bij de gemeente gro-
ter dan nodig is. 
 
Ondanks alle inspanningen op het gebied van voorkomen van instroom en bevorderen van uit-
stroom loopt het uitkeringsbestand langzaam op. Landelijk ligt de groei voor middelgrootte ge-
meenten op 12% in Ridderkerk was de groei in 2009 7%.  
Dit heeft alles te maken met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in verband hiermee het aan-
tal aanvragen. In 2009 zijn 100 aanvragen meer binnen gekomen in vergelijking met 2008. Ook de 
eerste maanden van 2010 zijn er meer aanvragen binnen gekomen dan in 2009. In onderstaande 
tabel wordt de ontwikkeling op de arbeidsmarkt weergegeven. 
 
Arbeidsmarkt gegevens     

        

verschil 
2008-
2009   

verschil 
regio 

Periode 
Aantal 
NWW NWW% 

NWW 
regio       

jul-09 908     4.9% 6,60% 2% 16%
dec-09 855 4,60% 6,90% 12% 23%
jan-10 860 4,30% 8,40% 8% 13%

 
De colleges en raden van de BAR-gemeenten hebben in 2009 opdracht gegeven om een effectie-
ver en efficiënter arbeidsmarktbeleid in BAR-verband te ontwikkelen. Vanuit deze gezamenlijkheid 
– en eventueel ook in samenwerking met andere gemeenten en (uitvoerende) partijen – verwach-
ten de BAR-gemeenten beter op interne en externe ontwikkelingen te kunnen inspelen.  
Begin 2010 is de notitie regionaal arbeidsmarktbeleid BAR-gemeenten vastgesteld door de raad. 
In 2010 zullen we de actiepunten uit deze notitie nader uitwerken en uitvoeren, zoals: 
- De intensivering van de samenwerking met kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsle-

ven; 
- Aanpassing van de re-integratieverordening met de mogelijkheid van participatiebanen; 
- Bevorderen uitstroom en extra inzet voor de gesubsidieerde banen 
- Intensivering van de regionale samenwerking en de gemeentelijke regierol; 
- Monitoren van ontwikkelingen in het kader van de wet WIJ. 

 
Te veel jongeren tussen 16 en 23 jaar gaan van school zonder diploma en/of hebben nog geen 
werk. Het kabinet wil deze ontwikkeling een halt toe roepen, want werk biedt een inkomen, contac-
ten en de kans op verdere ontwikkeling. Het landelijke beleid is er op gericht structureel werkloze 
jongeren, risicojongeren voortijdige schoolverlaters klaar te maken en fit te houden voor de ar-
beidsmarkt. Vanuit de rijksoverheid wordt er daarom gewerkt aan ‘regionale actieplannen jeugd-
werkeloosheid’. Ridderkerk werkt aan deze actieplannen mee in de regio Rotterdam Rijnmond. In 
februari is het regionale actieplan 2010 voor de regio Rijnmond ingediend. 
Ook dit actieplan sluit aan bij de Ridderkerkse ambitie van een sluitende keten voor jongeren. 
 
In april 2009 de wet 'Wet investeren in jongeren' (Wet WIJ) aangenomen. Deze wet verplicht ge-
meenten jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit 
kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie 
van de jongeren. Sinds de invoering van de wet is er een sterke groei aan aanmeldingen van jon-
geren. Opvallend is dat veel jongeren met een hoge startkwalificatie zich ook melden bij de ge-
meente. De jongeren die een leerwerkaanbod accepteert krijgt een financiële ondersteuning. Het 
aantal jongeren met een uitkering groeit hierdoor snel. De verwachting is dat deze groei gezien de 
economische ontwikkelingen zich in 2010 voortzet. 
 
De ontwikkeling van het regionaal arbeidsmarktbeleid, de aanpak jeugdwerkloosheid en de uitwer-
king van de Wet WIJ hebben ook relaties met de doelstellingen van Programma 7 Zorg.  
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2.2 Programma 2 Veiligheid  
2.2.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Veiligheid  
 

 
 
Een belangrijk referentiekader van dit programma is de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond 2006 met name het hoofdstuk dat gericht is op de gemeente Ridderkerk Deze rapportage kent 7 categorieën namelijk:geweld, inbraak, diefstal, drugs, overlast, van-
dalisme en bedrijfscriminaliteit. Ten aanzien van de sociale veiligheid heeft deze rapportage geleid tot bovenstaande prioriteitsstelling voor 2009. 
 

 

Hoofd- 
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen 
vanaf 2011  

Stand van zaken 2e programmamonitor 2010 

 
Spelregels 

 
Sociale veiligheid van Ridderkerk 
verbeteren 

 
In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 
 

 
Voor 2010 is het aantal diefstallen van, uit of 
vanaf motorvoertuigen en andere voertuigen  
met 20 % verminderd t.o.v. cijfers regionale 
veiligheidsrapportage 2006. 
  

 
In overleg met de politie zullen voorlichtingsacties van 
verschillende aard uitgevoerd worden m.n. op momenten 
van pieken in het aantal meldingen.  
Stimuleren invoering SMS-Alert en deelname Burgernet 
na landelijke uitrol in 2010. 
 

 
Conform 2010 

 
In de eerste maanden van 2010 lijkt zich ten opzichte van de peildatum 
in 2008 weer een daling voor te doen in het aantal diefstallen.  
 
Na geslaagde pilots in 9 gemeenten wordt in 2010 en 2011 in samen-
werking met de regiokorpsen Burgernet in tenminste 50 gemeenten in-
gevoerd. Ridderkerk heeft zich aangemeld en het regiokorps zal onze in-
teresse kenbaar maken in een desbetreffende voorstel aan het regionaal 
College.   
 

Spelregels Sociale veiligheid van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal diefstallen van, uit of 
vanaf motorvoertuigen en andere voertuigen  
met 20% verminderd t.o.v. cijfers regionale 
veiligheidsrapportage 2006. 

Stimuleren en ondersteunen van initiatieven om in wijken 
(een vorm van) buurtpreventie te ontwikkelen. 
 

Conform 2010 Na de buurtpreventieprojecten in de wijken Bolnes en Drievliet-Het Zand 
hebben in maart 2010 de eerste gesprekken plaats gevonden met part-
ners voor het mogelijk starten van een buurtpreventieproject voor de wij-
ken Centrum/Oost. 
 

Spelregels Sociale veiligheid van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van buren-
gerucht en andere overlast met 20% vermin-
derd t.o.v. cijfers regionale veiligheidsrappor-
tage 2006. 
 

Door bekendheid te blijven geven aan het buurtbemidde-
lingsproject en de jongerenbuurtbemiddeling. 

Conform 2010 Buurtbemiddeling blijft een belangrijke rol spelen. Daarnaast wordt na-
drukkelijker ingezet op afspraken met verhuurders om hun huurders aan 
te spreken  op en maatregelen te nemen tegen door hen of hun kinderen 
veroorzaakte overlast.  

Spelregels Sociale veiligheid van Ridderkerk 
verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van buren-
gerucht en andere overlast met 20% vermin-
derd t.o.v. cijfers regionale veiligheidsrappor-
tage 2006. 
   

Viade Beke-methode worden hinderlijke en overlast ge-
vende groepen jongeren geprioriteerd en geanalyseerd. 
Persoonsgerichte aanpak wordt toegepast. Bij nieuwe 
signalen worden direct maatregelen getroffen. 
 

Conform 2010 Toepassing van de Beke-methode heeft een permanent karakter.  

Beheer en 
uitvoering 

Sociale veiligheid van Ridderkerk 
verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 
  

Voor 2010 is het aantal aangiften van buren-
gerucht en andere overlast met 20% vermin-
derd t.o.v. cijfers regionale veiligheidsrappor-
tage 2006.  

Binnen de gemeentelijke organisatie worden duidelijke 
afspraken gemaakt m.b.t. aangifte en verhaal van scha-
de van vernielingen en vandalisme. 

Conform 2010 In regionaal verband is een format opgesteld om meer schade als ge-
volg van vernielingen te verhalen. Nagegaan wordt op welke wijze dit 
format binnen de eigen organisatie kan worden geïmplementeerd. 

Beheer en 
uitvoering 

Sociale veiligheid van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van buren-
gerucht en andere overlast met 20% vermin-
derd t.o.v. cijfers regionale veiligheidsrappor-
tage 2006. 

De regionale veiligheidsrapportage wordt waar mogelijk 
vertaald naar acties op wijkniveau. 

Conform 2010 Medio 2010 verschijnt de nieuwe 2-jaarlijkse veiligheidsrapportage. Op 
basis van de uitkomsten zullen zo mogelijke speerpunten per wijk wor-
den geformuleerd. 

Spelregels Sociale veiligheid van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van buren-
gerucht en andere overlast met 20% vermin-
derd t.o.v. cijfers regionale veiligheidsrappor-
tage 2006. 
  

Het overleg met horecaondernemers wordt voortgezet 
waarbij vormen van overlast en mogelijk te nemen maat-
regelen aan de orde komen en worden gemonitord. 

Conform 2010 Wordt besproken in het horecaoverleg. 

Spelregels Sociale veiligheid van Ridderkerk 
verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 
 

Voor 2010 is het aantal aangiften van inbraak 
met 10% verminderd t.o.v. cijfers regionale 
veiligheidsrapportage 2006. 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt op ver-
schillende plekken verder ontwikkeld en waar mogelijk 
gestimuleerd.  

Conform 2010 In de eerste helft van 2010 vindt hercertificering plaats voor het KVO 
t.b.v. Donkersloot ca. 
 

Spelregels Sociale veiligheid van Ridderkerk 
verbeteren  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd-
groepen van de regionale veiligheidsrap-
portage bovengemiddeld beter dan de an-
dere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van inbraak 
met 10% verminderd t.o.v. cijfers regionale 
veiligheidsrapportage 2006. 
  

Uitbreiding en verbetering van collectieve beveiliging van 
bedrijventerreinen e.d. wordt gestimuleerd. Samenwer-
king wordt hierbij gezocht met de gemeente Barendrecht.

Conform 2010 Gesprekken vinden plaats om te komen tot collectieve beveiliging voor 
het bedrijventerrein Verenambacht. 

Besturen Fysieke veiligheid in Ridderkerk ver-
beteren. 
  
  

Volgens landelijke norm dient ambulance 
binnen 15 minuten na melding ter plaatse 
van het ongeval e.d. te zijn. Deze norm 
wordt overschreden. 

In 2010 wordt in 95% van alle gevallen de 
normtijd van de aanrijtijden van de ambulan-
ces gerealiseerd. 
  

Via bestuurlijke inspanningen blijft op verschillende ni-
veau’s de aandacht op het wegwerken van de over-
schrijding van de normtijd. 

Conform 2010 De verwachting is dat de ingezette trend (81 % van de A1 ritten binnen 
15 minuten) zal blijven oplopen. Het huidige percentage is nog niet aan 
te geven.  
 

Spelregels Fysieke veiligheid in Ridderkerk ver-
beteren 

Hulpverlening en een adequate beheer-
sing van risico's bij rampen en calamitei-
ten. 
  

De crisisbeheersingsorganisatie voldoet aan 
de wettelijke eisen. 

In cycli van 4 jaar worden alle eenheden van de crisisbe-
heersingsorganisatie zowel afzonderlijk als in samen-
hang met de overige eenheden voor hun taak opgeleid, 
geoefend en op hun taak getoetst. 
 

Conform 2010 In 2010 vindt implementatie van het nieuwe Regionaal Crisisplan in de 
organisatie plaats. In de maand april is gestart met een implementatie-
traject voor Opleiden, Trainen Oefenen. Naast introductietrainingen wor-
den er functiegerichte workshops/trainingen aangeboden. 
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2.2.2 Stand van zaken lasten en baten programma 2 Veiligheid  

2.2.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 2e monitor 2010 programma 2 Veiligheid 
 

Crisisbeheersing 
De implementatie van het Regionaal Crisisplan wordt uitbesteed tot een bedrag van € 35.500,--. 
De lasten kunnen worden gedekt door het laten vervallen van het budget voor training crisisbe-
heersing (€ 16.400,--) en het restant t.l.v. de vrije reserve. 
 
2.2.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 2 Veiligheid  
(Zie programmabegroting blz. 129) 
 

1. Bestrijden overlast Oost-Europeanen 
De overlast die wordt gesignaleerd van zgn. MOE-landers (Migranten uit Oost-Europese landen) 
is in Ridderkerk nog binnen redelijke proporties. In voorkomende gevallen worden geprobeerd zo-
veel met de verhuurders van panden waar MOE-landers verblijven tot een vergelijk te komen. De 
afgelopen tijd is dit een aantal keren succesvol geweest. 
 
2. Veiligheidshuis – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
In 2009 zal sprake moeten zijn van een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen, waarin 
gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samenwerken bij de aanpak van criminali-
teit en overlast. Medio 2009 is een Intentieverklaring Ontwikkeling regionaal netwerk Veiligheids-
huizen Rotterdam-Rijnmond door de partners ondertekend. Een zgn. kopgroep heeft een notitie 
opgesteld met een visie op de regionale veiligheidshuizen en een raamwerk voor de verdere aan-
pak. Er wordt dit jaar een regionaal programmaplan “Perspectief Regionale Veiligheidshuizen “ 
opgesteld en aan de gemeenteraden voorgelegd.  
 
3. Strakker sturen met stuurgroep veilig 
In overleg zal nog worden uitgewerkt op welke wijze de gemeenteraad nadrukkelijker bij dit proces 
kan worden betrokken. 
 
5. Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Rotterdam-Rijnmond (RIEC) 
Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) is gestart. Dit centrum heeft als taak de in-
formatiepositie van het lokaal bestuur ten behoeve van de bestrijding van georganiseerde mis-
daad te versterken. Vanaf 1 januari 2010 is gestart met de regionale implementatie van de infor-
matievoorziening, het uitrollen van expertise en de rol van het RIEC hierin. Samenwerking vindt 
plaats met de andere RIEC’s in Zuid-Holland en een landelijk overleg.  
 
2.2.5 Stand van zaken investeringen programma 2 Veiligheid 
 

Niet van toepassing. 
 
2.2.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 2 Veiligheid 
(zonder budgettair effect)  
 
 

2010 2011 2012 2013
Geraamde lasten t/m 3e begr. wijziging -2.956.400 -2.921.400 -2.938.900 -2.920.600
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -19.100 -7.300 -7.100 -7.300

Verwachte totale lasten -2.975.500 -2.928.700 -2.946.000 -2.927.900

Geraamde baten  t/m 3e begr. wijziging 0 0 0 0
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 0 0 0 0

Verwachte totale baten 0 0 0 0
Saldo -2.975.500 -2.928.700 -2.946.000 -2.927.900

Meerjarenbegroting na wijziging 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

Omschrijving
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2.2.7 Trends en knelpunten programma 2 Veiligheid 
 

• In het kader van de Wet veiligheidregio’s - die in februari 2010 door de Eerste Kamer is aan-
genomen - zijn gemeenten niet meer individueel verantwoordelijk voor het opstellen van een 
crisisbeheersingsplan. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren 
van de draaiboeken. De Wet veiligheidsregio's vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet ram-
pen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. 
De Wet veiligheidsregio's verankert nu wettelijk de begrippen crisis en crisisbeheersing.  
Naar aanleiding van de doorlichting die door de inspectie openbare orde en veiligheid is ge-
houden binnen de regio Rotterdam-Rijnmond en specifiek ook in Ridderkerk, is een regionaal 
verbeterplan opgesteld om de crisisbeheersing binnen Rotterdam-Rijnmond, naar een hoger 
niveau te tillen. Voor de 20 gemeenten in de regio is dit vastgelegd in het werkplan oranje ko-
lom. Dit werkplan geeft aan welke actiepunten dienen te worden uitgevoerd om de door de in-
spectie OOV geconstateerde aandachtspunten te kunnen verbeteren. 

• In het beleidsprogramma “Samen werken, samen leven” van het kabinet zijn de Veiligheids-
huizen opgenomen. In 2009 zal sprake moeten zijn van een landelijk dekkend netwerk van 
Veiligheidshuizen, waarin gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samenwer-
ken bij de aanpak van criminaliteit en overlast. Medio 2009 is een Intentieverklaring Ontwikkeling 
regionaal netwerk Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond door de partners ondertekend. Een zgn. kop-
groep heeft een notitie opgesteld met een visie op de regionale veiligheidshuizen en een 
raamwerk voor de verdere aanpak. Er wordt dit jaar een regionaal programmaplan “Perspectief 
Regionale Veiligheidshuizen “ opgesteld en aan de gemeenteraden voorgelegd.  

• Burgernet is een netwerk van burgers die kunnen worden ingezet bij heterdaad opsporingsac-
ties van de politie. Burgernet-deelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) te-
lefoon of een tekstbericht per SMS met een verzoek. Via het gratis nummer van Burgernet 
kan de burger direct bellen met de meldkamer. Een proef in negen gemeenten is succesvol 
verlopen. In 2010 en 2011 wordt in samenwerking met de regiokorpsen Burgernet in tenmin-
ste 50 gemeenten ingevoerd. Ridderkerk heeft zich aangemeld en het regiokorps zal onze in-
teresse kenbaar maken in een desbetreffend voorstel aan het Regionaal College 

• De eerste Regionale Veiligheidsrapportage is in oktober 2006 verschenen. In regioverband is 
afgesproken deze rapportage 2-jaarlijks te laten verschijnen. Medio 2010 zal de eerstvolgende 
regionale veiligheidsrapportage verschijnen . Deze is vooral van belang om te toetsen of de 
eerder vastgestelde prestatie-indicatoren zijn bereikt en welke gevolgen hieraan verder moe-
ten worden verbonden. Voor het verschijnen van de regionale veiligheidsrapportage 2010 is 
niet zodanige informatie te verkrijgen dat eerder kan worden gerapporteerd over de stand van 
zaken van de prestatie-indicatoren.  

• Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op verzoek van enkele burgemeesters ac-
tie ondernomen bij landelijke organen etc. om het aantal ambulances in de regio uit te breiden, 
zodat de overschrijding van de aanrijtijden wordt verminderd. Inmiddels is het Referentiekader 
Spreiding en Beschikbaarheid 2008 door de minister van VWS vastgesteld. De capaciteit van 
de ambulancezorg is uitgebreid. Het werven van personeel, het scholingstraject en het laten 
bouwen van nieuwe ambulances is een tijdrovende traject. De uitbreiding is in het najaar van 
2009 geëffectueerd. Het aantal voertuigen op werkdagen overdag is toegenomen van gemid-
deld 29 naar 37 voertuigen. De AZRR heeft de ambitie om in 2010 de gemiddelde prestaties in 
elk standplaatsgebied te laten uitkomen op 95% binnen de 15 minuten.  

• In het kader van de Wet ambulancezorg is door de RAV Rotterdam-Rijnmond een aanvraag 
ingediend voor de vergunning van ambulancezorg in Rotterdam-Rijnmond. Deze vergunning is 
aangevraagd door de nieuw opgerichte rechtspersoon, de Coöperatieve Vereniging U.A. 
AZRR. Deze Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is een samenwerkingsverband tussen 
de meldkamer ambulancezorg, de publiekrechtelijke ambulancedienst AZRR/VRR en de pri-
vaatrechtelijke ambulancedienst AZRR/BIOS-groep. De VRR loopt een aanzienlijk financieel 
risico als de vergunning naar een andere ambulanceorganisatie gaat. 

• Ter bestrijding van veelvoorkomende overlast in de openbare ruimte zijn twee nieuwe handha-
vingsinstrumenten ontwikkeld, namelijk de bestuurlijke boete (inning en afdoening door ge-
meente) en de bestuurlijke strafbeschikking (inning en afdoening door OM). De parlementaire 
behandeling is inmiddels afgerond. Gemeenten zijn niet verplicht een dergelijke regeling in te 
voeren. Echter bij invoering moet een keuze worden gemaakt tussen één van beiden. Op 24 
november 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten te kiezen voor in-
voering van de bestuurlijike strafbeschikking. Bij brief van 30 november 2009 is de gemeente-
raad hierover geïnformeerd. Invoering in Ridderkerk zal plaats vinden per 1 juni 2010. 
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• In regionaal verband is een Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) opgestart. Dit 
centrum krijgt als taak de informatiepositie van het lokaal bestuur ten behoeve van de bestrij-
ding van georganiseerde misdaad te versterken. In eerste instantie is de bestrijding van de ge-
organiseerde criminaliteit gericht op misbruik van vastgoed, BIBOB, softdrugs, eergerelateerd 
geweld en mensenhandel. In de oprichtingsfase is een kwartiermaker aan de slag gegaan. 
Processen, systematiek, methodiek, netwerk en juridische grondslag voor de uitwisseling van 
informatie en de basisstructuur worden bepaald. Vanaf 1 januari 2010 is gestart met de regio-
nale implementatie van de informatievoorziening, het uitrollen van expertise en de rol van het 
RIEC hierin. Samenwerking vindt plaats met de andere RIEC’s in Zuid-Holland en een landelijk 
overleg.  

• Sinds 1 januari 2009 wordt uitvoering gegeven aan de Wet tijdelijk huisverbod. Deze wet geeft 
de burgemeester de bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld tijdelijk uit huis te plaatsen. 
In eerste aanleg voor 10 dagen met een mogelijke verlenging met maximaal 18 dagen. In de 
regio vindt de uitvoering op een uniforme wijze plaats. De verwachting was dat jaarlijks ca. 12 
tijdelijke huisverboden worden opgelegd.  

• Het Meerjarenbeleidsplan Politie Rotterdam-Rijnmond 2010-2014 staat in het teken van ver-
trouwen in veiligheid ondermeer door te investeren in het veiligheidsgevoel van bewoners. Of 
de gestelde doelen zullen kunnen worden behaald is afhankelijk van mogelijke bezuinigingen 
op het politieapparaat. Wanneer de door de minister ingezette bezuinigingen onverkort door-
gang vinden kan de consequentie zijn dat de formatie van het korps Rotterdam-Rijnmond met 
ca. 700 fte dient te worden ingekrompen. Dit zou kunnen betekenen dat de gemeente zelf aan-
vullende maatregelen en voorzieningen moet treffen. De financiële consequenties hiervan zijn 
nu – ook niet bij benadering - niet aan te geven. 
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2.3 Programma 3 Bestuur en Participatie 
 

2.3.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie  
 

 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen vanaf 
2011  
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2010 

 
Sturing en 
Beleid 

 
Grotere betrokkenheid van acto-
ren bij beleidsontwikkeling en –
uitvoering om daarmee de kwali-
teit van beleid en uitvoering te 
verbeteren.  
 

 
De algemene waardering van burgers en 
andere actoren over het presteren van de 
gemeente (kwaliteit) is eind 2010 mini-
maal een 7. 

 
Minimaal 80% wordt conform beleid uitgevoerd 
(blijkend uit beleidsevaluaties). 

 
Continue monitoren en evalueren van het beleid middels de be-
leidscyclus. 
In 2009 heeft opnieuw – maar in vernieuwde vorm – een be-
stuurskrachtmeting plaatsgevonden. Over de uitkomsten van dit 
onderzoek en eventuele vervolgacties dient nog besluitvorming 
plaats te vinden. 
 

 
Voortzetting van deze aanpak. 

 
We monitoren en evalueren continue het beleid middels de 
beleidscyclus. 
 

Onder-
steuning 

Grotere betrokkenheid van acto-
ren bij beleidsontwikkeling en –
uitvoering om daarmee de kwali-
teit van beleid en uitvoering te 
verbeteren.  
 

De algemene waardering van burgers en 
andere actoren over het presteren van de 
gemeente (kwaliteit) is eind 2010 mini-
maal een 7. 

Het percentage gegronde bezwaarschriften 
daalt in 2010 van 10% naar 5%. 

In 2009 zijn diverse plannen vastgesteld ter verbetering van de 
juridische kwaliteitszorg om daarmee o.a. het aantal bezwaar-
schriften te laten dalen. Activiteiten betreffen o.a.: bijscholing 
bestuursrecht, begrijpelijk schrijven, mediation vaardigheden  
Uitvoering van deze plannen zal voor een deel in 2010 plaats-
vinden. In 2010 moeten ook de eerste effecten van deze maat-
regelen zichtbaar worden. 
In 2009 is ook een Quick-scan Juridische Kwaliteit uitgevoerd. 
Aanbevelingen uit dit onderzoek zullen – indien noodzakelijk – 
ook in 2010 worden uitgevoerd. 
 

Voortzetting van deze aanpak. Er zijn trainingen gestart voor medewerkers. Deze trainingen 
zijn medio april in volle gang. Het gaat om een cursusronde 
mediationvaardigheden, een cursusronde Algemene Wet be-
stuursrecht en een cursus ‘heldere taal’. In de laatste cursus 
worden 12 taalcoaches opgeleid die de andere ambtenaren 
kunnen coachen. Na de zomer zijn de drie trainingen afge-
rond. 

Onder-
steuning 

Grotere betrokkenheid van acto-
ren bij beleidsontwikkeling en –
uitvoering om daarmee de kwali-
teit van beleid en uitvoering te 
verbeteren.  
 

De algemene waardering van burgers en 
andere actoren over het presteren van de 
gemeente (kwaliteit) is eind 2010 mini-
maal een 7. 

Het percentage klachten dat naar tevredenheid 
is afgehandeld zonder formeel oordeel is mi-
nimaal 90% eind 2009. 

In 2009 zijn diverse plannen vastgesteld ter verbetering van de 
juridische kwaliteitszorg om daarmee o.a. de tevredenheid van 
cliënten over de dienstverlening te verbeteren en daarmee ook 
klachten te voorkomen. Activiteiten betreffen o.a het aanleren 
van mediation vaardigheden. Uitvoering van deze plannen zal 
voor een deel in 2010 plaatsvinden. In 2010 moeten ook de 
eerste effecten van deze maatregelen zichtbaar worden.  
 

Voortzetting van deze aanpak. Idem zie hierboven. 

Spelregels Vergroten van het wederzijds ver-
trouwen, door vermindering van 
regeldruk en daarmee administra-
tieve lasten. 

Het waarderingscijfer voor de in de ge-
meente geldende verordeningen en an-
dere regels is minimaal een 6 per eind 
2010 (Staat van de gemeente). 

Alle geldende verordeningen en andere regels 
zijn voor eind 2010 adequaat. 

In samenwerking met burgers en andere partners word een ver-
volg gegeven aan het project ‘Ontmoeten’, waarbij een deel van 
de verordeningen en andere regels tegen het licht worden ge-
houden, geschrapt of (sterk) vereenvoudigd worden.  
Eind 2010 dienen zijn alle verordeningen geactualiseerd. Hier-
voor is een planning opgesteld. Alle (geactualiseerde) verorde-
ningen zijn dan ook toegankelijk via de website en via overige 
communicatiemiddelen. 
  

Aandacht blijft nodig bij niet te ontwikke-
len regels en verordeningen. 

Conform planning 

Besturen Hogere waardering van burgers 
voor hun invloed. 

Waardering door burgers en andere part-
ners voor hun invloed (het effect van par-
ticipatie) gaat van 5,4 naar minimaal een 
6 per eind 2010 (staat van de gemeente). 

Burgers vinden dat de gemeente goed naar 
haar inwoners luistert en goed samenwerkt 
met burgers, verenigingen, bedrijven en ande-
re overheidsorganisaties (indicatoren tabel 6 
en 7 uit 'de staat van de gemeente'). 
 

In 2010 zullen de Spelregels met betrekking tot participatie op-
nieuw worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie zal specifiek aan-
dacht worden besteedt aan ‘niet-betrokken’ of ‘afzijdige’ burgers 
(vlgs. definiëring van het Motivaction onderzoek). Bij deze eva-
luatie worden ook de uitkomsten van de bestuurskrachtmeting 
ten aanzien van participatie meegenomen. 
Onderdeel van het project ‘Verbeteren juridische kwaliteitszorg’ 
is het aanleren van mediation vaardigheden bij medewerkers 
met directe cliëntcontacten. Doel van deze training is o.a. het 
verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven 
door conflicten te voorkomen en/of te kunnen hanteren.  
 

Besluitvorming over de resultaten en in-
dien noodzakelijk en gewenst uitvoering 
van de aanbevelingen. 

Er zijn trainingen gestart voor medewerkers. Deze trainingen 
zijn medio april in volle gang. Het gaat om een cursusronde 
mediationvaardigheden, een cursusronde Algemene Wet be-
stuursrecht en een cursus ‘heldere taal’. Na de zomer zijn de 
drie trainingen afgerond. Ook met betrekking tot mediation-
vaardigheden zal een ‘kopgroep’ van ambtenaren worden 
opgeleid die andere ambtenaren kunnen helpen om het beter 
te doen op dit gebied. 
Bij de inspanning om meer burgers te betrekken bij het ge-
meentelijk beleid, zal het mogelijk binnen afzienbare tijd 
(mei?) vastgestelde Afwegingskader Participatie een rol kun-
nen spelen. 
 

Sturing en 
Beleid 

Hogere waardering van burgers 
voor hun invloed. 

Waardering door burgers en andere part-
ners voor hun invloed (het effect van par-
ticipatie) gaat van 5,4 naar minimaal een 
6 per eind 2010 (staat van de gemeente). 
 

Onze partners waarderen de samenwerking 
met de gemeente met minimaal een 7. 

In 2010 zullen de samenwerkingsconvenanten van het College 
met de wijkoverleggen geëvalueerd worden. Tevens zal ingezet 
worden op het bevorderen van de samenwerking tussen de di-
verse beleidsplatforms, met als doel de kwaliteit van de advie-
zen te verbeteren.  
 
 

Besluitvorming over de resultaten en in-
dien noodzakelijk en gewenst uitvoering 
van de aanbevelingen. 

In afwachting van de uitkomsten van de kerntakendiscussie 
wordt nog gewerkt met de bestaande convenanten. Na dui-
delijkheid over de te varen koers kunnen de convenanten in 
de 2e helft van 2010 worden herzien. 

Sturing en 
Beleid 

Hogere waardering van burgers 
voor hun invloed. 

Waardering door burgers en andere part-
ners voor hun invloed (het effect van par-
ticipatie) gaat van 5,4 naar minimaal een 
6 per eind 2010 (staat van de gemeente). 

Het wijkgericht werken wordt in alle wijken toe-
gepast. 

In samenspraak met de wijk wordt voor elke wijk n.a.v. het Wijk-
Ontwikkelingsproggramma (WOP) een (meerjaren) plan opge-
steld of geactualiseerd. 
In 2009 is gewerkt aan een gemeentebrede dekking van het 
wijkaccountmanagement. In 2010 zal deze aanpak worden 
voortgezet.  
 

Voortzetting van de aanpak. Het wijkaccountmanagement is in de eerste helft van 2010 
verder in de steigers gezet. Afhankelijk van het coalitieak-
koord en de uitkomsten van de kerntakendiscussie wordt de 
ontwikkeling verder ter hand genomen. Brede interne en ex-
terne communicatie over het wijkaccountmanagement zal 
daarna plaatsvinden.  
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2.3.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie  

 
 
 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen vanaf 2011  
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2010 

 
Besturen 

 
Burgers waarderen het gemeentebe-
stuur. 

 
Burgers waarderen het gemeentebe-
stuur met minimaal een 6. 

 
Oordeel van burgers over de vertegenwoordiging 
door de gemeenteraad is verbeterd per eind 2010. 
 

 
In het Raadsteam Koudekerke is besproken welke ant-
woorden op vragen over waardering van het gemeen-
tebestuur nader onderzocht worden. De resultaten zul-
len mogelijk nog  tot acties leiden in 2009 en 2010.  

 
- 

 
Na vorming nieuwe raad staat raadsteam en zijn taak ter dis-
cussie. 

Besturen Burgers waarderen het gemeentebe-
stuur. 

Burgers waarderen het gemeentebe-
stuur met minimaal een 6. 

Vertrouwen van burgers in B&W is minimaal een 6 
per eind 2010 (ook waarmaken van beloften) (staat 
van de gemeente). 
 

Na de verkiezingen van 3 maart 2010 zal het nieuwe 
college afspraken maken over dit onderwerp.  

- Na de verkiezingen van 3 maart 2010 zal het nieuwe college 
afspraken maken over dit onderwerp.  

Besturen Meer samenwerking met partners in 
de regio. 

 De samenwerkingspartners in de regio, 
waarderen de gemeente Ridderkerk als 
goede en deskundige partner met een 
duidelijke visie met minimaal een 7. 
 

Het koersdocument “BAR-goed” wordt uitgevoerd 
 

In 2009 zijn in BAR-verband een aantal Quick-win pro-
jecten benoemd (incl. bemensing, sturing etc) naar aan-
leiding van het BAR-koersdocument. Deze projecten 
lopen over de jaren 2009, 2010 en 2011. In 2010 zullen 
projecten toegevoegd worden aan deze lijst.  
 

Voortzetting van deze aanpak. Conform planning 

Dienstverle-
ning 

Goede dienstverlening aan onze in-
woners. 

Goede dienstverlening aan onze  
Inwoners. 

In 2009 kunnen de 34 meest gebruikte producten 
zoals door EGEM gedefinieerd via het digitaal loket 
worden aangevraagd. 
 

Uit plan van aanpak motie digitale dienstverlening (nog 
niet door college vastgesteld) volgen de acties voor 
2010. 

Verdere uitvoering van het plan van aan-
pak. 

Conform planning 

Dienstverle-
ning 

Goede dienstverlening aan onze in-
woners. 

Goede dienstverlening aan onze  
Inwoners. 

In 2010 kan 90% van de producten, waarvoor dit 
juridisch mogelijk is, via het digitaal loket worden 
aangevraagd. 
 

Uit plan van aanpak motie digitale dienstverlening (nog 
niet door college vastgesteld) volgen de acties voor 
2010  

Verdere uitvoering van het plan van aan-
pak. 

Conform planning 

Dienstverle-
ning 

Goede dienstverlening aan onze in-
woners. 

Goede dienstverlening aan onze 
Inwoners. 

Administratieve lastenverlichting t.b.v. inwoners en 
bedrijven in 2010; men hoeft slechts eenmalig hun 
gegevens aan de gemeente te verstrekken. 
 

Basisregistraties zijn ingevoerd. Intern gebruik van de-
ze basisregistraties wordt verder uitgebouwd. 

Verdere uitvoering van het project. Basisregistratie personen is ingevoerd. Invoering basisregi-
stratie Adressen en Gebouwen wordt in 4e kwartaal inge-
voerd. 

Dienstverle-
ning 

Goede dienstverlening aan onze in-
woners. 

De waardering van inwoners voor de 
dienstverlening is eind 2009 minimaal 
een 8. 

De kwaliteit van de dienstverlening van Ridderkerk 
scoort in de Staat van de Gemeente binnen de top 
25 van gemeenten in Nederland. 
 

PI moet vervallen, kan door onderstaande gemeten 
worden. 

- PI moet vervallen, kan door onderstaande gemeten worden. 

Dienstverle-
ning 

Goede dienstverlening aan onze in-
woners. 

De waardering van inwoners voor de 
dienstverlening is eind 2009 minimaal 
een 8. 

Onze burgers waarderen de dienstverlening van de 
gemeente met minimaal een 8. 

Wij houden onszelf aan het kwaliteitshandvest Ridder-
kerk. 
Wij beantwoorden brieven op tijd. 
 

 Wij houden ons aan het kwaliteitshandvest. 
Wij kunnen eind 2e kwartaal goede gegevens over postaf-
handeling leveren. 

Dienstverle-
ning 

Goede dienstverlening aan onze in-
woners. 

De waardering van inwoners voor de 
dienstverlening is eind 2009 minimaal 
een 8. 

Score op de ranglijst van gemeentelijke websites 
behoort tot de beste 25%. 
 

Voorzieningen van de continue monitor overheid.nl - 
voor zover nog niet gerealiseerd - invoeren. Uit plan 
van aanpak motie digitale dienstverlening (nog niet 
door college vastgesteld) volgen de acties voor 2010. 
 

Verdere uitvoering van het plan van aan-
pak. 

Conform planning 
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2.3.2 Stand van zaken lasten en baten programma 3 Bestuur en Participatie 
 

 

2.3.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 2e monitor 2010 programma 3 Bestuur en 
Participatie  
 

Bestuursorganen 
Wachtgeldverplichting voor wethouder, die aangegeven heeft niet meer beschikbaar te zijn voor 
nieuwe termijn. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend geworden dat de andere 
3 wethouders ook niet terugkomen in het nieuwe college. De totale wachtgeldverplichting voor 4 
wethouders bedraagt € 7,5 ton over een periode van 4 jaar (2010: € 175.000,--, 2011: € 228.000,--, 
2012: € 172.000,--, 2013: € 153.000,--, 2014: € 28.000,--).  
 
Verkiezingen 
Als gevolg van de val van het Kabinet zijn er in 2010 extra verkiezingen geraamd. Deze raming 
komt over van 2011. Voorts zijn er in 2014 weer 2e Kamer verkiezingen geraamd in plaats van in 
2015. Wegens het stemmen met potlood is er sprake van toename van deelnemers aan het ver-
kiezingsproces, met name tellers en nemen de kosten van presentiegelden toe. 
De mutaties voor de komende jaren zijn: 2010: € 70.000,-- (nadelig), 2011: € 49.000,-- (voordelig), 
2012: € 4.000,-- (voordelig), 2013: € 52.000,-- (voordelig) en 2014: € 114.000,-- (nadelig). 
 
2.3.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 3 Bestuur en Participatie 
(Zie programmabegroting blz. 129) 
 

4. Verbeteren communicatie, participatie en digitale dienstverlening 
Geen info beschikbaar. 
 
2.3.5 Stand van zaken investeringen programma 3 Bestuur en Participatie 
 

Niet van toepassing. 
 
2.3.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 3 Bestuur en 
Participatie (zonder budgettair effect)  
 
 
2.3.7 Trends en knelpunten programma 3 Bestuur en Participatie  
 

• Afnemend vertrouwen in de overheid.  
• Individualisering en de complicerende effecten hiervan op participatie (toename behoefte aan 

maatwerk in communicatie en participatie, verminderd saamhorigheidsgevoel, sterkere gevoe-
lens van ‘not in my backyard’). 

• Een groeiende behoefte aan verbinding en nabijheid.  
• Veranderende speelruimte van gemeenten ten gevolge van (de)centralisatie overheidstaken, 

steviger rol samenwerkingsverbanden e.d. 
• Toename wettelijke eisen (bescherming persoonsgegevens, kenbaarheid publiekrechtelijke be-

perkingen, elektronische dienstverlening). 
• Juridisering van de maatschappij (toename aantal claims, processen e.d.) maakt gemeente 

meer kwetsbaar. 

2010 2011 2012 2013
Geraamde lasten t/m 3e begr. wijziging -4.509.100 -4.428.700 -4.305.600 -4.357.900
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -296.100 -249.900 -243.100 -171.600

Verwachte totale lasten -4.805.200 -4.678.600 -4.548.700 -4.529.500

Geraamde baten  t/m 3e begr. wijziging 805.100 780.500 796.200 785.200
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 0 0 0 0

Verwachte totale baten 805.100 780.500 796.200 785.200
Saldo -4.000.100 -3.898.100 -3.752.500 -3.744.300

Meerjarenbegroting na wijziging 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

Omschrijving
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• Participatie bij beleidsontwikkeling en -uitvoering, het monitoren van beleid en de toets op 
handhaafbaarheid zijn in ontwikkeling, maar behoeven nog structurele aandacht in het beleids-
proces. 

• Door de betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving en medeburgers te vergroten wordt 
een bodem gelegd voor het versterken van de sociale samenhang in wijken en buurten.  
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2.4 Programma 4 Educatie  
 

2.4.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Educatie  
Hoofd- 
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen vanaf 2011  
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2010 

 
Sturing en 
Beleid 

 
Het samen met partners creëren van 
gelijke toekomstkansen voor en het 
vergroten van ontplooiingsmogelijkhe-
den van de jeugd. 

 
Voor 100 % van de peuters in Ridderkerk is er 
mogelijkheid om te spelen en te ontmoeten. 

 
70 % van het aantal 2,5-4 jarigen zit op een peu-
terspeelzaal. (voor kinderopvang: zie werk en 
economie). 

 
De huidige aanbieder van peuterspeelzaalwerk krijgt 
te maken met een nieuwe aanbieder. Samen gaan 
ze 70% van de peuters opvangen. 
 

  
Conform planning. 
Afhankelijk van de uitkomsten van kerntakendiscussie 
en het coalitieakkoord, kan verzocht worden de finan-
ciering van het huidige peuterspeelzaalbeleid te wijzi-
gen. 

Sturing en 
Beleid 

  De sociaal economische achtergrond belem-
mert een kind niet in zijn schoolcarrière. 

70% van de doelgroep bereiken met VVE-
programma’s per 2010. 

Er wordt gestimuleerd dat er op alle peuterspeelza-
len en kinderopvangcentra wordt gewerkt met een 
vastgesteld VVE programma. 

 Alle peuterspeelzalen en 1 kinderopvanginstelling wer-
ken met een vastgesteld VVE programma 

Sturing en 
Beleid 

     Met ingang van 1 augustus 2010 moet een sluitend 
systeem worden gerealiseerd voor kinderopvang 
voor 0-4 jarigen, waarbij taalachterstanden bij kinde-
ren vroegtijdig kunnen worden onderkend en aange-
pakt. Eén kwaliteitskader peuterspeelzaalwerk en 
harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 
 

Per 1-8-2011 voor alle doelgroepkinderen 
VVE 

100% van de doelgroepkinderen wordt bereikt met een 
VVE programma. 

Sturing en 
Beleid 

  
  

Tegengaan segregatie en bevorderen integra-
tie 

Het aantal scholen waarvan de populatie meer 
dan 20% afwijkt van het voedingsgebied blijft nul.  

Uitvoeren acties die in de meting van 2009 zijn ge-
signaleerd. 

Uitvoeren tweejaarlijkse meting. De meting zal dit jaar plaatsvinden en besproken wor-
den in het LEA overleg  (Lokaal Educatieve Agenda) 
met scholen en andere betrokken LEA-partners. 
 

Sturing en 
Beleid 

  Basisscholen hebben een bredere functie voor 
de wijk gekregen door koppeling met andere 
functies. 

Er zijn minimaal 3 brede schoolinitiatieven van de 
grond gekomen per 2010. 

In 2009 zijn brede schoolinitiatieven ondersteund die 
in 2010 moeten uitgroeien tot twee nieuwe brede 
scholen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de wijk.  

Afhankelijk van de gerealiseerde brede 
scholen in 2010 wordt gekeken of de 
ontwikkeling van nieuwe brede scholen in 
2011wordt gestimuleerd. 

Met de start van Brede School Oost (maart 2010)  is 
de derde Brede School vestiging van start gegaan.  

Sturing en 
Beleid 

    Gevoel van competentie van ouders na bezoek 
aan opvoedingsondersteuning is toegenomen 
(klanttevredenheid minimaal 7). 
 

Uitvoeren opvoedingsondersteuning en gericht aan-
bod op basis van vraag ouders/verzorgers. 

 Dit loopt, er zijn ten opzichte van verleden jaar geen 
bijzonderheden. 

Sturing en 
Beleid 

    Logopedie: 100% van de leerlingen van groep 2 
wordt gescreend. 

Alle kinderen in groep 2 van de basisschool worden 
gescreend. 

Alle kinderen in groep 2 van de basis-
scholen worden gescreend. 

95% van de oudste kleuters schooljaar 2009-2010 is 
reeds gescreend. In september zullen de oudste kleu-
ters van schooljaar 2010-2011 worden gescreend. 
 

Sturing en 
Beleid 

    Geen leerling gaat van de basisschool zonder 
zwemdiploma. 
 

Alle kinderen in groep 8 verlaten de basisschool met 
een zwemdiploma. 

Alle kinderen in groep 8 verlaten de ba-
sisschool met een zwemdiploma. 

Regulier werkproces: in groep 6 van de basisschool 
krijgen in principe alle kinderen zwemles tijdens 
schooltijd. 
 

Dienstverle-
ning 

    Leerlingenvervoer: 100% van de aanvragen van 
ouders die onder de voorwaarden van de verorde-
ning vallen, worden gehonoreerd te meten door 
aantal gegronde bezwaren van ouders.  
 

Uitvoering van het leerlingenvervoer conform afspra-
ken 

 In het schooljaar 2009-2010 zijn er geen bezwaren 
ontvangen van ouders. 
Het vervoer wordt naar tevredenheid uitgevoerd. 

Sturing en 
Beleid 

    Vanaf 2008 zijn alle basisscholen in Ridderkerk 
adequaat gehuisvest (kwantitatief conform veror-
dening, bezettingsgraad gymnastieklokalen onder 
schooltijd minimaal 80%, kwalitatief conform on-
derhoudsniveau 3). 

Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2010-
2014, waarbij het accent ligt op multifunctioneel ge-
bruik, samenwerking met partners en terugdringing 
leegstand. 

Uitvoering Integraal Huisvestingsplan 
(IHP) 2010-2014, waarbij het accent ligt 
op multifunctioneel gebruik, samenwer-
king met partners en terugdringing leeg-
stand. 

Door het college is de jaarschijf 2010 met het Pro-
gramma 2010 vastgesteld. De gemeenteraad heeft bij 
het vaststellingen van de programmabegroting 2010-
2014 hiervoor de nodige middelen beschikbaar ge-
steld. In februari 2010 is door de Raad het Integraal 
Accommodatiebeleid vastgesteld, waar het IHP 2010-
2014 in ondergebracht is. 
 

Sturing en 
Beleid 

  Educatie levert zowel een bijdrage aan de vor-
ming als het vinden van een zinvolle vrije tijds-
besteding van jeugdigen. 
  

Scholen zijn ondersteund bij het realiseren van 
een prettig schoolklimaat voor leraren en leerlin-
gen. 

Realiseren van ondersteuningsaanbod.  Realiseren van ondersteuningsaanbod. Dit onderwerp is in 2009 met de schooldirecteuren be-
sproken. Daaruit kwam naar voren dat de schooldirec-
teuren geen ondersteuning nodig hadden op dit on-
derwerp. Er wordt dus geen ondersteuningsaanbod 
gedaan. 
 

Spelregels Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich ge-
steund voelen om de verantwoorde-
lijkheden te nemen die zij op dat mo-
ment aankunnen. 

Jeugdigen voelen zich betrokken bij de samen-
leving door actief mee te doen in die samenle-
ving en door direct of indirect invloed te heb-
ben op beslissingen die hen aangaan. 

Voorgesteld wordt om – gegeven de opdracht van 
uw raad – de prestatie-indicator te wijzigen in: Ie-
dere jongere(vanaf de leerplichtige leeftijd) tot 27 
jaar in Ridderkerk heeft een baan of volgt een op-
leiding in combinatie met een baan, tenzij er ge-
gronde redenen zijn om aan deze voorwaarde niet 
te voldoen.   
 

Er wordt uitvoering gegeven aan de sluitende aan-
pak. In regioverband wordt aansluiting gezocht via 
het convenant jeugdwerkloosheid. Binnen de subre-
gio RMC wordt ingezet op een strakke registratie en 
samenwerking in het kader van de sluitende aanpak. 

 Ten behoeve van de registratie van jongeren wordt 
door Ridderkerk een geautomatiseerd systeem ontwik-
keld. De subregio overweegt deelname aan dit sys-
teem. 

Sturing en 
Beleid 

    Voorgesteld wordt de prestatie indicator te wijzi-
gen in: 
 
Voor alle leerlingen van Ridderkerkse scholen die 
in 2010 een maatschappelijke stage willen lopen 
zijn er stageplekken beschikbaar. 

In 2009 is subsidie toegekend aan Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Dynamiek om de rol van maatschappelijk 
makelaar te vervullen in 2009 en 2010. In 2010 zal, 
na de kerntakendiscussie en afhankelijk van de re-
sultaten (voldoende stageplekken), bekend worden 
wie vanaf 2011 de rol van maatschappelijk makelaar 
zal vervullen. 
 

In 2010 zal subsidie toegekend worden 
aan degene die in 2011 en verder de rol 
van maatschappelijk makelaar zal vervul-
len. 

Er is nu nog niet bekend wie vanaf 2011 de rol van 
maatschappelijke makelaar zal vervullen. 
Op 9 maart 2010 is de tussentijdse rapportage van 
Dynamiek ontvangen. In 2009 hebben 209 leerlingen 
stage gelopen. Voor alle leerlingen die stage wilden lo-
pen in 2009 was een stageplek beschikbaar. De sta-
ges waren, zowel voor de stagiairs als voor de organi-
saties succesvol.  
 
 

Sturing en 
Beleid 

  Aanbod van partners is samenhangend en sluit 
aan op de vraag. 

Voorgesteld wordt de prestatie indicator te  wijzi-
gen in: 
 
100% van de ouders/verzorgers/jongeren/ kinde-
ren die met een vraag bij het CJG komen worden 
geholpen d.m.v. een lokaal aanbod en/of een 
doorverwijzing naar (geïndiceerde) hulp 
 

De samenwerking binnen en met het CJG wordt 
verder uitgewerkt, bijvoorbeeld door samenwerking 
met “2e schil” partners. Het aanbod wordt op basis 
van de vraag verder uitgebouwd, zodat het aansluit 
bij de behoeften. Na de start van het CJG begin 
2009 zal er in 2010 een evaluatie plaatsvinden. 
  

 Er wordt een inventarisatie uitgevoerd van de mogelij-
ke 2e schil partners. Naar verwachting is deze in de 
eerste helft van 2010 gereed.  Er wordt in het CJG 
vraaggericht gewerkt.  
De evaluatie van het CJG is uitgevoerd en wordt be-
sproken met de CJG partners. 
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2.4.2 Stand van zaken lasten en baten programma 4 Educatie  
 

 

2.4.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 2e monitor 2010 programma 4 Educatie 
 

Volwasseneneducatie 
De rijksbijdrage educatie is verminderd met € 173.000,-- omdat een deel van de educatiegelden nu 
rechtstreeks wordt overgemaakt aan de ROC's (Albeda College/VAVO College Rijnmond). De gel-
den worden daar ingezet om de taal- en rekenachterstanden bij de MBO-ers weg te werken. 
Tegenover deze lagere inkomst van de gemeente staat een verlaging van de lasten op inkoop van 
scholing. Daarmee verloopt deze mutatie per saldo budgettair neutraal. 
 
Muziekschool  
Wegens de vaststelling van de subsidie aan ToBe over het schooljaar 2008-2009 wordt een be-
drag van € 82.000,-- door de gemeente eenmalig in 2010 terugontvangen (baten). 
 
2.4.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid  
 

N.v.t. 
 
2.4.5 Stand van zaken investeringen programma 4 Educatie  
 

Uitwerking volgens dekkingsplan begroting 2010 
 
Omschrijving 2010 2011 2012 2013
Kapitaallasten investeringsvolume 0 -180.000 -500.000 -597.000
Verwachte uitvoering investeringen 2010 0 -30.100 -283.700 -276.900
Restant investeringsvolume 2e mon. 2010 0 -149.900 -216.300 -320.100
 
Toelichting 
Zie de geactualiseerde bijlage met de investeringen per raadsprogramma per categorie. 
 
2.4.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 4 Educatie 
(zonder budgettair effect)  
 
 
2.4.7 Trends en knelpunten programma 4 Educatie  
 

• De rol van de school (in de wijk) is nog steeds in ontwikkeling. Samenwerking met (regionale) 
partners op het gebied van welzijn en zorg wordt steeds belangrijker. Voorbeeld hiervan is on-
dermeer de aan scholen opgelegde taak om (indien ouders dat wensen) kinderopvang (te la-
ten) organiseren. In veel gevallen zoeken de scholen partners om dagarrangementen aan te 
bieden. In Ridderkerk wordt de samenwerking tussen het peuterspeelzaalwerk en het onder-
wijs ook verder ontwikkeld.  

• Het voorzien in kwalitatief goed en kwantitatief voldoende huisvesting voor onderwijs vergt de 
nodige investeringen en capaciteit. Niet alle knelpunten kunnen in één keer kunnen worden 
aangepakt. Ook wordt in dit huisvestingsplan ingegaan op de mogelijke oplossing van multi-
functioneel gebruik. Schoolbesturen kunnen aan de slag met de plannen voor de jaarschijf 
2010. Wel moet rekening gehouden worden met de vertraging van o.a. o.b.s. de Reijer.  

2010 2011 2012 2013
Geraamde lasten t/m e begr. wijziging -12.927.000 -12.460.200 -12.627.000 -12.645.100
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 33.400 -219.100 -217.300 -217.300

Verwachte totale lasten -12.893.600 -12.679.300 -12.844.300 -12.862.400

Geraamde baten  t/m 3e begr. wijziging 1.266.100 1.348.000 1.348.000 1.348.000
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -78.000 -160.100 -160.100 -160.100

Verwachte totale baten 1.188.100 1.187.900 1.187.900 1.187.900
Saldo -11.705.500 -11.491.400 -11.656.400 -11.674.500

Meerjarenbegroting na wijziging 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

Omschrijving
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• Het Farelcollege groeit de komende jaren naar ca. 1800 leerlingen. De school heeft haar visie 
gepresenteerd bij de totstandkoming van het Integraal Accommodatiebeleid. De school heeft 
de realisering van een campus voor ogen, waarover een uitspraak van de gemeente wordt ge-
vraagd. Dan ontstaat ook zicht op hoe de medewerking van de gemeente ten aanzien van 
huisvesting eruit ziet. Om een uitspraak van de gemeente te krijgen is een formele aanvraag 
voor het Programma Huisvesting 2011 bij ons college ingediend. Hierover zal  in het najaar 
een besluit genomen worden.  

• De leerling-prognose van 2007 voorspelt dat het aantal leerlingen sneller terugloopt dan was 
voorzien op basis van de prognose 2005. De feitelijke leerling-telling op 1-10-2009 bevestigt de 
verwachte terugloop. Dit heeft tot gevolg dat tijdelijke huisvestingsvoorzieningen kunnen wor-
den afgebroken en dat er (meer) leegstand gaat ontstaan. De (nieuwe) leerling-prognose 2010 
moet een actueel beeld geven van de instroom van leerlingen in de komende jaren. 
In enkele gevallen is sprake van groei.  
De uitwerking voor de komende jaren heeft plaatsgevonden bij het integraal accommodatiebe-
leid 2010-2014.  

• De Stichting Openbare Bibliotheek Ridderkerk is per 1 januari 2010 gefuseerd met de biblio-
theken van Zwijndrecht, Dordrecht en Alblasserdam. De nieuwe organisatie heet: de Biblio-
theek A tot Z (www.debibliotheekatotz.nl). Bij de onderhandelingen over de subsidieverlening 
en de daaraan te koppelen prestatieafspraken voor 2011 en volgende jaren blijven de eerder 
gestelde randvoorwaarden m.b.t. concretisering van schaalvoordelen en het verlenen van me-
dewerking aan het traject productfinanciering onverkort van kracht. 

• Met ingang van 1 augustus 2010 moet een sluitend systeem worden gerealiseerd voor kinder-
opvang voor 0-4 jarigen, waarbij taalachterstanden bij kinderen vroegtijdig kunnen worden on-
derkend en aangepakt. Er zal één kwaliteitskader peuterspeelzaalwerk worden opgesteld en 
gewerkt worden aan de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 

• De regiegroep jeugd en het OOGO (schoolbesturen) hielden zich regelmatig bezig met dezelf-
de onderwerpen. Om deze reden is bekeken hoe de samenwerking tussen verschillende part-
ners op het gebied van onderwijs, jeugd en wijk verbeterd kon worden. Hiervoor is de Lokaal 
Educatieve Agenda (LEA) opgericht. De verschillende overlegstructuren zijn hier in op gegaan. 
Het OOGO blijft wel een zelfstandig orgaan. Ook peuterspeelzaalwerk en kinderopvang nemen 
deel aan het LEA. 

• In samenwerking met het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) wordt gewerkt aan het 
realiseren van de doelstelling om elke jongere tot 23 jaar aan een baan of opleiding te krijgen. 
Naast de directe inzet door de RMC-subregio Rijnmond Zuid&Oost gericht op het direct bena-
deren van jongeren zonder startkwalificatie, baan of opleiding, wordt tevens gewerkt aan het 
realiseren van een sluitende ketenaanpak. Hierbij zijn niet alleen leerplicht (en kwalificatie-
plicht) en RMC betrokken, maar tevens het GSC en het Werkplein (CWI en UWV). Tevens sluit 
deze aanpak naadloos aan op de nieuwe wet WIJ. De middelen Aanpak jeugdwerkloosheid 
worden ook hiervoor ingezet. 

• Het is van blijvend belang om aandacht te blijven schenken aan natuur- en milieueducatie.  
Kennis en inzicht in natuur en milieu draagt bij aan houding, kennis en gedrag ten aanzien van 
duurzaamheid (op latere leeftijd). 

• Vanuit bedrijfseconomisch perspectief (het voor zijn op andere peuterspeelzaalaanbieders / 
goedkopere huur schoollokalen dan welzijnspanden) en vanuit het oogpunt op samenwer-
king/doorgaande ontwikkelingslijnen, zie je de grootste aanbieder van peuterspeelzaalwerk 
binnen onze gemeente zich bewegen richting de scholen. Deze ontwikkeling sluit naadloos 
aan op de wens van scholen een eigen peuterspeelzaalvoorziening te hebben.  
Het is de laatste jaren een ontwikkeling dat het aantal peuters op de peuterspeelzalen af-
neemt. Om de doelgroep toch te bereiken worden VVE programma’s ook bij de kinderopvang-
organisaties aangeboden. Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zoeken toenadering tot el-
kaar vooruitlopend op de harmonisatievoorstellen van het Rijk (samenwerking kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) voor 0-4 jarigen.  
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2.5 Programma 5 Woon- en Leefomgeving  
 

2.5.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon- en Leefomgeving  

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen vanaf 2011  
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2010 

 
Beheer en 
Uitvoering 

 
Aantrekkelijke leefomgeving en 
voldoende en gevarieerd wo-
ningbestand. 

 
Een gevarieerd aanbod van wonin-
gen voor alle doelgroepen. 

 
Vooralsnog wordt verder gewerkt aan het reali-
seren van de al uitgewerkte plannen op basis 
van de Nota Ridderkerk, voortvarend, zoals de 
transformatie (van bedrijfsterrein naar woning-
bouw, wandelpromenade) van de Rivieroever 
Bolnes en Slikkerveer.  
Alvorens deze prestatie-indicator bij te stellen 
wordt eind 2009 eerst een onderzoek gestart en 
nadere analyse gedaan naar de gewenste trans-
formatie in de wijken (welke woningen slopen; 
welke woningen terugbouwen). Daartoe wordt in 
ieder geval onderzocht welke woonwensen er 
zijn bij de Ridderkerkers. Zowel het nadere on-
derzoek als de analyse worden in samenwerking 
met Woonvisie gedaan. 

 
De 2e fase sloop- / nieuwbouw in Slikkerveer zuid-oost zal 
worden afgerond. De Stadsregio heeft een jaar extra gegeven 
voor het voldoen aan de taakstelling nieuw te realiseren be-
reikbare huurwoningen. Ridderkerk kan daardoor deze taak-
stelling waar maken met de oplevering van de bereikbare 
huurwoningen in Slikkerveer zuid-oost. 
Ook zullen de koopwoningen in het project Prima Bolnes op-
geleverd worden en de woningen aan het water in Bolnes, 
bekend onder de naam Het Bordes. 
Bij elkaar is de verwachting, dat er in 2010 een aantal van in 
totaal ongeveer 250 nieuwe woningen zal worden opgele-
verd.  
Naar verwachting zullen de eerste particuliere kavels aan de 
Lagendijk worden bebouwd en zal een start zijn gemaakt met 
de nieuwbouw van de woningen op de locatie Van  
Riebeekstraat en met het appartementencomplex bij de  
Riederborgh. 
 

 
Oplevering van nieuwe woningen: 
In 2011 ongeveer 200  
In 2012: ongeveer 340 
In 2013: ongeveer 280  
In 2014: ongeveer 200 

 
In de eerste twee maanden van 2010 zijn er 13 wo-
ningen opgeleverd in het project  
Slikkerveer zuid-oost. Inmiddels is ook de bouw van 
de appartementen binnen dit project van start ge-
gaan. Sloop en oplevering van eengezinswoningen 
loopt dit jaar door. 
In het project Prima Bolnes worden binnenkort de 
laatste 42 woningen opgeleverd. 
 
De bouw van 47 woningen aan de Maasoever in 
Bolnes (project Het Bordes) is weer van start ge-
gaan. 
 
Inmiddels is ook de bouw gestart op de eerste parti-
culiere kavel aan de Lagendijk. 
 
Eind mei wordt bekend of de bouw van het appar-
tementencomplex bij De Riederborgh van start zal 
gaan voor 1 juli  a.s. met gebruikmaking van een 
stimuleringssubsidie in het kader van de kredietcri-
sis. 
 

Sturing en 
Beleid 

Aantrekkelijke leefomgeving en 
voldoende en gevarieerd wo-
ningbestand. 

Voldoende aanbod van woningen 
voor de doelgroep, die is aangewe-
zen op een bereikbare huurwoning. 

Conform het Convenant met de Stadsregio en 
Woonvisie voor minimaal 6600 bereikbare huur-
woningen in de voorraad zorg dragen op 1 ja-
nuari 2010. 

De Stadsregio heeft een jaar extra gegeven voor het voldoen 
aan de taakstelling nieuw te realiseren bereikbare huurwo-
ningen. Ridderkerk kan daardoor deze taakstelling waar ma-
ken met de oplevering van de bereikbare huurwoningen in 
Slikkerveer zuid-oost in 2010. 
 

De prestatie is gehaald per 1 januari 2011. De bouw van bereikbare huurwoningen vordert ge-
staag. Overigens zijn er tot 1 januari 2010 reeds 4 
18 van de 450 bereikbare huurwoningen opgeleverd.

Sturing en 
Beleid 

Aantrekkelijke leefomgeving en 
voldoende en gevarieerd wo-
ningbestand. 

Samenhang in de wijk / buurt behou-
den dan wel verbeteren. 

Actualisering / herijking Wijkontwikkelingspro-
gramma’s (Wop’s) 1 x per 5 jaar. 
 

Herijking WOP Drievliet het Zand. 
De ambitie is het uitvoeren van de uitvoeringsprogramma’s 
van de reeds vastgestelde WOP’s. 
 

2011 Herijking WOP Slikkerveer 
2012 Herijking WOP Rijsoord en Oostendam 
2013 Herijking WOP Centrum, Oost en West 

Het opstellen van het WOP Drievliet is wat vertraagd 
door de werkzaamheden in het kader van de kernta-
kentakendiscussie. U bent in een aparte raadsinfor-
matiebrief al geïnformeerd over de voortgang.  
 
Over het WOP Bolnes (nog in ontwikkeling) bent u 
ook in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Naar 
verwachting wordt dat WOP in oktober ter behande-
ling aan u aangeboden. 
 
Ten aanzien van de voortgang van reeds vastge-
stelde WOP’s wordt u bij de 3e monitor uitgebreid ge-
ïnformeerd middels de WOP monitor.  
 

Beheer en 
Uitvoering 

Aantrekkelijke leefomgeving en 
voldoende en gevarieerd wo-
ningbestand. 

De kwaliteit van de buitenruimte in 
stand houden en waar mogelijk ver-
beteren. 

Tevredenheidsscore over beheer openbare 
ruimte wordt door burgers minimaal gewaar-
deerd met een 7 (staat van de gemeente). 
 

Onderzocht wordt of het werken met een ‘vast ‘ programma 
van eisen voor inrichting van de buitenruimte duidelijkheid en 
daarmee ook efficiëncy op kan leveren. 
 

 Op dit moment wordt gewerkt met eisen voor een 
aantal basissituaties bijv. aanleg woonstraat. 
Deze eisen gelden onafhankelijk van de locatie van 
de weg qua buurtgeschiedenis, opbouw, ouderdom 
et cetera. Deze koppeling kan verhelderend werken 
en discussies wegnemen met bijv. projectontwikke-
laars. Voorbeelden uit andere gemeenten zijn opge-
vraagd om een goede afweging te maken of een 
vast programma efficiency kan opleveren. 
 

Beheer en 
Uitvoering 

Aantrekkelijke leefomgeving en 
voldoende en gevarieerd wo-
ningbestand. 

De waterkwantiteit en -kwaliteit ver-
beteren. 

Tevredenheidsscore over beheer openbare 
ruimte wordt door burgers minimaal gewaar-
deerd met een 7 (staat van de gemeente). 

Het waterplan wordt volgens planning uitgevoerd.   De projecten van het Waterplan worden in samen-
werking met het Waterschap uitgevoerd. Een aantal 
projecten heeft vertraging: 
Het project Mauritsweg met aanleg “droge” water-
berging is vertraagd vanwege de afvoer van vervuil-
de grond. 
Het project Pruimendijk met extra water en landfar-
ming (baggerverwerking) is door het Waterschap 
gestart, maar ligt stil vanwege de bestemming van 
de percelen. 
Bij het project Slikkerveer Zuid-Oost met aanleg van 
nieuw oppervlaktewater is achterstand op de plan-
ning vanwege de bouwactiviteiten van Woonvisie.  
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2.5.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon- en Leefomgeving  
 

  

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen vanaf 2011  
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2010 

Beheer en 
Uitvoering 

Aantrekkelijke leefomgeving en 
voldoende en gevarieerd wo-
ningbestand. 

In stand houden en waar mogelijk 
verbeteren van het openbaar ver-
voer. 

Stijging van het aantal openbaar vervoer reizi-
gers van 6% tot 17% in 2020 (afhankelijk van de 
tracékeuze, bron Stadsregio). 

  Met de keuze van het tramtracé door het centrum is 
de verwachte stijging van het totaal aantal bus- en 
tramreizigers ca. 16% in 2020. 
Aanpassen bushalten voor mindervalide; uitvoering 
is gestart in 2009 en loopt door tot einde 2010 / be-
gin 2011. 
 

Sturing en 
Beleid 

Aantrekkelijke leefomgeving en 
voldoende en gevarieerd wo-
ningbestand. 

Opstellen visie op Ridderkerk 2010 - 
2015 

2008 - 2009 opstellen en vaststellen meerjaren 
ontwikkelingsprogramma 2010 – 2015. 
 

Met het vaststellen van de Structuurvisie in juni 2009 is 
deze prestatie volbracht. Als uitvloeisel hiervan zal in 2010 
een studie worden verricht naar de verkeerscirculatie in en 
rond het centrum. 
 

In 2011 zal met name het thema Landschap uit 
de structuurvisie verder uitgewerkt moeten wor-
den. 

Conform de uitspraak van de raad in april is de uit-
voering van het onderzoek vooralsnog opgeschort.  
 

Spelregels Aantrekkelijke leefomgeving en 
voldoende en gevarieerd wo-
ningbestand. 

Goede, integrale (en tijdige) afweging 
in ruimtelijke functies. 

Ieder bestemmingsplan binnen 10 jaar herzien 
conform het actualiseringschema, dat door de 
raad is vastgesteld in 2009. 
 

Vaststellen: 
- bestemmingsplan Bolnes Maasoever oost  
-  Donckse Velden en tramtracé. 

Voorbereiden en vooroverleg: 
- bestemmingsplan Bolnes 
- bestemmingsplan Het Zand  
- bestemmingsplan Oostendam. 
 

2011: vaststellen bestemmingsplannen Bolnes, 
Het Zand en Oostendam en voorbereiding / 
vaststelling bestemmingsplan Ridderster, Rijs-
oord en De Woude 
2012: bestemmingsplan Drievliet, Ridderkerk 
centrum, Verenambacht en Cornelisland. 
2013: Ridderkerk oost 

De vaststelling van het bestemmingsplan Bolnes 
Maasoever oost loopt vertraging op door de krediet-
crisis. De haalbaarheid van het binnen dit bestem-
mingsplan voorziene woningbouwproject 
staat ter discussie. 
 
De overige liggen op schema. 

Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomgeving en 
voldoende en gevarieerd wo-
ningbestand. 

Bereikbaarheid parken en recreatie-
gebieden vergroten. 

Vanuit iedere wijk zorgdragen voor goede ont-
sluitingen voor wandelaars en fietsers; goede 
koppeling van Reijerpark, Donckse Velden, Oos-
terpark, De Gorzen en Park De Noord voor fiet-
sers / voetgangers. 

Bij de uitvoering en herijking van de WOP’s worden de be-
treffende ontsluitingen voor fietsers en wandelaars inte-
graal afgewogen en meegenomen. 

Bij de uitvoering en herijking van de WOP’s 
worden de betreffende ontsluitingen voor fiet-
sers en wandelaars integraal afgewogen en 
meegenomen. 

Bolnes: 2 verbindingen gemaakt met Donckse Vel-
den voor langzaam verkeer.  
Slikkerveer: 2 brugverbindingen  voor voetgangers 
naar Donckse Velden.  
Drievliet: oversteekpunt naar Oosterpark verbeterd 
door aanpassingen Oosterparkweg  
Langzaam verkeersverbinding gemaakt tussen De 
Gorzen en park De Noord met aansluiting op recrea-
tief fietsnetwerk. Verbeterde verbinding gemaakt 
tussen Reyerpark en Oosterpark. 
 

Sturing en 
Beleid 

Aantrekkelijke leefomgeving en 
voldoende en gevarieerd wo-
ningbestand. 

Zorgen voor in standhouding en aan-
leg van buitenruimte voor de jeugd. 

In 2010 is onderzocht of het mogelijk is 3% van 
de buitenruimte in de wijken in te vullen met 
speelplekken en de buitenruimte in de wijken 
kindvriendelijk te maken. 
 

Bij doorrekening van de speelruimten blijkt dat de ge-
meente niet op de 3%  norm uitkomt. Het “halen” van de 
norm moet geen doel op zich zijn. Daarom richt het advies 
zich op kwaliteit in plaats van kwantiteit.  
Prioriteit ligt bij wijk Oost, plus de openstelling van speel-
plekken van Woonvisie en scholen. 
Bij de monitor zal verder gerapporteerd worden over het 
uitvoeringsprogramma. 
 

Prioriteit ligt bij wijk Oost, plus de openstelling 
van speelplekken van Woonvisie en scholen 
 
 

In 2009 zijn de beleidsuitgangspunten (de 3% norm) 
voor het op te stellen uitvoeringsplan speelruimten 
vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn vertaald in 
een concreet uitvoeringsprogramma, dat in april 
2009 is vastgesteld. De prioriteit is in de wijk oost 
gelegd en hier in 2010 te starten. Samen met wijk-
bewoners, scholen, Sport en Welzijn en Woonvisie is 
begonnen om het uitvoeringsprogramma hier te rea-
liseren. . In april bent  u over het uitvoeringspro-
gramma en de 3% norm in een aparte raadsinforma-
tiebrief geïnformeerd. 
 

Beheer en 
Uitvoering 

Aantrekkelijke leefomgeving en 
voldoende en gevarieerd wo-
ningbestand. 

Duurzame en veilige inrichting van 
wegen en verblijfsgebieden. 

7,5% minder verkeersslachtoffers en 15% min-
der verkeersdoden in 2010 ten opzichte van het 
peiljaar 2002 (rijk en provincie). 

  De rotonde Rijksstraatweg-Noldijk is gereed en in  
gebruik. In uitvoering is: reconstructie St. Jorisstraat,  
Dillenburgplein, Rijksstraatweg tussen de aansluiting 
Noldijk en Verbindingsweg,  In voorbereiding zijn: 
maatregelen oversteekplaatsen Noordstraat, herin-
richting Pruimendijk (twee locaties), aanbrengen ex-
tra oversteekplaatsen, aanbrengen snelheidsverla-
gende objecten Dijkje en dynamische afsluiting cen-
trumgebied.  
 
Sinds 2002 is de registratie van verkeersdoden in 
Ridderkerk weergegeven in de “voortgang motie 
kwaliteitsimpuls prestatie-indicatoren”. Uit de cijfers 
blijkt dat op lokaal niveau (gelukkig) relatief weinig 
slachtoffers vallen. Jaarlijks raakten 8 tot 16 mensen  
gewond; 1 tot 3 mensen verloren het leven. Door dat 
lage aantal en de grilligheid van de resultaten per 
jaar is het niet mogelijk om daar voor Ridderkerk een 
tendens in te zien of conclusies aan te verbinden, 
ondanks de vele investeringen in het kader van 
Duurzaam Veilig. De gegevens hebben wel hun 
waarde in regionale of landelijke statistieken, en 
worden daar ook vooral voor gebruikt. 
Deze prestatie-indicator om die reden in deze over-
zichten laten vervallen. 
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2.5.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon- en Leefomgeving  

 

 
 
 
 
  

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen vanaf 2011  
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2010 

Beheer en 
Uitvoering 

Amendement begroting 2009 in-
zake veilige schoolroutes: 

 School, kinderen en ouders ervaren schoolom-
geving en routes als veiliger. 
 

Versneld worden per wijk, o.a in samenspraak met het wijk-
overleg, de als onveilig ervaren situaties op schoolroutes 
aangepakt. Project verkeersleerkracht wordt voortgezet. 
 

 Maatregelen zijn uitgevoerd bij: k.b.s. “Dr. Schaep-
manschool”, O.B.S. “De Wingerd”. Maatregelen zijn 
in uitvoering bij: o.b.s. “de Bongerd”. (Beheer) af-
spraken zijn gemaakt met: directeur van c.b.s. “Re-
hobothschool”, o.b.s. “de Bosweide”en o.b.s. “de 
Fontein”. Naast de o.b.s. “de Klimop”en o.b.s. “de Pi-
ramide” is van 2009-2011 ook een verkeersleer-
kracht aangesteld bij o.b.s. “de Reijer” 
 

 Verbeteren veiligheid op school-
routes. 

Veiligheidsgevoelens van school-
gaande kinderen en hun ouders is 
toegenomen. 

    

Sturing en 
Beleid 
Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomgeving. Verbeteren luchtkwaliteit Verbeteren luchtkwaliteit  Uitvoeren actieplan luchtkwaliteit 2009-2014. Dit actieplan 
wordt opgesteld in 2009. De actiepunten worden gedurende 
het proces vastgesteld. 

Uitvoeren actieplan luchtkwaliteit 2009-2014 (opge-
steld in 2009, volgende actualisering 2014) 

Middels raadsinformatiebrief, met kenmerk 
RU09/09095, is het opstellen van een nieuw actie-
plan luchtkwaliteit uitgesteld naar 2010. Hierdoor kan 
eventuele input vanuit de klimaattop worden meege-
nomen. Is dus afhankelijk van startnotitie n.a.v. de 
Klimaattop. Ook de in een eerder stadium toegezeg-
de schaalsprong zal in de startnotitie worden mee-
genomen. Vermoedelijke behandeling van de start-
notitie is na de zomer van 2010.  
 

Sturing en 
Beleid 
Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomgeving. Verminderen van het aantal geluid-
gehinderden door het terugdringen 
van geluidsoverlast veroorzaakt door 
wegverkeer- en industrielawaai 

Verminderen van het aantal geluidgehinderden 
door het terugdringen van geluidsoverlast ver-
oorzaakt door wegverkeer- en industrielawaai 

Uitvoeren huidig actieplan geluid 
 Opstellen integraal geluidbeleid  
 
 

Actualisering geluidbelastingkaarten 1 x per 5 jaar 
(2012) 
Actualisering actieplan geluid 1x per 5 jaar (2013) 
 

Uitvoeren actieplan loopt. Recente acties zijn onder 
andere het bevorderen van het fietsgebruik (tevens 
uitwerking structuurvisie), parkeerbeleid en geluidbe-
leid bij ruimtelijke ordening procedures (oostendam 
en laatste fase centrum) en onderzoek naar over-
kapping snelweg. 
Het opstellen van integraal geluidbeleid wordt eind 
2010 begin 2011 opgepakt. Het startmoment is me-
de afhankelijk van het accorderen door de raad van 
de Jaarrekening 2009 en de gevolgen daarvan (met 
betrekking tot doorschuiven taken). Bovendien kan 
dit onderwerp onderdeel uitmaken van de schaal-
sprong. De startnotitie wordt verwacht na de zomer 
van 2010. 
 

Sturing en 
Beleid 
Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomgeving. Terugdringen van de CO2 uitstoot en 
een overgang naar een duurzame 
energiehuishouding 

40 % CO2 reductie in 2025 t.o.v. 1990 Uitvoeren van de projecten als vastgelegd in de subsidieaan-
vraag SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) 

Uitvoeren van de projecten als vastgelegd in de sub-
sidieaanvraag SLOK (Stimulering Lokale Klimaatini-
tiatieven 

Voor het project Regionaal Energieconvenant Huur-
sector is Ridderkerk bestuurlijk en ambtelijk trekker. 
Het projectplan is gereed en is 1 april vastgesteld in 
het bestuurlijk overleg van de Stadsregio. 
 

Sturing en 
Beleid 
Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomgeving. Het beheersen van de gemeentelijke 
bodemproblematiek in 2030 

Spoedeisende gevallen van bodemverontreini-
ging zijn in 2015 gesaneerd/beheerst 
Niet spoedeisende gevallen zijn uiterlijk in 2030 
gesaneerd/beheerst 

Uitvoering spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging 
(saneringbeheersing)  
 

2011/2012 opstellen nieuw bodembeleid Om alle spoedeisende gevallen van bodemveront-
reinigingen in Ridderkerk in kaart te brengen heeft 
DCMR Milieudienst Rijnmond de potentiële locaties 
inmiddels onderzocht. Dit jaar wordt gestart met het 
uitvoeren van oriënterend onderzoek op de overge-
bleven locaties. 
 

Sturing en 
Beleid 
Beheer en 
uitvoering 

Aantrekkelijke leefomgeving. Minimaliseren van de risico’s van ri-
sicodragende activiteiten 

Handhaving van bedrijven met risico’s 
Actueel houden van risicokaart 

Handhaving van bedrijven met risico’s 
Actueel houden van risicokaart 

 In 2010 wordt gestart met het opstellen van een in-
tegrale visie Externe Veiligheid Ridderkerk. Het do-
cument wordt opgesteld in samenwerking met de 
DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio 
Rotterdam (VRR). 
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2.5.2 Stand van zaken lasten en baten programma 5 Woon- en Leefomgeving  
 

 

2.5.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 2e monitor 2010 programma 5 Woon- en 
Leefomgeving  
 

Wijkgericht onderhoud - straatreinigen 
Deze post wordt met € 41.400,-- bijgeraamd voor 2010. Voor verhoging in de volgende jaren moet 
nadere bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.  
In het door B&W vastgestelde beeldkwaliteitsplan 2009 wordt het kwaliteitsniveau waarop het 
zwerfafval wordt beheerd voor de woongebieden en de bedrijfsterreinen verhoogd. Bij de woonge-
bieden gaat het van minimaal naar standaard en bij de bedrijfsterreinen van zeer minimaal naar 
minimaal. Hierbij wordt wel opgemerkt dat bij de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan werd ver-
wacht dat het binnen de bestaande budgetten gerealiseerd kon worden, maar dit is door een hoge-
re aanbesteding niet mogelijk gebleken. 
 
Wijkgericht onderhoud - schoonhouden Koningsplein en omgeving 
Hier wordt € 44.000,-- bijgeraamd voor 2010. Voor verhoging in de volgende jaren moet nadere 
bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.  
B&W hebben besloten het gebied in het centrum waar het zwerfafval wordt opgeruimd uit te brei-
den. En voorts brengt het handhaven van het beeldkwaliteitsniveau exclusief voor de winkelcentra 
met zich mee dat de vervuiling in de vorm van kauwgom moet worden bestreden en dat brengt ex-
tra kosten met zich mee. 
 
Opbrengst verlichte informatiepanelen 
Na doorrekening van de bestaande contracten kan deze inkomstenpost met € 53.600,-- worden 
verhoogd. 
 
Afvalinzameling c.s. 
Hier zijn diverse mutaties te melden. 
Op 1 maart 2010 is het personeel van de N.V. MAR verhuisd van de P.C. Hooftstraat 2 naar de 
Touwslagerstraat. Dit betekent dat de doorberekening van de kosten van de P.C. Hooftstraat 2 
(een gemeentelijk gebouw) naar dit begrotingsonderdeel komt te vervallen en dat hier een nieuwe 
uitgavenpost huur voor in de plaats komt. 
Bij het transport en de verwerkingskosten van het huishoudelijk afval is een meevaller te melden 
van € 70.300,--. Die meevaller wordt veroorzaakt door een lagere prijs en lagere hoeveelheden 
aangeboden afval.  
De bijdrage aan de N.V. MAR valt € 37.700,-- lager uit, voornamelijk als gevolg van een gunstige 
aanbesteding van de ondergrondse containers. 
De raming voor de inzamelkosten en het transport van recyclebaar afval en klein chemisch afval 
(KCA.) is met € 30.000,-- naar boven toe bijgesteld. 
Naar aanleiding van het verwachte rekeningresultaat 2009 van de N.V. MAR is het te verwachten 
dividend met € 129. 500,-- bijgeraamd.  
Er is een eenmalige subsidie van € 29.000,-- toegezegd voor het opstarten van het gescheiden in-
zamelen van plastic afval.  
Ook is er een subsidie toegezegd van € 20.900,-- voor de inzameling van electrische apparaten.  
Onze gemeente heeft besloten de aandelen N.V. Netwerk te verkopen aan HVC Alkmaar. De op-
brengst is € 856.000,--. Hiertegenover dient de boekwaarde van die aandelen ad € 741.900,-- in 

2010 2011 2012 2013
Geraamde lasten t/m 3e begr. wijziging -50.449.200 -36.926.400 -30.380.400 -29.291.600
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 16.676.600 -3.702.500 -3.962.500 -3.784.700

Verwachte totale lasten -33.772.600 -40.628.900 -34.342.900 -33.076.300

Geraamde baten  t/m 3e begr. wijziging 35.178.500 22.868.100 16.035.000 15.057.100
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -16.475.000 3.563.700 3.575.900 3.403.800

Verwachte totale baten 18.703.500 26.431.800 19.610.900 18.460.900
Saldo -15.069.100 -14.197.100 -14.732.000 -14.615.400

Meerjarenbegroting na wijziging 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

Omschrijving
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één keer te worden afgeschreven. Deze transactie brengt ook met zich mee dat de jaarlijkse divi-
dendopbrengst (€ 37.300,--) komt te vervallen. Ook de jaarlijkse rentekosten/kapitaallasten  
(€ 33.400,--) die het aandelenbezit met zich meebracht komen te vervallen. 
Opgemerkt wordt dat al deze mutaties voor de begroting budgettair neutraal uitwerken. De wijzi-
gingen op dit begrotingsonderdeel worden namelijk verrekend met de reserve afvalstoffenheffing / 
de afvalstoffenheffing. 
 
Uitvoering Milieubeleid 
B&W hebben besloten Parkmanagement Ridderkerk voor het eerste half jaar van 2010 een toelage 
te verstrekken van € 12.500. Dit was niet begroot. 
De kosten voor de Lokale Klimaattop bedragen naar verwachting € 22.100,--. Ook deze kosten wa-
ren niet begroot. 
 
Baten begraafplaatsrechten 
De inkomstenposten Grafrechten 20 jaar en Afkoop onderhoud graven worden m.i.v. 2011 ver-
hoogd met respectievelijk € 15.300,-- en € 28.200,--. De verwachting is namelijk dat het aantal 
rechthebbenden dat voor de tweede keer het graf wil verlengen hoger is dan waar tot nu toe in de 
begroting van werd uitgegaan. 
De meeropbrengst van de afkoop van het onderhoud wordt toegevoegd aan de voorziening onder-
houd graven en werkt dus budgettair neutraal uit voor de begroting. 
 
Grondexploitatie (woningbouw en overige projecten). 
De begroting en de meerjarenplanning van de grondexploitatie is geactualiseerd. De belangrijkste 
mutaties zijn de volgende: 
Voor complex Het Zand is de werkplanning aangepast aan de gewijzigde uitvoering van de wo-
ningbouw. De kosten voor bouwrijpmaken worden in 2010 tot een bedrag van € 5 ton  bijgeraamd. 
De opbrengst grondverkopen worden in 2010 met € 13.7 miljoen volledig afgeraamd.  
 
Voor het project Ridderkerklijn worden voor 2011 grondaankopen bijgeraamd met een bedrag van 
€ 3,5 miljoen voor de aanleg van de tram. Deze kosten worden vergoed door de Stadsregio. 
 
Voor het project Van Riebeekstraat worden de lasten en baten over meerdere jaren verspreid. 
 
Ten aanzien van het project Centrumplan schuiven de grondopbrengsten een jaar door naar 2011 
met een bedrag van € 2 miljoen. 
  
Opgemerkt wordt dat bij grondexploitaties de voor- en nadelige saldi aan het eind van het jaar wor-
den overgeboekt naar de balans, waardoor het in de begroting en de rekening budgettair neutraal 
uitwerkt. Alleen als een complex wordt afgesloten komt het voordeel/nadeel ten gunste/laste van 
de rekening.  
 
2.5.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 5 Woon- en Leefomgeving  
(Zie programmabegroting blz. 129)  
 

6. Een structurele aanpak van Hennepteelt 
Het begrote bedrag wordt gebruikt voor het bestuurlijk ontmantelen van hennepkwekerijen door 
middel van het toepassen van spoedeisende bestuursdwang. Waarbij uitgegaan is van het jaarlijks 
ontmantelen van 15 hennepkwekerijen. De ontmantelingen worden uitgevoerd door het Hennep-
team van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. Zij hebben de 
kennis en ervaring sinds 2005. Het ontmantelen van hennepkwekerijen gebeurt op dit moment op 
basis van meldingen. Er wordt (nog) niet gericht opgespoord.  
In 2009 zijn er 8 hennepkwekerijen bestuursrechtelijk ontmanteld. Voor 2010 staat de teller inmid-
dels op 2. Het is de bedoeling dat we middels de toepassing van spoedeisende bestuursdwang de 
kosten voor het ontmantelen terugvorderen. Dit lukt echter niet in alle gevallen, de ervaringen uit 
Rotterdam leren ons dat in 30% van de gevallen de kosten daadwerkelijk verhaald (en betaald) 
kunnen worden. 
 

7. Nieuw fietspad PC Hooftstraat-Vondellaan 
De voorbereidingen zijn gestart, uitvoering vindt plaats eind 2010.  
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8. Verbeteren schoolroutes en vergroten veiligheid schoolomgeving 
(Beheer)afspraken zijn gemaakt met c.b.s. “Rehobothschool”, o.b.s. “de Bosweide” en o.b.s. “de 
Fontein”. Maatregelen zijn in voorbereiding op de Noordstraat (verbeteren oversteekplaatsen), uit-
voering vindt plaats in 2010. Van 2009 tot 2011 is een verkeersleerkracht aangesteld bij o.b.s. “de 
Reijer”. 
 

9. Dynamische afsluiting voetgangersgebied centrum 
Project is in voorbereiding, uitvoering vindt plaats in 2010.  
 

10. Aanpassen bushalten voor mensen met een beperking 
In 2009 is dit project gestart; is in 2010 voortgezet en wordt einde 2010 / begin 2011 afgerond. 
 

11. Pruimendijk; verkeersmaatregelen tussen Tarwestraat en Damweg 
Project is in voorbereiding, uitvoering vindt plaats in 2010.  
 

12. Pruimendijk; verkeersmaatregelen tussen Tarwestraat en Boekweitstraat 
Project is in voorbereiding, uitvoering vindt plaats in 2010.  
 

13. Preventie vandalismebestrijding 
Bij de voorbereiding van projecten wordt rekening gehouden met het aspect vandalisme. 
Met name gaat het hierbij om het toepassen van duurzame materialen die direct schade door van-
dalisme beperken. 
Voorbeelden: 
- Speeltoestellen. Minder hout meer roestvrij staal. Kwalitatief sterker en qua verwijderen graffiti 

eenvoudiger te behandelen. 
- Hekwerken: dubbele staafmat of spijlenhek in plaats van gaashekwerk 
- Afvalbakken: In Centrum en bij sporthallen vandalismebestendige afvalbakken. 
- Zitbanken: In plaats van houten banken roosterbanken. 
- Aanplant bomen: ter voorkoming vernieling geen aanplant van spillen ( stamdikte/ diameter 12-

14 cm. maar minimaal 16-18 cm. 
- Keuze beplanting: bij doorloopgevoelige locaties specifiek stevige (prikkel)  beplanting  
- Tijdelijke wegafsluitingen: in plaats van neerklapbare palen nu uitneembare palen. 
  
Daarnaast worden jaarlijks ter voorkoming van het opblazen van de afvalbakken rond oud en 
nieuw alle verwijderbare afvalbakken verwijderd. Ter voorkoming van definitief aantasten van de 
plantenbakken en om het onderhoud te vereenvoudigen langs de Boelewerf door graffiti zijn de 
bakken in 2009 gecoat. Het stimuleren van de buurtpreventieteams levert informatie op die ge-
bruikt wordt om vandalisme tegen te gaan. 
 

15. Tijdelijke Voetgangersoversteekplaatsen VOP's of zebra's 
Dit project moet nog worden opgestart; komt in de loop van 2010 in uitvoering. 
 
2.5.5 Stand van zaken investeringen programma 5 Woon- en Leefomgeving  
 

Uitwerking volgens dekkingsplan begroting 2010 
Omschrijving 2010 2011 2012 2013
Kapitaallasten investeringsvolume 0 -100.100 -217.900 -338.800
Verwachte uitvoering investeringen 2010 0 -97.300 -128.900 -125.900
Restant investeringsvolume 2e mon. 2010 0 -2.800 -89.000 -212.900

Toelichting 
Zie de geactualiseerde bijlage met de investeringen per raadsprogramma per categorie. 
 
2.5.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 5 Woon- en 
leefomgeving (zonder budgettair effect)  
 
2.5.7 Trends en knelpunten programma 5 Woon- en leefomgeving 
 

• In juni 2009 is de Structuurvisie Ridderkerk vastgesteld. Daarmee is een kader vastgesteld 
voor toekomstige beleidsontwikkeling. Met het besluit de tram door te trekken door het cen-
trum naar Drievliet /Het Zand wordt tevens de behoefte gevoeld aan een geïntegreerd nader 
onderzoek over de verkeersafwikkeling in en rond het centrum. Een van de mogelijke ontwik-
kelingen is het down-graden van de Rotterdamse weg tussen de Donkerslootweg en de Sport-
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laan. Hiermee wordt het sluipverkeer tegen gegaan en dit kan een positief effect hebben op de 
luchtkwaliteit. Deze optie is betrokken bij het onderzoek naar het verkeerscirculatieplan van de 
gemeente als uitvoering van de moties bij de structuurvisie. Ook de gewenste transformatie/ 
herstructurering in de wijken vraagt om nader onderzoek naar woonwensen en een analyse 
per wijk. Daarna kan pas duidelijkheid verkregen worden over de met de Stadsregio, Woonvi-
sie en eventueel verder betrokken partijen te maken verstedelijkingsafspraken. 
Op 30 maart 2010 is de raadscommissie Samen Wonen geïnformeerd over de tussenstand 
van het onderzoek naar de verkeerscirculatie in en om het centrum alsmede de inpassing van 
het doorgetrokken tramplustrace door de Schoutstraat. Conform de uitspraak van de raad in 
april is de uitvoering van het onderzoek vooralsnog even opgeschort. Door het nieuwe college 
wordt dit zo snel mogelijk opgepakt. 
De raadscommissie Samen Wonen is 12 januari 2010 geïnformeerd over de stand van zaken 
van het woonwensenonderzoek. Eind mei zal de vertaling naar de opgaven per wijk gereed 
zijn. Aangezien Stichting Woonvisie eerst eind augustus 2010 zal beschikken over een geac-
tualiseerd strategisch voorraadbeleid zal besluitvorming pas na de zomervakantie kunnen 
plaatsvinden. 

• Het Ruimtelijke Plan Regio Rotterdam (RR2020) is eind 2005 vastgesteld als streek-
plan/regionaal structuurplan met aanwijzing van delen van de Polder Nieuw Reijerwaard en 
Bolnes –Zuid als (zoek-)locatie voor nieuwe bedrijfsterreinen. In RR2020 is de Ridderster aan-
gewezen als zoeklocatie voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein voor de regionale be-
hoefte. In opdracht van de Stadsregio zijn in een startnotitie de eerste contouren voor een 
ontwikkeling geschetst. De gemeente Ridderkerk heeft BVR, adviseurs stedelijke ontwikkeling, 
landschap en infrastructuur, gevraagd een second opinion te geven over de meest gewenste 
ontwikkeling van dit gebied. Inmiddels is de polder Nieuw Reijerwaard door het Rijk aangewe-
zen als alternatief voor een boven-regionaal bedrijfsterrein in de Hoeksewaard en is daarmee 
een zgn. Rijksurgent-project geworden in het kader van de Nota Ruimte. In oktober 2008 is het 
raadsbesluit genomen om onder strikte voorwaarden mee te werken aan ontwikkeling van 
Nieuw Reijerwaard. Rijk en provincie dragen daar 20 miljoen euro aan bij. Inmiddels is het 
voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Op 12 november 2009 is een bestuursovereenkomst 
getekend met Rijk en Provincie met als doel in de polder Nieuw Reijerwaard ca. 90 ha bedrijfs-
terrein te ontwikkelen. Rijk en Provincie dragen hierin voor € 20.000.000 bij in de ontwikke-
lingskosten. In februari 2010 hebben de colleges van Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk 
besloten een overeenkomst op hoofdlijnen aan te gaan. De gemeenteraad is hiervan bij brief 
d.d. 18 februari 2010 uitgebreid geïnformeerd. De overeenkomst is op 1 maart 2010 feitelijk 
door de 3 partijen ondertekend. Gestreefd wordt naar een samenwerkingsovereenkomst voor 
de zomervakantieperiode gereed te hebben. 

• De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (2008) brengt een aantal verplichtingen met zich 
mee, die extra inzet en geld vragen ten opzichte van de oude situatie. Allereerst een actualise-
ringplicht van bestemmingsplannen, die op het moment van inwerkingtreding van de wet (1 juli 
2008) ouder zijn dan 5 jaar. Deze moeten alle uiterlijk in 2013 geactualiseerd zijn. Dit betekent 
éénmalig een forse extra inspanning tot 2013. De raad heeft in maart 2009 een actualisering-
schema vastgesteld. Als tweede; een blijvende actualiseringplicht: ieder bestemmingsplan 
moet binnen 10 jaar herzien worden (of er moet een onderbouwd en voor bezwaar vatbaar 
verlengingsbesluit worden genomen door de raad) op straffe van het niet mogen heffen van 
leges voor bouwplannen. En als laatste; een digitaliseringverplichting voor alle planologische 
plannen en besluiten en processtukken op 1 juli 2009. Werkprocessen moeten daarop vóór 1 
juli 2009 zijn aangepast. De wettelijke verplichting voor de digitalisering is uitgesteld tot 1 ja-
nuari 2010. Inmiddels is de eerste bestemmingsplanherziening digitaal verbeeld, dat wil zeg-
gen op de juiste manier op de juiste plek volgens de daarvoor voorgeschreven code digitaal in 
te zien. Kortom: de implementatie is geslaagd.   

• De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht zal, afhankelijk van de stand van zaken van 
het wetgevingsproces en de kwaliteit van de externe ondersteunende ICT-voorzieningen, naar 
verwachting per 1 juli 2010 of per 1 januari 2011 in werking treden.  Daarbij wordt intensief 
samengewerkt in BAR-verband. De thans in uitvoering zijnde implementatiewerkzaamheden 
zijn verdeeld tussen de BAR-gemeenten. Ook is, met het oog op de mogelijk verdergaande 
toekomstige BAR-samenwerking, een volledige eenheid in vergunningprocessen gerealiseerd. 

• Het komt regelmatig voor dat oppervlaktewatersystemen worden vervuild door invloeden van 
buitenaf. Overstorten uit de riolering en inspoeling van verontreinigingen zijn voorbeelden van 
oorzaken. Daarnaast ondervinden burgers regelmatig overlast door een te veel aan water in 
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kruipruimte, kelder, tuin of op een pad. Door de uitvoering van het afkoppelen van regenwater 
en afvoeren naar openwater wordt wateroverlast duidelijk beperkt. 
Vergroten van recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling in en langs het water, alsmede 
oplossingen van knelpunten in het stedelijk gebied met de daarbij behorende middelen zijn 
gewenst en in voorkomende gevallen noodzakelijk. Gegeven deze problematiek van water-
overlast zet het college ook de komende jaren stevig in op het beperken van wateroverlast 
voor de inwoners van Ridderkerk. Dit is een blijvende inspanning.  

• Met de intensiteit van het hedendaags verkeer blijft de behoefte aan een verkeersveilige en 
comfortabele buitenruimte actueel. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar jongere, oudere en 
mindervalide verkeersdeelnemers. Deze doelgroepen vragen extra aandacht. In de module 
Langzaam Verkeer (vastgesteld 2009) is hier ruim aandacht aan besteed. Voorbeelden van in 
uitvoering zijnde maatregelen zijn verbeteringen van situaties rondom scholen, op oversteek-
plaatsen (o.a. op schoolroutes). Voor mensen met een beperking worden de perrons van tien-
tallen bushalten aangepast. Voor deze doelgroep is er daarnaast voortdurend aandacht voor 
op- en afritjes (t.b.v. rollator, scootmobiel etc). Ook bij het onderhoud van verhardingen moet 
worden gedacht aan kwaliteit wegdek en de mate van hoogteverschillen. Voor de veiligheid 
van fietsers zijn maatregelen in uitvoering in de Sint Jorisstraat en op het Dillenburgplein. Bij 
diverse winkelcentra, -strips en bushalten worden hoogwaardige voorzieningen geplaatst om 
de fiets te parkeren. Structureel wordt middels snelheidsdisplays gewerkt aan gedragsbeïn-
vloeding op snelheid van automobilisten. 

• Parkeren van voertuigen is in diverse wijken en buurten een nijpend probleem. Voorjaar 2010 
zal het college een module Parkeren aan de raad aanbieden ter vaststelling van nieuw par-
keerbeleid. In overleg met de Veiligheidsregio, Politie en Buurtpreventie is in Drievliet gestart 
met een actie om foutparkeren tegen te gaan. In de praktijk blijkt dat hulpdiensten hier in de 
nachtelijke uren veel hinder van ondervinden. Er is hierbij zowel aandacht voor gedrag van 
parkeerders als voor de vormgeving van de buitenruimte. 

• Inmiddels is ook ons land geraakt door de economische crisis. De raad heeft ingestemd met 
de door het college geformuleerde aanpak. De kern van de aanpak is maatwerk en nabijheid.  
Dit heeft o.a. geleid tot het naar voren halen van investeringsprojecten en het organiseren van 
een woondag, en een “daadwerkelijk aan de slag”-dag. De verdere ontwikkelingen rond de 
economische crisis worden periodiek tegen het licht gehouden en indien nodig worden  
(aanvullende) maatregelen genomen. Inmiddels is voor twee bouwprojecten met succes een 
beroep gedaan op een stimuleringsbijdrage (tweede tranche) onder voorwaarde, dat de bouw 
vóór 1 juli 2010 van start gaat. 

• Eind 2009 is begonnen met de herbouw van het rioolgemaal P69. In de 3e monitor 2009 is  
onder ‘trends en knelpunten’ aangegeven dat de financiële risico’s van de herbouw kunnen va-
riëren en dat exacte bedragen niet genoemd kunnen worden. Dit is afhankelijk van het stand-
punt van de verzekeraar en de mogelijkheden tot verhaal van de schade op de aannemer. 
Wanneer er meer duidelijkheid is over de meer kosten, zal een voorstel worden gedaan voor 
de dekking hiervan. 

• Verschillende binnenstedelijke wegen en de doorsnijding van de snelwegen A15/A16 door on-
ze gemeente leidt steeds meer tot problemen op het gebied van geluidsoverlast en verslechte-
ring van de luchtkwaliteit. In voorgaande jaren is door de gemeente een vrij defensieve hou-
ding aangenomen richting hogere overheden. In 2009 hebben nieuwe inzichten in het college 
geleidt tot een geleidelijke verandering van houding, richting een andere aanpak. Mede door 
de structuurvisie, een rede van mevrouw Ellen Verkoelen van Milieufederatie Zuid-Holland in 
de raad en de actieve werkgroep Lucht & Geluid van wijkoverleg West wordt nu gekozen voor 
een meer offensieve aanpak. Deze stap wordt informeel ‘schaalsprong’ genoemd. Voor het col-
lege is de schaalsprong het met elkaar maken van een stap naar een hoger abstractieniveau 
bij het opstellen van nieuw milieubeleid. Hierbij staat een uitwerking van de doelen en ambities 
van hoofdstuk 8 uit de vastgestelde structuurvisie op een eerste plaats. De houding wijzigt van 
een belerende vinger richting de hogere overheden naar een actievere houding waarbij zelf 
producten en ideeën worden aangedragen ter verbetering van de leefomgeving. Voorbeelden 
hiervan zijn: het onderzoek naar de overkapping van de snelweg, het pilotproject waarbij de 
Burgemeester de Zeeuwstraat is geasfalteerd met stikstofdioxide afvangend asfalt, de lokale 
klimaattop en de aanplant van duurzaam groen. Wanneer meer duidelijkheid is over de kosten 
voor de aanpak van de schaalsprong, zal een voorstel volgen voor de dekking hiervan. 
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2.6 Programma 6 Welzijn 
 
2.6.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 6 Welzijn  
 
Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen vanaf 2011  
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2010 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale samen-
hang met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Voorstel nieuwe indicator: 
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties waarde-
ren de ondersteuning (van het vrijwilligers-
steunpunt) met minimaal een 7. 

Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid gericht 
op het stimuleren en waarderen van het vrijwilli-
gerswerk. 
Bepalen vervolgstappen n.a.v. resultaten RAS-
project vrijwilligerswerk (BAR-verband). 
 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

Huidige beleid en subsidieafspraken handhaven.  
Uitkomsten uit de kerntakendiscussie en de uitwerking van het 
coalitieakkoord afwachten voor bepalen vervolgstappen. 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale samen-
hang met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Voorstel nieuwe indicator: 
De aangeboden welzijnsactiviteiten worden 
gewaardeerd met minimaal een 7 

Er wordt een kerntakendiscussie gevoerd met de 
gefuseerde organisatie SRS/Dynamiek en er 
wordt gemeten wat de waardering is van de be-
staande welzijnsactiviteiten. 

N.a.v. uitkomsten kerntakendiscussie en het 
coalitie akkoord worden in 2010 de ac-
ties/activiteiten voor 2011 en verder bepaald. 
 

De kerntakendiscussie wordt in het voorjaar van 2010 gemeen-
tebreed gevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze 
discussie zal met Sport en Welzijn gesproken worden over de 
kerntaken van deze organisatie. 
Met Sport en Welzijn worden afspraken gemaakt over het me-
ten van de klanttevredenheid. 
 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale samen-
hang met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten dat aansluit 
bij de wensen en behoeften van de Ridder-
kerkse jeugd (klanttevredenheid minimaal een 
7). 

Het tienerwerken en jongerenwerk dienen een 
doorgaande lijn te blijven.  

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

Huidige beleid en subsidieafspraken handhaven.  
Uitkomsten uit de kerntakendiscussie en de uitwerking van het 
coalitieakkoord afwachten voor bepalen vervolgstappen. 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale samen-
hang met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Voorstel nieuwe indicator: 
Jongeren waarderen de mogelijkheid om in-
vloed uit te oefenen op de ontwikkeling van be-
leid en de activiteiten met minimaal een 7 
 

Met het jongerenwerk worden afspraken gemaakt 
over de preventieve en signalerende functie en 
relatie met Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

Hierover worden afspraken gemaakt voor de zomer 2010. Ook 
krijgt het Jongerenwerk de mogelijkheid aan te sluiten bij SISA, 
zodat zorgmeldingen gedaan kunnen worden. 

Beheer en 
Uitvoering 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale samen-
hang met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Voorstel nieuwe indicator: 
Jongeren waarderen de mogelijkheid om in-
vloed uit te oefenen op de ontwikkeling van be-
leid en de activiteiten met minimaal een 7 
 

Het multifunctioneel jongerenpodium wordt in 
2010 geopend en er wordt gestart met de ver-
schillende activiteiten. 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

In februari 2010 is begonnen met de verbouwing van het pand 
aan de PC Hooftstraat. Het multifunctioneel jongerenpodium 
wordt naar verwachting begin september geopend. 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale samen-
hang met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Voorstel nieuwe indicator: 
Jongeren waarderen de mogelijkheid om in-
vloed uit te oefenen op de ontwikkeling van be-
leid en de activiteiten met minimaal een 7 
 

Evaluatie van het BOS-beleid en de combinatie-
functies en besluiten over voortzetting combinatie-
functies. 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

In mei worden de combinatiefuncties geëvalueerd. Op basis van 
deze evaluatie zal worden besloten of het project wordt voort-
gezet. 
In mei zal ook de evaluatie van de BOS-projecten beschikbaar 
zijn. 
 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale samen-
hang met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Voorstel nieuwe indicator: 
Jongeren waarderen de mogelijkheid om in-
vloed uit te oefenen op de ontwikkeling van be-
leid en de activiteiten met minimaal een 7 
 

Het jongerenwerk 16+ heeft vorm en inhoud ge-
kregen door jongerenparticipatie. De Jongeren-
raad wordt betrokken bij beleid en activiteiten die 
hen aan gaan. 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

Huidige beleid en subsidieafspraken handhaven.  
Uitkomsten uit de kerntakendiscussie en de uitwerking van het 
coalitieakkoord afwachten voor bepalen vervolgstappen. 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Educatie levert zowel een bijdrage aan 
de vorming als het vinden van een zinvol-
le vrije tijdsbesteding van jeugdigen. 
 

Het bezoekersaantal van de bibliotheek voor 
wat betreft jeugdigen van 13 tot 18 jaar is in 
2010 met 5% toegenomen ten opzichte van 
2007. 
Moet zijn: het aantal leden!! 

Met de bibliotheek zijn meerjaren subsidie afspra-
ken gemaakt. Daarnaast worden de bestaande 
afspraken en doelstellingen met de bibliotheek 
bewaakt, mede in het licht van de fusie. 
Vaststellen of het bezoekersaantal conform doel-
stelling is gestegen. 
Moet zijn : het aantal leden!! 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

Begin 2011 zal worden vastgesteld of beoogde stijging van het 
aantal leden van 13 tot 18 jaar is gerealiseerd. 
 
Verder uitkomsten uit de kerntakendiscussie en het coalitieak-
koord afwachten. 

Spelregels Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale samen-
hang met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Voorstel nieuwe indicator: 
 
Vanaf 2011 is aan alle inwoners, waarvan de 
inburgeringsplicht is vastgesteld een aanbod 
gedaan.  

Regulier werkproces (alle nieuw- en oudkomers 
worden opgeroepen, geïnformeerd en kunnen 
een aanbod ontvangen van de gemeente en wor-
den gehandhaafd). In 2010 worden de inburge-
ringstrajecten opnieuw aanbesteedt voor de 
nieuwe contractperiode vanaf 1-12-2010. 
 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

Regulier werkproces. Met de nieuwe verordening uit 2009 wor-
den alle inburgeraars opgeroepen, geïnformeerd en ontvangen 
een aanbod van de gemeente. 
De inburgeringstrajecten zijn opnieuw aanbesteed. De contract-
onderhandelingen met de nieuwe uitvoerder zijn gaande. 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale samen-
hang met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Voorstel nieuwe indicator:  
 
De activiteiten op het Koningsplein worden 
gewaardeerd met minimaal een 7 
 

Het vastgestelde evenementenbeleid wordt uitge-
voerd en op het Koningsplein vinden door het jaar 
heen verschillende activiteiten plaats. 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

Op Koninginnedag zullen op het Koningsplein de gebruikelijke 
festiviteiten plaatsvinden. Ook vindt er dit jaar weer een wieler-
ronde plaats. Overige activiteiten zijn op dit moment nog onbe-
kend. 
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2.6.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 6 Welzijn  
 

  
 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen vanaf 2011  
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2010 

 
Dienstver-
lening 

 
Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

 
Inwoners waarderen de sociale samen-
hang met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

 
Voorstel nieuwe indicator:  
 
De activiteiten op het Koningsplein worden 
gewaardeerd met minimaal een 7. 
 

 
Verbeteren van de dienstverlening en ondersteu-
ning aan organistoren 

  
Met de vaststelling van de nota Evenementenbeleid is een co-
ordinator Evenementen aangesteld, die als aanspreekpunt voor 
de organisatoren van evenementen fungeert. Deze persoon 
leidt vragen van organisatoren door naar de juiste afdelingen. 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale samen-
hang met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Het percentage Ridderkerkers dat in een soci-
aal isolement verkeert, is minimaal 10% lager 
dan het landelijk gemiddelde.  
 

Het gevarieerde aanbod van (welzijns)activiteiten 
wordt gehandhaafd, zodat er voor alle smaken 
verschillende activiteiten plaatsvinden. Zie verder 
ook programma 7 Zorg. 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

Huidige beleid en subsidieafspraken handhaven.  
Uitkomsten uit de kerntakendiscussie en de uitwerking van het 
coalitieakkoord afwachten voor bepalen vervolgstappen. 

Sturing en 
Beleid 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Aantal Ridderkerkers dat voldoende be-
weegt vergroten. 

Voorstel nieuwe indicator: 
Het percentage Ridderkerkers dat voldoet aan 
de norm voor bewegen (30 min. per dag) is 5% 
hoger dan het landelijk gemiddelde. 

In 2009 is de beweegvisie vastgesteld wat er op 
gericht is om zoveel mogelijk Ridderkerkers aan 
de beweegnorm te laten voldoen. In 2010 zullen 
de acties uit de beweegvisie uitgevoerd worden 
en wordt bekeken of er nog aanvullende acties 
nodig zijn om de doelstelling te behalen.  
 
Uitvoering van de Nota Sport, Spel en Bewegen 
wordt met partners geëvalueerd. 
 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

De voortgang van de beweegvisie heeft in 2009 vertraging op-
gelopen. In maart 2010 zijn met Sport en Welzijn afspraken ge-
maakt over de verdere stappen om de beweegvisie uit te wer-
ken. In april zal een bijeenkomst plaatsvinden met alle betrok-
kenen om afspraken te maken over het vervolg. 
 
 
Over het proces van de evaluatie van de nota Sport, Spel en 
Bewegen zullen afspraken worden gemaakt met de betrokken 
partners. Deze afspraken hebben betrekking op taken en ver-
antwoordelijkheden bij het uitvoeren van de evaluatie. 
 

Sturing en 
Beleid 

  Aantal Ridderkerkers dat voldoende be-
weegt vergroten. 

Voorstel nieuwe indicator: 
Het percentage Ridderkerkers dat voldoet aan 
de norm voor bewegen (30 min. per dag) is 5% 
hoger dan het landelijk gemiddelde. 

In 2009 is de beweegvisie vastgesteld wat er op 
gericht is om zoveel mogelijk Ridderkerkers aan 
de beweegnorm te laten voldoen. In 2010 zullen 
een aantal actiepunten uit de beweegvisie uitge-
voerd worden en wordt het huidige sportbeleid 
uitgevoerd. 
 
Opening openlucht zwembad. 
 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

Het openlucht zwembad wordt op 1 juni 2010 geopend. 

Beheer en 
Uitvoering 

Versterken van de sociale sa-
menhang en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Aantal Ridderkerkers dat voldoende be-
weegt vergroten. 

Per 2010 zijn er twee buurtsportlocaties gerea-
liseerd. 

Begin 2010 wordt de buurtsportlocatie Slikkerveer 
gerealiseerd, zodat deze doelstelling wordt ge-
haald. 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

Op de buurtsportlocatie Slikkerveer wordt een zogenaamd 
CruyffCourt aangelegd. Het bestek moet hiervoor aangepast 
worden. In het plan is ook het schoolplein van de Regenboog-
school betrokken. De uitvoering is mede daarom gepland in de 
zomer. Het schoolplein kan dan in de zomervakantie worden 
aangepakt. Het is de bedoeling dat de voorziening in september 
in gebruik genomen kan worden. 
 

Sturing en 
Beleid 

Het bieden van mogelijkheden 
voor permanente educatie voor 
volwassenen o.a. t.b.v. hun 
maatschappelijke participatie. 

Burgers waarderen het voorzieningen-
aanbod met minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

Voorstel nieuwe indicator: 
Inwoners waarderen het voorzieningenaanbod 
met minimaal een 7 (staat van de gemeente). 

Voorzieningen in stand houden en de geplande 
nieuwe voorzieningen realiseren. In 2010 worden 
verschillende nieuwe voorzieningen opgeleverd 
zoals het openlucht zwembad, stedelijk jongeren-
centrum, buurtsportlocatie Slikkerveer en speel-
voorzieningen in de wijken. 
 

Continueren van het beleid, mede afhankelijk 
van ambities in het coalitie akkoord 2010-
2014. 

Door de lange vorstperiode heeft de bouw van het openlucht 
zwembad ernstige vertraging opgelopen. Op dit moment wordt 
alles op alles gezet om deze achterstand zoveel mogelijk in te 
lopen. De opening staat nu gepland op 1 juni 2010. 
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2.6.2 Stand van zaken lasten en baten programma 6 Welzijn  
 

 

2.6.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 2e monitor 2010 programma 6 Welzijn 
 

Inburgering nieuwkomers 
De uitgaven voor inburgering zijn structureel afgestemd op de rijksbijdrage uit het participatiebud-
get. Per saldo verlopen de lasten en baten structureel budgettair neutraal met uitzondering van een 
inflatiecorrectie 2010. 
 
Gymnastieklokalen/Sportaccommodatie/Sportterreinen 
Het beheer van de gymnastieklokalen, de sportaccommodaties en de sportvelden is ondergebracht 
bij de SRS (Stichting Sport en Welzijn). Voor 2010 is daarvoor een totaal exploitatiesubsidie toege-
kend van afgerond € 2.847.800,-- als onderdeel van de 4-jarige subsidiebeschikking 2006-2010. In 
de gemeentebegroting 2009-2012 was de subsidie aan de SRS op basis van deze beschikking ge-
raamd.  
Inclusief zero-base posten is in de begroting 2010 een totaal exploitatiesubsidie geraamd van 
€ 2.714.600,-- inclusief restant zero-base posten. Dit is een nadeel van € 133.200,-- ten opzichte 
van de 4-jarige subsidiebeschikking. Dit is veroorzaakt doordat er in de gemeentebegroting 2010 
vanuit is gegaan dat groot onderhoud aan de sportaccommodaties ten laste van de gemeentelijke 
voorziening zou komen. Dat is echter niet het geval omdat de voorziening voor groot onderhoud 
aan de SRS is overgegaan bij de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het beheer.  
Als correctie van de raming in 2010 dient een bedrag te worden bijgeraamd en de restanten zero-
base voor de sport weer in een subsidieraming te worden omgezet conform de subsidiebeschik-
kingen aan de SRS. Een overzicht hiervan staat in onderstaande tabel. 
 

Omschrijving subsidie 2010 gymnastiek-
lokalen

sportaccom-
modaties

sport-
terreinen

Subsidie volgens beschikking -363.500 -1.869.800 -614.500
Geraamd -361.500 -1.890.700 -462.400
Bijramen/herschikken -2.000 20.900 -152.100 . 
 
Sportstimulering 
In het dekkingsplan van de begroting 2010 is aangegeven dat de hogere uitgaven voor de combi-
natiefunctionarissen budgettair neutraal konden worden opgevangen. Voor 2010 wordt via het 
Gemeentefonds een rijksbijdrage Impuls Brede school, sport en cultuur ontvangen. Deze dient als 
dekking voor de combinatiefunctionarissen. Maar over het hoofd is gezien dat deze rijksbijdrage al 
via het gemeentefonds op hoofdstuk 8 van de begroting 2010 is geraamd. Verder is er op sportsti-
mulering nog een stelpost zero-base opgenomen die een voordeel inhoudt en dus tot een verlaging 
van de subsidieraming aan de SRS leidt. Als gevolg hiervan is er een nadeel van € 180.800,-- ont-
staan. 
In de uitwerking van de kerntakendiscussie is als mogelijke dekking voor dit nadeel voor de combi-
natiefunctionarissen vanaf 2011 een besparing op sportstimulering opgenomen. 
 
 
 

2010 2011 2012 2013
Geraamde lasten t/m 3e begr. wijziging -9.995.400 -10.807.000 -9.809.600 -10.231.600
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -789.000 -907.000 -480.100 -490.100

Verwachte totale lasten -10.784.400 -11.714.000 -10.289.700 -10.721.700

Geraamde baten  t/m 3e begr. wijziging 1.395.100 1.702.400 1.550.800 1.622.900
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 414.100 424.500 -22.700 -22.700

Verwachte totale baten 1.809.200 2.126.900 1.528.100 1.600.200
Saldo -8.975.200 -9.587.100 -8.761.600 -9.121.500

Meerjarenbegroting na wijziging 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

Omschrijving
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2.6.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 6 Welzijn  
(Zie programmabegroting blz. 129) 
 

16. Combinatiefunctionarissen (en BOS-projecten) 
In 2009 is besloten te beginnen met het realiseren van combinatiefunctionarissen. Deze functiona-
rissen moeten de samenwerking tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur verbeteren. Dat 
gebeurt door gezamenlijke activiteiten te organiseren en verenigingen te ondersteunen bij oa. het 
opzetten van vrijwilligersbeleid. 
Begin 2010 zijn er 3,2 FTE combinatiefunctionarissen aangesteld, in dienst van Sport en Welzijn. 
In mei volgt en evaluatie van de eerste periode waarin de combinatiefunctionarissen worden inge-
zet. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of de inzet van de combinatiefunctionarissen 
wordt gecontinueerd. 
De BOS-projecten worden in de eerste helft van 2010 geëvalueerd. De opbrengsten van de BOS-
projecten zullen, bij voortzetting van de combinatiefunctionarissen, worden ondergebracht in de ta-
ken van de combinatiefunctionarissen. 
 
2.6.5 Stand van zaken investeringen programma 6 Welzijn  
 

Uitwerking volgens dekkingsplan begroting 2010 
 
Omschrijving 2010 2011 2012 2013
Kapitaallasten investeringsvolume 0 -114.500 -197.200 -522.200
Verwachte uitvoering investeringen 2010 0 -135.600 -201.800 -241.600
Restant investeringsvolume 2e mon. 2010 0 21.100 4.600 -280.600
 
Toelichting 
Zie de geactualiseerde bijlage met de investeringen per raadsprogramma per categorie. 
 
2.6.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 6 Welzijn 
(zonder budgettair effect)  
 
 
2.6.7 Trends en knelpunten programma 6 Welzijn  
 

• Het einde van de bestuursperiode 2006-2010 is in zicht, zodat er in deze programmabegroting 
geen grote beleidswijzigingen op het welzijnsterrein worden voorgesteld. Het ingezette beleid 
wordt gecontinueerd. Het nieuw op te stellen bestuursakkoord voor de periode 2010-2014 zal 
richtinggevend zijn voor het meerjarenbeleid. 

• Met het realiseren van nieuwe voorzieningen, zoals het openlucht zwembad, stedelijke jonge-
rencentrum en buurtsportlocatie Slikkerveer wordt het voorzieningenniveau versterkt. Met de 
betreffende partners zijn over de exploitatie van deze voorzieningen subsidie afspraken ge-
maakt. 

• Eind 2009 / begin 2010 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar het sub-
sidiebeleid. De resultaten hiervan, zullen samen met de reeds bekende verbeterpunten en de 
ambitie in het coalitieakkoord om de effectiviteit van subsidies nader te bekijken, worden be-
trokken bij het “verbeterplan Subsidies”. Voor het vormgeven van de partnerschappen (met 
onze maatschappelijke partners) wordt op dit moment gedacht aan de invoering van beleids-
gestuurde contractfinanciering. Met de filosofie van beleidsgestuurde contractfinanciering wor-
den de verschillende verantwoordelijkheden tussen gemeenten en organisaties (maatschap-
pelijk middenveld) steeds duidelijker. De gemeenten beperken zich vooral tot kaderstelling en 
het formuleren van doelstellingen en te bereiken maatschappelijke effecten. De organisaties 
geven aan welke bijdrage zij kunnen leveren aan het bereiken van die doelstellingen. Hierdoor 
ontstaat een betere samenwerking tussen partijen die er op gericht is het aanbod aan voorzie-
ningen te versterken en/of de maatschappelijke waarde te verankeren. Voor de uitvoering sluit 
de gemeente contracten af met externe partners gerelateerd aan gemeentelijke doelen. Dit 
traject zal na de besluitvorming in de kerntakendiscussie samen met de partners opgepakt 
worden. 

• In de wijken ontstaat steeds meer behoefte aan een clustering en integratie van diverse voor-
zieningen, zodat deze voor een brede doelgroep een meerwaarde hebben. Goede voorbeel-
den hiervan zijn de Brede scholen en de woonzorgzone Centrum/Oost/West. Dergelijke ont-
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wikkelingen en initiatieven worden meegenomen bij het opstellen van de wijkontwikkelings-
plannen, zodat een integrale afweging en inpassing kan plaatsvinden. Hierbij spelen de ver-
schillende welzijnsvoorzieningen een grote rol. In februari 2010 heeft de Raad het Integraal 
Accommodatiebeleid vastgesteld waarin deze integrale benadering is vastgelegd. 

• Per 1-7-2010 is de fusie tussen SRS en Dynamiek gerealiseerd, zodat 2010 benut kan worden 
voor de steeds verdere integratie.  

• In 2010 zal mede op basis van de ambities in het nieuwe coalitieakkoord een kerntaken dis-
cussie plaatsvinden. De uitkomsten van deze kerntakendiscussie zal richtinggevend zijn voor 
het welzijnsbeleid van de komende jaren. 

• Huisvesting in de PC Hooftstraat van het stedelijk podium en de jongerenvoorziening van het 
wijkcentrum wordt in september gerealiseerd en verschillende activiteiten zullen in 2010 
plaatsvinden. Met Sport en Welzijn en de Gooth wordt overleg gevoerd over de inrichting en 
de programmering. 

• Het project Dogbo Bénin wordt afgerond en daarmee komt er ruimte voor lokale initiatieven op 
het gebied van ontwikkelingssamenwerking.  

• De door de vier Ridderkerkse muziekverenigingen gewenste subsidieverhoging wordt meege-
nomen in de kerntakendiscussie. 

• De Stichting Evenementen Ridderkerk vernieuwt in 2010 de opzet van de viering van Konin-
ginnedag. Meest opvallende wijzigingen zijn het vervallen van het Oranjeconcert en de afslui-
ting van de dag met een groots vuurwerk. 

• Vanaf 01-01-2010 is de gemeente op grond van artikel 2.170 a van de Mediawet 2008 ver-
plicht om te zorgen voor de bekostiging van de lokale omroep. 

• Begin 2010 is de brochure ‘Cultuurhistorische route Ridderkerk’ huis aan huis bezorgd. Tege-
lijkertijd is de digitale versie toegevoegd aan de gemeentelijke website. 

• In juni 2009 is de Ridderkerkse Beweegvisie vastgesteld. In maart 2010 zijn met Sport en 
Welzijn afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van de beweegvisie. 
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2.7 Programma 7 Zorg 
 

2.7.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 7 Zorg  
           

 

Hoofd-
proces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen vanaf 2011  
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2010 

 
Sturing en 
Beleid 

 
Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 
 

 
85% van de Ridderkerkers waarderen 
hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
op minimaal een 7 (staat van de gemeen-
te). 

 
Minimaal 95% van de productafspraken met 
de GGD voor wat betreft de openbare ge-
zondheidszorg is uitgevoerd.  

 
Realisatie van de productafspraken worden gemonitord via het 
(half)jaarverslag van de GGD Rotterdam Rijnmond. Indien rea-
lisatie afwijkt van de afgesproken prestaties vindt tussentijdse 
bijsturing plaats.  
 

 
Conform afspraken 2010 en voorgaande ja-
ren. 

 
Op dit moment is er nog geen tussenrapportage be-
schikbaar. Hierover zal worden gerapporteerd in de 3e 
monitor.  

Sturing en 
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

85% van de Ridderkerkers waarderen 
hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
op minimaal een 7 (staat van de gemeen-
te). 

70% van de hulpverleningstrajecten (AMW, 
Algemeen Maatschappelijk Werk, SMW, 
School Maatschappelijk Werk, sociaal juridi-
sche dienstverlening/Bureau Sociale Raads-
lieden en informatie en advies (meldpunt 
huiselijk geweld) is succesvol afgerond 
(d.w.z. er is verbetering in de zelfredzaam-
heid en de zelfstandigheid van de cliënt). 
 

Vanwege de economische recessie heeft eind 2009 uitbreiding 
van de inzet van Bureau Sociale Raadslieden (BSR) plaatsge-
vonden. Via monitoring van de caseload en de beoogde effec-
ten wordt bijgehouden of deze extra inzet in 2010 nog steeds 
noodzakelijk is.  
 
In het kader van schuldhulpverlening maakt Staatssecretaris 
Klijnsma 130 miljoen euro extra vrij, als maatregel voor de 
kredietcrisis. De uitwerking van de exacte verdeling van deze 
gelden over alle gemeentes zal nog enige tijd vergen. Deze 
gelden zullen in het gemeentefonds (algemene uitkering) te-
recht komen. Wanneer en hoeveel de gemeente Ridderkerk 
precies gaat ontvangen is op dit moment nog onduidelijk. Het 
extra geld zal ingezet worden op preventieve maatregelen 
waardoor mensen niet in de schulden raken. 
Over de besteding zal separaat besluitvorming plaatsvinden. 
 

Beleid voortzetten De resultaten prestatieafspraken worden gemonitord. 
Resultaten hiervan zijn nu nog niet beschikbaar. 

Sturing en 
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 
 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 

Minimaal 95% van de productafspraken met 
de GGD voor wat betreft de jeugdgezond-
heidszorg is uitgevoerd. 

Realisatie van de productafspraken worden gemonitord via het 
(half)jaarverslag van De Stromen Opmaat Groep/ JZG en de 
GGD Rotterdam Rijnmond. Indien realisatie afwijkt van de af-
gesproken prestaties vindt tussentijdse bijsturing plaats. 

Conform afspraken 2010 en voorgaande ja-
ren. Waarbij in 2010 meer duidelijkheid 
moet komen over één jeugdgezondheids-
zorgorganisatie voor Ridderkerk (en omge-
ving). 
 

Inmiddels is de Jeugdgezondheidszorg ondergebracht 
in een aparte uitvoeringsorganisatie, het CJG Rijn-
mond.  

Sturing en 
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 

Er is een sluitende signalering en monitoring 
ontwikkeld, waardoor jeugdigen met risico's 
tot 23 jaar in beeld zijn. 

Voor de sluitende signalering en monitoring wordt gebruik ge-
maakt van o.a. het signaleringssysteem SISA, de inzet van 
zorgcoördinatie, de jeugdmonitor en het casuïstiekoverleg van 
het CJG. Verder zal in 2010 implementatie van het Elektro-
nisch Kinddossier (EKD) plaatsvinden. 
 

Beleid voortzetten. Het signaleringssysteem SISA is vanaf maart operati-
oneel. Naar verwachting zal het zorgcoördinatie sys-
teem medio april in gebruik worden genomen.  

Sturing en 
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 
 

Er is een sluitende signalering en monitoring 
ontwikkeld, waardoor jeugdigen met risico's 
tot 23 jaar in beeld zijn. 

Verdere doorontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG), waarbij nadrukkelijk aandacht voor de specifiek Ridder-
kerkse werkwijze.  

Beleid voortzetten. In februari is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd 
naar de voortgang van deze doorontwikkeling. De re-
sultaten uit de evaluatie worden besproken met de 
CJG partners.  

Sturing en 
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg nodig 
heeft, gebruik maken van een passend 
zorgarrangement. 

Vanuit het CJG is er een samenhangend zorgaanbod beschik-
baar dat past bij alle soorten risico’s die jeugdigen en ouders 
bij de ontwikkelingen kunnen tegenkomen. Het CJG vervult bij 
dit aanbod een ‘spin in het web-functie’.  
 

Aandacht voor een sluitende aanpak en 
aanbod blijft ook in volgende jaren noodza-
kelijk.  

Het CJG werkt vraaggericht, wat betekent dat de part-
ners in het CJG aan de hand van de geconstateerde 
problematiek het aanbod organiseren.  

Sturing en 
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 
 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg nodig 
heeft, gebruik maken van een passend 
zorgarrangement. 

De betreffende portefeuillehouder vertegenwoordigd in de 
Stadsregio het belang van de BAR-gemeenten om wacht- en 
doorlooptijden in de jeugdzorg zo veel mogelijk te reduceren. 
Dit in relatie tot het stadsregionale programma ‘Ieder Kind 
Wint’.  
 

Beleid voortzetten. De Stadsregio heeft bezwaar ingediend tegen de te-
ruglopende rijksmiddelen. Deze bezuiniging kan na-
melijk leiden tot het weer oplopen van de wachttijden.  

Sturing en 
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 
 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg nodig 
heeft, gebruik maken van een passend 
zorgarrangement. 

Vanuit het CJG of via het CJG is een vorm van casuïstiekma-
nagement of coördinatie ontwikkelt.  

Beleid voortzetten, tenzij uit evaluatie blijkt 
dat de coördinatie moet worden aangepast. 

Doordat er nog geen zorgcoördinatie systeem opera-
tioneel is, is dit tijdrovend. De implementatie van SISA 
moet er voor zorgen dat hier vooruitgang en tijdwinst 
wordt geboekt. 

Sturing en 
Beleid 

Ridderkerkers in staat stellen zelf-
standig en zelfredzaam deel te ne-
men aan het maatschappelijk ver-
keer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 
 

Ouders krijgen ondersteuning op een wijze 
die aansluit bij hun behoeften en die van 
hun kinderen (Klanttevredenheid minimaal 
7). 

Opvoedingsondersteuning in stand houden en indien nodig 
versterken als onderdeel van de (jeugd) keten. Dit ook in rela-
tie tot het CJG. 

Beleid voortzetten. Opvoedingsondersteuning wordt minimaal in stand 
gehouden. In samenspraak met opvoedpunt wordt 
gekeken naar veelvoorkomende opvoedvragen.   
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2.7.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 7 Zorg  

 

Hoofdpro-
ces 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2010 
 

Wat daarvoor doen 
vanaf 2011  
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2010 

 
Sturing en Be-
leid 

 
Ridderkerkers in staat stellen zelfstandig en 
zelfredzaam deel te nemen aan het maat-
schappelijk verkeer. 

 
Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, zelf-
redzame burgers, die zich gesteund voelen 
om de verantwoordelijkheden te nemen die 
zij op dat moment aankunnen. 
 

 
Ouders krijgen ondersteuning op een wijze die 
aansluit bij hun behoeften en die van hun kin-
deren (Klanttevredenheid minimaal 7). 

 
Begeleiding van leerlingen die dreigen uit te vallen 
(spijbelaars), waarbij aansluiting én samenwerking 
bestaat met de sluitende aanpak voor jeugdigen tot 23 
jaar in het kader van het regionale arbeidsmarktbe-
leid. 
 

 
Beleid voortzetten, tenzij uit 
evaluatie blijkt dat aanpas-
sing van de gehanteerde 
werkwijze noodzakelijk is. 

Leerplichtige/startkwalificatieplichtige spijbelaars van 12 tot 18 
jaar worden, nadat leerplicht een melding via de IBGroep heeft 
ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De leerplichtambtenaar 
gaat na wat de achterliggende oorzaak is van het spijbelen. Is er 
geen aantoonbare reden dan krijgt de spijbelaar een waarschu-
wing. Zit er meer achter het spijbelen dan kan de spijbelaar door-
verwezen worden naar een hulpverlenende instantie of ligt de 
oorzaak bij de school dan neemt de leerplichtambtenaar contact 
op met de school. Stopt het spijbelen niet en wenst de jongere 
niet mee te werken aan een oplossing, dan kan de jongere door-
verwezen worden naar HALT of er kan een Proces-Verbaal wor-
den opgemaakt. 
“Spijbelaars” van 5 tot 12 jaar, hiervoor zijn de ouders/verzorgers 
verantwoordelijk. 
Spijbelende voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar, worden 
door De Jonge Krijger, trajectbureau aangesproken op hun ge-
drag en indien gewenst in trajectbegeleiding genomen en/of 
doorwezen naar een hulpverlenende instantie. Sanctiemogelijk-
heden voor deze doelgroep zijn er niet. 
In februari 2010 is gestart met het afstemmingsoverleg Jongeren, 
Werk en Scholing, sluitende aanpak gericht op de doelgroep jon-
geren van 16 tot 27 jaar. 
 

Spelregels Ridderkerkers in staat stellen zelfstandig en 
zelfredzaam deel te nemen aan het maat-
schappelijk verkeer. 

90% van de Ridderkerkers waarderen hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid op mi-
nimaal een 7. 
 

Het aantal meldingen huiselijk geweld en op-
volgingen neemt jaarlijks met 10% ten opzich-
te van het vorige jaar toe. 

Ook in 2009 is het aantal meldingen van huiselijk ge-
weld toegenomen (2007: 69, 2008: 105). In 2010 
wordt het huidige beleid ten aanzien van het Meldpunt 
Huiselijk Geweld voortgezet. 
In 2009 is de mogelijkheid ontstaan voor een Tijdelijk 
Huisverbod. Zie hiervoor het programma Veiligheid.  

Beleid voortzetten. Het aantal meldingen huiselijk geweld stijgt nog steeds. Daaruit 
kan in ieder geval geconstateerd worden dat het meldpunt meer 
bekendheid geniet onder de burgers. 

Spelregels Ridderkerkers in staat stellen zelfstandig en 
zelfredzaam deel te nemen aan het maat-
schappelijk verkeer.  

90% van de Ridderkerkers waarderen hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid op mi-
nimaal een 7. 

De instroom in de uitkering (IOAW, IOAZ, 
WWB, Bbz) is in 2008 met 10% verminderd 
t.o.v. 2006. 

Handhaving van de intensieve behandeling ‘aan de 
poort’ door de klantmanagers, zodat alleen diegenen 
die daadwerkelijk recht hebben op een uitkering en 
(tijdelijk) niet aan het werk kunnen een bijstandsuitke-
ring krijgen. 

Voortzetting van deze aan-
pak. 

De instroom van het aantal bijstandsgerechtigden is ondanks de 
strakke poortwachterfunctie in 2010 hoger dan afgesproken met 
de raad in 2006. Landelijk is een gemiddelde stijging voor mid-
delgrootte gemeenten  12% van het klantenbestand. In Ridder-
kerk is de stijging 7%. Gezien de ontwikkelingen op de arbeids-
markt is de verwachting dat de uiteindelijke stijging 9% zal be-
dragen. 
 

Spelregels Ridderkerkers in staat stellen zelfstandig en 
zelfredzaam deel te nemen aan het maat-
schappelijk verkeer. 

90% van de Ridderkerkers waarderen hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid op mi-
nimaal een 7. 

100% van de mensen in risicogroepen wordt 
jaarlijks gecontroleerd op onrechtmatig ver-
strekte uitkeringen. 

In 2009 heeft een pilot Huisbezoeken plaatsgevon-
den; in Poortland (Albrandswaard) en Bolnes. In het 
derde kwartaal 2009 vindt de evaluatie plaats. Aan de 
hand van de uitkomst zal advies gegeven worden 
over de toekomstige werkwijze. Hierbij zal ook beke-
ken worden wat dit betekent voor de uitvoering. 

Voortzetting van deze aan-
pak. 

Raadsinformatiebrief met de uitkomst van de evaluatie is in april 
2010 aan de raad aangeboden. 

Dienstverlening Ridderkerkers zo veel mogelijk in staat stel-
len om voor zichzelf te zorgen. Degenen die 
dat niet (meer) kunnen toegang verlenen tot 
de noodzakelijke voorzieningen en waar mo-
gelijk ondersteunen. 
 

Ieder die een beroep moet doen op maat-
schappelijke ondersteuning weet de weg 
naar voorzieningen te vinden (burgermoni-
tor) en waardeert deze met minimaal een 7 
--> invullen na evaluatie eind 2007 (incl. 
mantelzorg). 

Inwoners van Ridderkerk die Huishoudelijke 
hulp nodig hebben, krijgen hetzij zorg in natu-
ra hetzij een PGB. 

In 2010 starten de nieuwe contracten met de zorgaan-
bieders voor huishoudelijke hulp. Implementatie en 
monitoring zal in 2010 plaatsvinden. 

Monitoring en eventuele bij-
sturing van de contractaf-
spraken met de aanbieders. 

In het tweede kwartaal 2010 zal een bestuursoverleg in BAR- 
verband plaatsvinden om de eerste maanden te evalueren. Op dit 
moment zijn er geen bijzonderheden te melden.  

Dienstverlening Ridderkerkers zo veel mogelijk in staat stel-
len om voor zichzelf te zorgen. Degenen die 
dat niet (meer) kunnen toegang verlenen tot 
de noodzakelijke voorzieningen en waar mo-
gelijk ondersteunen. 
 

Ieder die een beroep moet doen op maat-
schappelijke ondersteuning weet de weg 
naar voorzieningen te vinden (burgermoni-
tor) en waardeert deze met minimaal een 7 
--> invullen na evaluatie eind 2007 (incl. 
mantelzorg). 

Inwoners van Ridderkerk die een hulpmiddel 
nodig hebben, krijgen hetzij een hulpmiddel in 
natura hetzij een PGB. 

In 2010 worden de hulpmiddelen en de woningaan-
passingen, opnieuw aanbesteed. Ridderkerks zal 
voorstellen dit in , in BAR-verband te doen. 

Monitoring en eventuele bij-
sturing van de contractaf-
spraken met de aanbieders. 

Het proces van aanbesteden van de woningaanpassingen en 
hulpmiddelen is gestart en loopt volgens planning.  

Dienstverlening Ridderkerkers zo veel mogelijk in staat stel-
len om voor zichzelf te zorgen. Degenen die 
dat niet (meer) kunnen toegang verlenen tot 
de noodzakelijke voorzieningen en waar mo-
gelijk ondersteunen. 
 

Volwaardige deelname van alle Ridderker-
kers aan het maatschappelijk verkeer mo-
gelijk maken. 

95% van de WVG-aanvragen wordt binnen 8 
weken afgehandeld. (Nieuw PI): 95% van de 
WMO-aanvragen voor individuele verstrekkin-
gen worden binnen 8 weken afgehandeld. 

Het verstrekken van woonvoorzieningen, rolstoelen, 
huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen. 

Beleid voortzetten. De prestatie-indicator wordt gehaald. 

Spelregels Ridderkerkers zo veel mogelijk in staat stel-
len om voor zichzelf te zorgen. Degenen die 
dat niet (meer) kunnen toegang verlenen tot 
de noodzakelijke voorzieningen en waar mo-
gelijk ondersteunen. 
 

Volwaardige deelname van alle Ridderker-
kers aan het maatschappelijk verkeer mo-
gelijk maken. 

In 2010 liggen er 4 plannen van aanpak voor 
woonzorgzones in Drievliet -Het Zand, Bolnes, 
Slikkerveer en Centrum/Oost/West. 
  
 

In het kader van een geïntegreerde wijkaanpak is af-
gesproken dat het concept van de woonzorgzones ge-
integreerd wordt in de wijkontwikkelingsprogramma’s. 
Aangezien het WOP Slikkerveer in 2011 wordt herzien 
schuift ook het opstellen van een plan van Aanpak 
Woonzorgzones op naar 2011.  

Plan van aanpak Woonzorg-
zone Slikkerveer in het ka-
der van het WOP Slikker-
veer. 

Conform de afspraken volgt Slikkerveer in 2011. In het WOP Bol-
nes (vermoedelijke vaststelling oktober 2010) is de uitvoering van 
het plan van aanpak voor Bolnes meegenomen. 

Dienstverlening Ridderkerkers zo veel mogelijk in staat stel-
len om voor zichzelf te zorgen. Degenen die 
dat niet (meer) kunnen toegang verlenen tot 
de noodzakelijke voorzieningen en waar mo-
gelijk ondersteunen. 
 

Volwaardige deelname van alle Ridderker-
kers aan het maatschappelijk verkeer mo-
gelijk maken. 

Het aantal meldingen bij het steunpunt man-
telzorg neemt jaarlijks met 10% toe ten op-
zichte van het vorige jaar. 

In 2010 ontvangt het Steunpunt Mantelzorg extra mid-
delen voor formatie-uitbreiding om zodoende de steun 
aan mantelzorgers uit te breiden.  

Evaluatie en eventueel bij-
stelling van beleid. 

De formatie uitbreiding is gerealiseerd. Het aantal geregistreerde 
mantelzorgers stijgt nog steeds.  

Dienstverlening Ridderkerkers in staat stellen zelfstandig en 
zelfredzaam deel te nemen aan het maat-
schappelijk verkeer. 

Volwaardige deelname van alle Ridderker-
kers aan het maatschappelijk verkeer mo-
gelijk maken. 

In 2009 is het bereik van de maatregelen in 
het kader van het minimabeleid gestegen met 
10% t.o.v. 2006. 

Beleid zal gelijk aan voorgaande jaren worden voort-
gezet, tenzij de uitkomsten uit de Armoedemonitor 
2008 (resultaten beschikbaar in oktober 2009) aanlei-
ding geven tot aanpassing van het beleid. .  

Beleid voortzetten. Het blijft erg moeilijk om het bereik van het minimabeleid (buiten 
bestaande WWB-cliënten) te verhogen. In april 2010 zal het 
huishoudboekje ‘nieuwe stijl’ worden gelanceerd.  De verwach-
ting is dat met dit nieuwe boekje de informatie over o.a. het mini-
mabeleid beter wordt ontsloten. 
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2.7.2 Stand van zaken lasten en baten programma 7 Zorg  
 

 

2.7.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 2e monitor 2010 programma 7 Zorg 
 

Bijstandsverlening 
Bij het opmaken van de begroting is uitgegaan van de bestandsreductie aan de hand van de af-
spraken met de raad in 2006. Door de kredietcrisis is het noodzakelijk deze afspraak bij te stellen 
en uit te gaan van een verhoging van het bestand. Uit landelijke cijfers en de cijfers over 2009 blijkt 
dat er uitgegaan kan worden van een groei van 9%. Voor Ridderkerk betekent dit een groei van 42 
klanten. Daarmee wordt een bedrag van € 542.000,-- structureel aan bijstandslasten bijgeraamd. 
Tevens worden de kosten van de IOAW en IOAZ ook ten laste gebracht van het I-deel in het kader 
van de wet Buig die op 1 januari 2010 van kracht is geworden. Hierin is met de rijksbijdrage reke-
ning gehouden. Per saldo wordt een bedrag van € 441.000,-- structureel aan baten bijgeraamd.  
 
Gemeentelijk minimabeleid 
De regeling van de langdurigheidtoeslag is verruimd van 100% naar 120%. Hiervoor is het nodig 
om € 45.100,-- structureel bij te ramen. Hiermee komt het beschikbare bedrag voor de langdurig-
heidtoeslag uit op € 150.500,--.Het gemeentelijk minimabeleid is - voor wat betreft de bovenwette-
lijke taken - onderdeel van de kerntakendiscussie.  
 
Opvang asielzoekers 
Omdat de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) is komen te vervallen worden geen inkomsten 
vanuit het rijk meer voor dit doel ontvangen. De inkomstenraming van in totaal € 63.800,-- moet 
structureel worden afgeraamd. Tegenover dit nadeel worden € 16.500,-- structureel aan lasten af-
geraamd. 
 
Voorziening gehandicapten/WMO 
Vervoersvoorzieningen 
Er is sprake van een stijging van het aantal ritten in het collectief vervoer. Dit wordt veroorzaakt 
door een structurele stijging van het aantal actieve pashouders. Daarnaast is er sprake van een 
stijging van het aantal verstrekte scootmobielen. Door de toenemende vergrijzing, met name ook in 
de gemeente Ridderkerk, zal de stijging van € 114.100,-- structureel zijn. 
Externe adviezen (lasten) 
Verlaging bedrag aan externe adviezen met € 54.000,-- structureel wegens foutieve (dubbele) ra-
ming.  
 
Bijdragen derden (baten) 
Hogere baten wegens structurele raming bijdrage Woonvisie van € 31.500,-- in kosten coördinator 
lokaal zorgnetwerk. 
 
2.7.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 7 Zorg  
(Zie programmabegroting blz. 129) 
 

17. Nazorg gedetineerden  
Geen info beschikbaar. 
 

2010 2011 2012 2013
Geraamde lasten t/m 3e begr. wijziging -26.532.300 -26.514.500 -26.511.400 -26.525.100
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -602.200 -626.100 -626.000 -626.100

Verwachte totale lasten -27.134.500 -27.140.600 -27.137.400 -27.151.200

Geraamde baten  t/m 3e begr. wijziging 14.824.500 14.861.000 14.861.000 14.861.000
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 396.500 431.100 431.100 431.100

Verwachte totale baten 15.221.000 15.292.100 15.292.100 15.292.100
Saldo -11.913.500 -11.848.500 -11.845.300 -11.859.100

Meerjarenbegroting na wijziging 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

Omschrijving
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18. Uitbreiding Coördinatie Lokaal Zorgnetwerk (LZN) 
Vanaf 1 januari 2010 heeft de coördinator van het Lokaal Zorgnetwerk uitbreiding van uren gekre-
gen om de taken te kunnen blijven uitvoeren. Op dit moment is nog geen tussenrapportage be-
schikbaar. In de 3e monitor zal hierover worden gerapporteerd.  
 
2.7.5 Stand van zaken investeringen programma 7 Zorg  
 

Uitwerking volgens dekkingsplan begroting 2010 
 
Omschrijving 2010 2011 2012 2013
Kapitaallasten investeringsvolume 0 -20.000 -60.000 -70.000
Verwachte uitvoering investeringen 2010 0 -35.800 -34.700 -33.600
Restant investeringsvolume 2e mon. 2010 0 15.800 -25.300 -36.400
 
Toelichting 
Zie de geactualiseerde bijlage met de investeringen per raadsprogramma per categorie. 
 
2.7.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 7 Zorg 
(zonder budgettair effect)  
 
 
2.7.7 Trends en knelpunten programma 7 Zorg  
 

• De contracten met thuiszorginstellingen zijn met ingang van 1 januari 2010 ingegaan. Op basis 
van de wetwijziging van de WMO, is het niet meer mogelijk voor de thuiszorgorganisaties om 
een alphahulp in te zetten. De thuiszorgorganisaties hebben de meeste alfahulpen in dienst ge-
nomen. Dit heeft geleid tot een lichte stijging van het aantal cliënten met een PGB, omdat zij 
graag hun alfahulp wilden houden.  

• In het eerste kwartaal van 2010 is door het college het Uitvoeringsbesluit Wmo vastgesteld. 
Hierin is het amendement ingediend bij de vaststelling van de nieuwe Wmo verordening con-
form verwerkt.  

• In 2009 heeft - in het kader van de samenwerking met de gemeente Albrandswaard - de over-
dracht back-office taken WMO naar De Wijzerplaats ofwel binnen het Samenwerkingsverband 
Sociale Zaken plaatsgevonden. De Gemeenschappelijke Regeling van het Samenwerkingsver-
band Sociale Zaken is gewijzigd.  

• Met ingang van 1 januari 2009 is er bezuinigd op de Ondersteunende Begeleiding uit de AWBZ. 
Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van het WMO beleid. Over de consequenties van het 
wegvallen van deze maatregelen wordt in BAR-verband én met de lokale partners overleg ge-
voerd. Een plan van aanpak is in 2009 vastgesteld. De thuisbegeleiding is meegenomen met de 
aanbesteding van de Huishoudelijke Hulp. Daarnaast is overleg met de partners gaande over 
een andere vorm van dagopvang. Hiervoor wordt door het college een apart plan van aanpak 
vastgesteld.  

• In het eerste kwartaal is gestart met het opstellen van het bestek voor de aanbesteding stan-
daard woningaanpassingen en hulpmiddelen. Op 1 januari 2011 moeten de nieuwe contracten 
ingaan.  

• Het actieplan Wmo 2010 is door het college vastgesteld. 
• De uitvoering van de Nota Armoedebestrijding wordt in 2010 voortgezet. Centraal blijft het stre-

ven naar een beter bereik van de voorzieningen door de doelgroep. Momenteel is onderzoeks-
bureau KWIZ bezig met het opstellen van een armoedemonitor voor het jaar 2008. Hierbij zul-
len ook de uitkomsten van het vorige armoedeonderzoek (2005) met elkaar vergeleken worden, 
waarbij het m.n. gaat over het gebruik van voorzieningen in de bijzondere bijstand. 
Op gebied van armoedebeleid is ook de voedselbank een belangrijke organisatie. Juist in deze 
tijden van economische crisis heeft de voedselbank het druk. De afgelopen maanden is lande-
lijk maar ook lokaal sprake van een duidelijke stijging in het aantal klanten. Duidelijk is dat de 
voedselbank nodig is en van cruciaal belang is voor vele mensen. De voedselbank in Ridder-
kerk is dit jaar ook met een maatjesproject begonnen; er momenteel 8 mensen die een maatje 
hebben gekregen. Dit is een vrijwilliger die iemand helpt met de dagelijkse dingen: bijvoorbeeld 
wijzen op regelingen waar diegene recht op heeft, helpen bij het zoeken naar werk, of meegaan 
naar instanties, etc. Het blijft de ambitie om zo min mogelijk Ridderkerkers structureel aange-
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wezen te laten zijn op de Voedselbank. Daarvoor zijn de uitkomsten naar het gebruik van onze 
bijzondere bijstand zo belangrijk. 

• In stadsregionaal verband wordt gestreefd naar de vorming van één regionale organisatie voor 
Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen. Het doel hiervan is om de zorg rondom jeugdigen beter en 
meer vraaggericht te organiseren. Er worden nog enkele scenario’s onderzocht die het beste 
recht doen aan deze doelstellingen. Onderzoek zal tevens moeten uitwijzen welke organisatie 
vorm de beste sturingsmogelijkheden biedt op de resultaten. Deze regionale organisatie zal de 
taken, die nu in de gemeenschappelijke regeling van de Openbare Gezondheidszorg Rotter-
dam Rijnmond ondergebracht zijn, overnemen. Een wijziging van de gemeenschappelijke rege-
ling van de Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond is hiervoor nodig.  

• De digitaliseringplicht die het Rijk heeft ingesteld voor de uitvoering van de Jeugdgezondheids-
zorg moet er toe leiden dat zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg bij het vastleggen van 
patiëntgegevens niet langer gebruik maken van papieren dossiers maar van elektronische dos-
siers. Gekozen is voor de decentrale aanschaf van automatiseringspakketten door JGZ-
instellingen. Hiervoor is de inzet van gemeenten noodzakelijk. Zij zijn bestuurlijk verantwoorde-
lijk voor de aanschaf en moeten hiervoor geld reserveren op hun begroting. Stadsregionaal is 
besloten te gaan werken met het KIDOS als Elektronisch Kinddossier. Onderdeel daarvan is de 
beslissing om de komende vier jaar te gaan werken met een integrale kostprijs per kind.  

• Staatssecretaris Klijnsma heeft op 19 juni 2009 een brief aan de Tweede Kamer verzonden 
waarin zij de voornemens ontvouwd die het kabinet heeft genomen om extra aandacht te be-
steden aan schuldhulpverlening in verband met de economische crisis. Het gaat hierbij in totaal 
om een bedrag van 130 miljoen euro. De uitwerking van de exacte verdeling van deze gelden 
over alle gemeentes zal nog enige tijd vergen. Deze gelden zullen in het gemeentefonds (alge-
mene uitkering) terecht komen. Wanneer en hoeveel de gemeente Ridderkerk precies gaat ont-
vangen is nog onduidelijk. Het extra geld zal naar waarschijnlijkheid vooral ingezet worden op 
preventieve maatregelen die men ervan moet weerhouden om in de schulden te raken. Over de 
besteding zal separaat besluitvorming plaatsvinden. 

• De stadsregio ontvangt minder geld van het Rijk voor de geïndiceerde Jeugdzorg. Dit kan tot 
gevolg hebben dat de wachtlijsten weer gaan oplopen of dat er onvoldoende aanbod beschik-
baar is. Dit zal tot gevolg hebben dat de voorpostmedewerker van Bureau Jeugdzorg (in Rid-
derkerk) minder uren kan besteden in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gevolgen hiervan 
worden gemonitord en in de stadsregio is afgesproken dat er een evaluatie zal plaatsvinden. 

 
Ondersteunende Begeleiding  
Vanaf 2009 heeft er een bezuiniging op de AWBZ plaatsgevonden. Deze taken zijn deels naar de 
gemeente overgedragen zonder financiering. Het ministerie heeft om de gemeenten tegemoet te 
komen bij de septembercirculaire € 96.000,-- in het gemeentefonds gestort, voor de uitvoering van 
de Ondersteunende Begeleiding.  
 
Voorziening gehandicapten / WMO 
Woonvoorzieningen 
Er is sprake van een structurele stijging van het aantal kleine woningaanpassingen tussen  
€ 1.000,-- en € 6.000,-- met een indicatief bedrag van € 89.000,--. Er zijn geen incidentele grote 
woningaanpassing geraamd. Raming op basis van cijfers 2009. Door de toenemende vergrijzing, 
met name ook in de gemeente Ridderkerk, zal de stijging structureel zijn. Door het loslaten van 
primaat van verhuizen, in de nieuwe verordening, zullen de uitgaven in 2010 verder stijgen. De stij-
ging van de eigen bijdrage als gevolg van de invoering van de eigen bijdrage voor met name 
scootmobielen zal de stijging van de uitgaven deels compenseren. Door de wet op de privacy kon 
alleen bij benadering de stijging van de inkomsten worden geschat. Pas als gegevens van het CAK 
bekend zijn over meerdere perioden, kan een betere inschatting van de inkomsten worden ge-
maakt. Daarom worden pas bij de 3e monitor 2010 de financiële consequenties van zowel de in-
komsten als de uitgaven meegenomen. 
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2.8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (inclusief reservemutaties) 
 

2.8.1 Stand van zaken lasten en baten  

 
 

2.8.2 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 2e monitor 2010 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen 
 

Bedrijfsvoering 
Kerntakendiscussie 
Voor externe ondersteuning van de gemeentelijke Kerntakendiscussie ramen wij een bedrag  
van € 145.000,--. De kosten bestaan uit een extern projectleider van BMC, de inzet van beleidsex-
perts, de inzet van een Grouputer en ondersteuning van de afdeling Financiën en Control. Wegens 
samenvallende werkzaamheden kerntakendiscussie en het opstellen van de jaarrekening 2009 is 
voor de rekening 2009 ondersteuning ingehuurd.  
 
Salarissen 
In het kader van de regiefunctie Wet Sociale Werkgelegenheid (WSW) is de formatie bij de ge-
meente structureel uitgebreid met 1,5 formatieplaats tot een bedrag van € 82.000,--. Dekking vindt 
plaats door aframing op de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling WSW op programma 1. 
Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal. 
 
Door de overdracht van de backoffice WMO van de gemeente Albrandswaard naar Ridderkerk is 
de gemeentelijke formatie met 1,10 formatieplaats uitgebreid. Dit betekent een structurele bijra-
ming van € 64.000,--. Tegenover deze extra lasten staat een vergoeding van de gemeente  
Albrandswaard die al in de begroting verwerkt is. 
 
Huisvesting ambtelijke organisatie 
De onderhoudsbudgetten van het gemeentehuis zijn aangepast aan het meerjarige onderhouds-
plan van Planon. De budgetten (lasten) 2010, 2014 en 2015 zijn verhoogd met € 62.300,--, 
€ 65.500,-- en € 80.800,--. 
 
PC Hooftstraat 2 (Bedrijfsgebouwen) 
Op 1 maart 2010 is het personeel van de N.V. MAR verhuisd van de P.C. Hooftstraat 2 naar de 
Touwslagerstraat.  In vervolg hierop zijn de budgetten (lasten) voor het onderhoud en schoonhou-
den afgeraamd met totaal € 53.100,--. Dit leidt tot een lagere doorbelasting aan de batenkant rich-
ting de programma’s. 
 

2010 2011 2012 2013
Geraamde lasten hoofdstuk 8 t/m 3e begr. wijziging -427.900 -353.000 509.000 1.139.400
Nog te verwerken wijziging e monitor -571.400 -207.600 -145.600 -115.000

Verwachte totale lasten -999.300 -560.600 363.400 1.024.400

Geraamde baten hoofdstuk 8 t/m 3e begr. wijziging 52.929.100 52.002.000 51.463.800 51.017.100
Nog te verwerken wijziging e monitor 399.200 -37.300 -37.300 -37.300

Verwachte totale baten 53.328.300 51.964.700 51.426.500 50.979.800
Saldo voorbestemming hoofdstuk 8 52.329.000 51.404.100 51.789.900 52.004.200

Geraamde lasten reservemutaties t/m 3e begr. wijziging -4.692.800 -3.502.100 -5.662.600 -2.834.600
Nog te verwerken wijziging e monitor 199.300 -150.200 51.600 49.600

Verwachte totale lasten -4.493.500 -3.652.300 -5.611.000 -2.785.000

Geraamde baten reservemutaties t/m 3e begr. wijziging 6.820.500 4.928.600 6.269.600 3.862.700
Nog te verwerken wijziging e monitor -316.800 -145.600 -48.600 -46.900

Verwachte totale baten 6.503.700 4.783.000 6.221.000 3.815.800
Saldo reservemutaties 2.010.200 1.130.700 610.000 1.030.800

Saldo na bestemming hoofdstuk 8 54.339.200 52.534.800 52.399.900 53.035.000

Meerjarenbegroting na wijziging 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

Omschrijving

48 2e Programmamonitor 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 

  
 

Informatievoorziening 
Op grond van uitkomsten van het schade-inventariserende onderzoek naar de oudste archieven 
van Ridderkerk zal voor de periode 2011-2014 rekening gehouden moeten worden met kosten 
voor restauratie van deze archieven. Het betreft de restauratie van de volgende archieven: Ge-
meente Ridderkerk 1579-1942, Gemeente Ridderkerk 1943-1959, Weeskamer Ridderkerk 1619-
1810, Rechterlijke archieven Ridderkerk c.a. 1583-1813, Notariële archieven Ridderkerk 1645-
1927. De restauratie wordt rekening houdend met een aflopende graad van urgentie in de periode 
2011-2014 uitgevoerd. Doel van de restauratie is dat deze archieven raadpleegbaar blijven voor 
toekomstige generaties. De kosten voor restauratie bedragen in 2011 € 27.000,-- in 2012 
€ 41.900,-- in 2013 € 15.900,-- en in 2014 € 36.700,--. De fluctuatie over de jaren is afhankelijk van 
de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Arbeidsmarktcommunicatie 
Binnen het programma Talent in beweging is door het management besloten de arbeidsmarkt-
communicatie te versterken. Hierbij zal steeds meer gebruik gemaakt worden van digitale commu-
nicatietechnieken. Om dit mogelijk te maken wordt de website werkenbijridderkerk.nl ontwikkelt. De 
kosten daarvoor bedragen eenmalig € 30.000,-- in 2010. Door steeds minder gebruik te maken van 
traditionele middelen is m.i.v. 2012 een structurele verlaging van de begroting mogelijk van € 
20.000,--. 
 
Kapitaallasten 
De totale boekwaarde van de reserves en voorzieningen per 1-1-2010 bedraagt € 69.318.581,--. 
Dit betekent een bespaarde rente last van € 2.980.700,--, € 209.000,-- meer dan geraamd. Op het 
product financiering betekent dit weer een voordeel op de baten. Per saldo verlopen de lasten en 
baten budgettair neutraal.  
Extra afschrijving investering aandelenkapitaal N.V. Netwerk ten bedrage van € 742.000,--. Deze 
mutatie verloopt budgettair neutraal via een doorrekening aan de batenkant naar programma 5 op 
het product Afval en de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. 
 
Aandelen 
BNG 
De BNG sluit het jaar 2009 af met een nettowinst van € 278 miljoen. Aan de aandeelhouders wordt 
voorgesteld om € 139 miljoen hiervan aan dividend uit te keren. Voor Ridderkerk betekent dit een 
incidenteel voordeel van € 98.000,-- in 2010. 
NV MAR 
Op basis van het verwachte rekeningresultaat over 2009 van de N.V. MAR zal naar verwachting 
een hoger dividend worden uitgekeerd. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal via programma 5 
op het product Afval en de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. 
NV Netwerk 
Vervallen structurele raming dividend NV Netwerk ten bedrage van € 37.300,--. Deze mutatie ver-
loopt budgettair neutraal via programma 5 op het product Afval en de bestemmingsreserve Afval-
stoffenheffing. 
 
2.8.3 Stand van zaken wensen nieuw beleid Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
N.v.t. 
 
2.8.4 Stand van zaken investeringen Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
 

Uitwerking volgens dekkingsplan begroting 2010 
 
Omschrijving 2010 2011 2012 2013
Kapitaallasten investeringsvolume 0 -5.100 -36.400 -80.300
Verwachte uitvoering investeringen 2010 0 -47.300 -45.700 -85.500
Restant investeringsvolume 2e mon. 2010 0 42.200 9.300 5.200
 
Toelichting 
Zie de geactualiseerde bijlage met de investeringen per raadsprogramma per categorie. 
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2.8.5 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen Financiering en  
Algemene dekkingsmiddelen (zonder budgettair effect)  
 
 
2.8.6 Trends en knelpunten Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
 

Meerjarenraming algemene uitkering Gemeentefonds t/m 2013 
De omvang van het gemeentefonds wordt bepaald volgens de normeringssystematiek Dit houdt in 
dat wanneer de rijksoverheid meer uitgeeft, er ook meer geld beschikbaar komt voor gemeenten, 
en vice versa.  
Ten gevolge van de economische crisis heeft het rijk besloten deze systematiek los te laten voor 
de jaren 2010 en 2011. Dit omdat de rijksoverheid op dit moment van de crisis enorme (ongedekte) 
uitgaven doet, wat er toe zou leiden dat de bijdrage van de gemeente sterk zou stijgen, waardoor 
het tekort van de rijksoverheid nog verder zal oplopen. 
 
Consequentie van deze beslissing is dat de geplande stijging van het accres (septembercirculaire 
2008) waarmee in de meerjarenbegroting rekening is gehouden, vervalt. Dit leidt tot een forse te-
rugloop van de Algemene uitkering. 
 
Gevolgen economische crisis 
Naast gevolgen voor de algemene uitkering gemeentefonds zijn er ook kostenstijgingen en inkom-
sten dalingen te verwachten. 
 
Consequenties NUP voor Ridderkerk 
Op 1 december 2008 ondertekenden de VNG, het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het 
Waterschapshuis het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en  
e-overheid (NUP). In het NUP wordt afgesproken om een basisinfrastructuur tot stand te brengen 
en gezamenlijk in gebruik te nemen. Die basisinfrastructuur bestaat uit de 19 belangrijkste  
e-bouwstenen. Op deze vijf gebieden: 
 elektronische toegang tot de overheid; 
 e-authenticatie; 
 informatienummers; 
 basisregistraties; 
 elektronische informatie-uitwisseling. 

 

De elektronische toegang tot de overheid bestaat uit: 
1. Webrichtlijnen, actieplan is opgesteld. Uitvoering in 2010. 
2. Samenwerkende catalogi, gereed. 
3. Antwoord voor bedrijven, de gemeente Ridderkerk is aangesloten. 
4. Mijnoverheid.nl, de gemeente Ridderkerk is aangesloten op de single sign-on federatie en op 

de dienst Lopende zaken. 
5. Antwoord ©, 2010 wordt gebruikt om plannen te ontwikkelen over de opzet en inrichting van 

het Klanten Contact Centrum (KCC). 
 

E-authenticatie is uitgewerkt in drie onderdelen 
1. DigiD burger; 
2. Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening (GMV); 
3. eHerkenning voor bedrijven (DigiD voor bedrijven). 
 
DigiD burger is gerealiseerd en geïmplementeerd, GMV en DigiD voor bedrijven zijn nog niet in 
een fase waarin de gemeente met implementatie kan beginnen. 
 
De bouwsteen Burgerservicenummer (BSN) valt als enige onder het gebied informatienummers. 
Het burgerservicenummer is in de gemeente Ridderkerk in gebruik. 
 
In het NUP is een belangrijke plaats gereserveerd voor de Authentieke BasisRegistraties. Dit zijn 
er momenteel 7: 
• GBA (incl. TMF) 
• Registratie niet ingezetenen (RNI) 
• Nieuw Handelsregister (NHR) 
• BAG (gereed eind 2010) 
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• Topografie (gereed) 
• Kadaster (gereed) 
• Grootschalige Topografie 
 

De GBA is gereed met uitzondering van de TerugMeldFaciliteit (TMF) en de interne procedures 
voor terugmelden.  
De RNI en NHR zijn nog in ontwikkeling. Introductie volgt de komende jaren. 
 

Het gebied elektronische informatie-uitwisseling bestaat uit de onderdelen: 
1. Digikoppeling (Voorheen Overheids Service Bus (OSB)); 
2. Terugmeldfaciliteit (TMF), is geïnstalleerd plan van aanpak voor implementatie is in ontwikke-

ling; 
3. Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties ( GOB); 
De Digikoppeling en het GOB zijn opgenomen in de informatiearchitectuur (i.o.) van Ridderkerk.  
 

Daarnaast zijn er zes voorbeeld projecten opgenomen in het NUP. 
1. Verwijsindex risico’s jeugdigen 

De gemeente Ridderkerk heeft een convenant getekend waarin het gebruik van Stadsregio-
naal Instrument Sluitende Aanpak (SISA) en de samenwerking binnen de stadsregio wordt ge-
regeld.  

2. Dienstenloket 
Alle onderdelen (CVDR, Berichtenbox en het IMI) van het Dienstenloket zijn in de gemeente 
Ridderkerk aanwezig. De organisatie moet hierover in geïnformeerd worden. 

3. 1 Loket voor verzuim en voortijdig schoolverlaten 
De gemeente Ridderkerk is aangesloten op het centrale verzuim loket. Geautomatiseerde digi-
tale uitwisseling is nog niet mogelijk. Realisatie is gepland voor de eerste helft van 2010.  

4. Omgevingsloket ten behoeve van omgeving- en watervergunning 
De invoering van de Wabo is uitgesteld tot 1 juli 2010. De gemeente Ridderkerk werkt samen 
met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard aan de invoering. De processen worden 
gestandaardiseerd en in het geautomatiseerde systeem ingebracht.  

5. Digitaal Klantdossier werk en inkomen 2 (DKD2) 
Als vervolg op het programma Digitaal Klant Dossier (DKD) fase 1 is in 2009 het programma 
DKD fase 2 gestart, een samenwerkingsprogramma van gemeenten, UWV WERKbedrijf, de 
SVB, het BKWI, het Inlichtingenbureau en het CP-ICT Inwonerszaken. Het moment waarop de 
gemeente Ridderkerk hieraan gaat deelnemen is nog niet gepland. 

6. Regelhulp en digitalisering WMO 
Regelhulp is op beperkte schaal ingevuld en ingevoerd bij de gemeente. 

 

Alle bouwstenen van het NUP, welke per 1-1-2015 door de gemeente moeten zijn ingevoerd, zijn 
opgenomen in het Informatiebeleidsplan 2010-2013. Een aantal bouwstenen, o.a. de Basisregistra-
ties Personen, Adressen en Gebouwen, zijn of worden in 2010 ingevoerd. De kosten hiervoor wa-
ren al begroot. De kosten voor de invoering van de overige bouwstenen, exclusief de WABO, wor-
den geschat op € 700.000.  
 
Samenwerking BAR 
Eind maart 2010 is de nieuwe gezamenlijke ICT infrastructuur opgeleverd. Voor het beheer van 
deze infrastructuur is een gezamenlijk netwerk domein gecreëerd. Dit domein is er echter niet op 
ingericht om de huidige wensen ten aanzien van een verdergaande samenwerking, bijvoorbeeld 
zoals beoogd bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (WABO), te faciliteren.  
 
Zeker nu de BAR gemeenten onderling steeds meer gaan samenwerken en ook de samenwerking 
met ketenpartners steeds belangrijker wordt, ontstaan complexe processen die ondersteund moe-
ten worden door slimme, efficiënte en betrouwbare ICT oplossingen. 
 

Dat betekent dat, los van de mate van samenwerking van de drie gemeenten, of het groeipad er 
naar toe, er toch gewerkt zal worden aan een gemeenschappelijke ICT die in samenhang is ont-
wikkeld. Momenteel (maart 2010) wordt gewerkt aan het opstellen van een projectplan voor de rea-
lisatie van een BAR architectuur, BAR informatiebeleid en Informatie & Automatiseringsplan. Bij het 
opstellen van het eigen I&A beleid van de afzonderlijke gemeenten is het gemeenschappelijke 
BAR I&A beleid leidend geworden. Het afzonderlijke beleid is er op gericht toe te werken naar één 
gemeenschappelijke architectuur. De financiële consequenties worden in de komende maanden in 
beeld gebracht en meegenomen in de begroting 2011-2014. 
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DEEL II 
 

TOTAAL FINANCIEEL MONITOR 
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3. Financiële stand saldi meerjarenbegroting 2010-2013 
 

 
3.1 Totaal begrotingswijziging 2e programmamonitor 2010 per programma  
(4e begrotingswijziging 2010)  
 

 

 
 
 

 
 
 

Omschrijving

2010 2011 2012 2013
Programma 1 Werk en Economie
Lasten 4.014.400 -6.550.000 -1.020.700 2.677.600
Baten -4.213.500 6.446.100 934.500 -2.765.500

Saldo programma 1 -199.100 -103.900 -86.200 -87.900
Programma 2 Veiligheid
Lasten -19.100 -7.300 -7.100 -7.300
Baten 0 0 0 0

Saldo programma 2 -19.100 -7.300 -7.100 -7.300
Programma 3 Bestuur en Participatie
Lasten -296.100 -249.900 -243.100 -171.600
Baten 0 0 0 0

Saldo programma 3 -296.100 -249.900 -243.100 -171.600
Programma 4 Educatie
Lasten 33.400 -219.100 -217.300 -217.300
Baten -78.000 -160.100 -160.100 -160.100

Saldo programma 4 -44.600 -379.200 -377.400 -377.400
Programma 5 Woon- en Leefomgeving
Lasten 16.676.600 -3.702.500 -3.962.500 -3.784.700
Baten -16.475.000 3.563.700 3.575.900 3.403.800

Saldo programma 5 201.600 -138.800 -386.600 -380.900
Programma 6 Welzijn
Lasten -789.000 -907.000 -480.100 -490.100
Baten 414.100 424.500 -22.700 -22.700

Saldo programma 6 -374.900 -482.500 -502.800 -512.800
Programma 7 Zorg
Lasten -602.200 -626.100 -626.000 -626.100
Baten 396.500 431.100 431.100 431.100

Saldo programma 7 -205.700 -195.000 -194.900 -195.000
Hoofdstuk 8 Fin. en 
Lasten -571.400 -207.600 -145.600 -115.000
Baten 399.200 -37.300 -37.300 -37.300

Saldo hoofdstuk 8 -172.200 -244.900 -182.900 -152.300
Reservemutaties

Lasten 199.300 -150.200 51.600 49.600
Baten -316.800 -145.600 -48.600 -46.900

Saldo reservemutaties -117.500 -295.800 3.000 2.700
Totaal -1.227.600 -2.097.300 -1.978.000 -1.882.500

Bijstelling meerjarenbegroting 2010-2013

Totaal begrotingswijzignen 2e programmamonitor 2010

voordeel = + / nadeel = -

54 2e Programmamonitor 2010 Gemeente Ridderkerk



L/B 2010 2011 2012 2013

Noordstr 54-54a kdv Andrea 
wkzh IBF

Afwijking in verband met wijziging huurcontract: Met ingang van 
1/1/2009 zijn de energiekosten (rechtstreeks) voor rekening van 
de huurder. De ramingen voor energiekosten komen hiermee 
vanaf 2010 te vervallen

L 16.500 16.500 16.500 16.500

Totaal programma 1 Werk en Economie 16.500 16.500 16.500 16.500
Bestuursorganen Wegens gewijzigde rechtspositie burgemeester en raadsleden 

(conform circulaire BiZa d.d. 23-12-2009) vallen de salarissen 
over 2009 € 50.000,-- hoger uit. Het betreft een structureel 
nadeel dat nog niet in de begroting vanaf 2010 is verwerkt.

L -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Totaal programma 3 Bestuur en Participatie -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Advisering IBF - openbaar 
onderwijs

Beheer van het budget bouwkundig onderhoud ligt niet meer bij 
IBF maar bij SPO. Er worden alleen adviesuren geschreven. Het 
bedrag kan structureel worden afgeraamd. 

L 9.800 9.800 9.800 9.800

Peuterspeelzaalwerk Dit is de productsubsidie aan stichting Dynamiek voor 
peuterspeelzaalwerk. Ten onrechte is bij de 3e 
programmamonitor 2009 € 125.000,-- afgeraamd wegens 
ouderbijdrage peuterspeelzaalwerk dat op het subsidie in 
mindering kon worden gebracht. Gebleken is dat in het 
oorspronkelijk aan de stichting Dynamiek toegekende subsidie al 
rekening al rekening is gehouden met de in mindering te brengen 
ouderbijdragen.

L -120.000 -120.000 -120.000 -120.000

Totaal programma 4 Educatie -110.200 -110.200 -110.200 -110.200
Openbare verlichting Minder aankoop onderdelen dan begroot. In verband met de 

structurele aard van deze onderschrijding wordt structureel 
€ 15.000,- afgeraamd. 

L 15.000 Kerntaken Kerntaken Kerntaken

Parkeren garage Voor de parkeergarage Koningsplein is met de exploitant een 
nieuw contract afgesloten, wat op 1 juni 2010 in gaat.Gevolg 
hiervan is budgettaire neutraliteit voor de gemeente. Derhalve 
kan de raming voor bijdrage in het exploitatietekort vanaf 1 juni 
2010 komen te vervallen.

L 24.000 33.900 33.900 33.900

Waterhuishouding De onderhoudkosten voor kroosvissen vallen lager uit dan 
begroot in het waterplan. De hoeveelheden kroosbedekking en 
bladval zijn in de praktijk kleiner dan aanvankelijk gedacht. Het 
overblijvend budget kan afgeraamd worden. Het budget kan voor 
2010 verlaagd worden met € 7.000,--  Voor de jaren erna vanaf 
2011 is vanwege de bezuinigingen al een voorstel tot verlaging 
met hetzelfde bedrag ingediend.

L 7.000

Wijkgericht onderhoud - 
straatreiniging

Structurele stijging van verwerkingskosten van zwerfvuil en afval 
uit afvalbakken Dit afval kon voorheen gratis worden gestort bij 
NV MAR, maar sinds de overheveling van deze afvalstroom naar 
Netwerk is deze gratis dienst komen te vervallen. 

L -17.400 -17.400 -17.400 -17.400

Totaal programma 5 Woon- en Leefomgeving 28.600 16.500 16.500 16.500
Emancipatie Het bedrag van € 23.800 betreft structureel geraamde inkomsten 

voor het inrichten van de antidiscriminatievoorziening. De 
uitkering betreft echter geen doeluitkering maar is opgenomen in 
de algemene uitkering. De raming en opbrengst van de 
algemene uitkering is verwerkt onder proces 510 advisering. De 
meerjarenbegroting 2010-2014 dient op deze kostenplaats 
daarom te worden afgeraamd naar € 0,00.

B -23.800 -23.800 -23.800 -23.800

Vrijwilligerswerk Het in 2009 geraamde bedrag van € 46.315,53 betreft structureel 
geraamde rijksbijdrage voor verdere ontwikkeling van een 
makelaarsfunctie ten behoeve van maatschappelijke stages en 
de stimulering van vrijwilligerswerk (steunpunt vrijwilligerswerk). 
De uitkering betreft echter geen doeluitkering maar is 
opgenomen in de algemene uitkering. De raming en opbrengst 
van de algemene uitkering is verwerkt onder proces 510 
advisering. De meerjarenbegroting 2010-2014 dient op deze 
kostenplaats daarom te worden afgeraamd naar € 0,00.

B -46.600 -46.600 -46.600 -46.600

3.1.1 Specificatie overige structurele gevolgen rekening 2009 voor de begroting 2010-2013
Voor zover nog niet geraamd in de begroting 2010-2013 en voor zover de uitgaven onontkoombaar zijn.

Bedrag gevolgen rekening 2009 voor de 
begroting 2010-2013

Omschrijving Toelichting op de afwijking
- = nadeel + = voordeel
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L/B 2010 2011 2012 2013

Bedrag gevolgen rekening 2009 voor de 
begroting 2010-2013

Omschrijving Toelichting op de afwijking
- = nadeel + = voordeel

Totaal programma 6 Welzijn -70.400 -70.400 -70.400 -70.400
Openbare gezondheidszorg Een structureel voordeel ontstaat voor € 25.000,-- omdat aan het 

einde van 2008 is besloten geen gebruik meer te maken van het 
contracteerplatform. In 2009 is nog gezocht naar mogelijkheden 
om van een minimale variant van het cp gebruik te maken. 
Besloten is toen dat dit niet nodig was. 

L 25.000 Kerntaken Kerntaken Kerntaken

Totaal programma 7 Zorg 25.000 0 0 0
Industrieweg 10 WKZH IBF In verband met toekomstplannen huisvesting buitendienst wordt 

er minimaal onderhoud uitgevoerd.
L 5.000 5.000 5.000 5.000

Communicatie ondersteuning Onderdeel van de raming is de inschakeling van een web 
adviseur bij opzet en beheer van inter en intranet. Dit jaar en 
komende jaren is dit niet meer zo frequent nodig.
Structureel aframen € 5.000,--.

L 5.000 Kerntaken Kerntaken Kerntaken

Werkplekondersteuning 
automatisering alg

3 jaarlijks onderhoudscontract komt door inkoop in BAR-verband 
lager uit, andere jaren waren al afgeraamd.
Aframen in 2012 € 5.400,--.

L 0 0 5.400 0

Huisvesting Er is minder geld uitgegeven voor aanschaf van frisdrank, bekers 
e.d.

L 7.400 7.400 7.400 7.400

Kosten voormalig personeel Betreft nadeel op de post Flankerend Beleid. Door 2 
uitdiensttredingen van afdelingshoofden was een extra 
aanvulling op de FPU/het keuzepensioen nodig. Vanaf 2011 
loopt de raming weer in de pas met wat het moet zijn.

L -50.000 0 0 0

Totaal hoofdstuk 8 Financ & Alg Dekkingsmiddelen -32.600 12.400 17.800 12.400

Saldo alle programma's -193.100 -185.200 -179.800 -185.200

56 2e Programmamonitor 2010 Gemeente Ridderkerk



Omschrijving L/B 2010 2011 2012 2013

Integrale veiligheid - Schooladoptieplan L 0,00 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00
Totaal lasten programma 1 W en E 0,00 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00

Griffie/Raad; Raadsnotulering L 0,00 -16.000 -16.000 -16.000
Griffie/Raad; Rekenkamercommissie L 0,00 -7.000 -7.000 -7.000

Totaal lasten programma 3 B & P 0,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00
Leerlingenvervoer 
Onderdeel bijzonder speciaal onderwijs

L 0,00 -31.100 -31.100 -31.100

1. Bibliotheek: De regionale fusie moet doelmatigheidswinst 
opleveren.

L 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

2. Bibliotheek: Door vast personeel door vrijwilligers te 
vervangen kan er bespaard worden.

L 0,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

3. Bibliotheek: Op de inhoud van het bibliotheekwerk kan een 
derde besparing worden gevonden.

L 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

Cultuureducatie L 0,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
Subsidie ToBe
met ingang van schooljaar 2010-2011 kan er bespaard 
worden.

L 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

Totaal lasten programma 4 Educatie 0,00 -241.100,00 -241.100,00 -241.100,00
Wegen, straten en pleinen - bijdrage Waterschap L 0,00 -14.500 -14.500 -14.500
Wegen, straten en pleinen - uitbesteed werk L 0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00
Verkeersplanologie en verkeersveiligheid - Uitbesteed werk L 0,00 -50.000,00 0,00 0,00

Waterhuishouding - onderhoud L 0,00 -20.000 -20.000 -20.000
Waterhuishouding - onderhoud L 0,00 -10.000 -10.000 -10.000
Milieu - uitbesteed werk L 0,00 -10.100,00 -10.100,00 -10.100,00
Milieu - materialen L 0,00 -10.000 -10.000 -10.000
Wijkgericht onderhoud - overige uitgaven L 0,00 -40.000 -40.000 -40.000

Totaal baten programma 5 W en L 0,00 -154.600,00 -404.600,00 -404.600,00
Parkeren - parkeergelden B 0,00 -30.000 -30.000 -30.000
Exploitatie begraafplaatsen - begraafrechten B 0,00 -15.000 -15.000 -15.000
Exploitatie rouwcentrum B 0,00 -10.000 -10.000 -10.000
Exploitatie begraafplaatsen - begraafrechten B 0,00 -25.000 -25.000 -25.000

Totaal baten programma 5 W en L 0,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
Saldo programma 5 W en L 0,00 -234.600,00 -484.600,00 -484.600,00

Koningspleinfestijn L 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
Volksfeesten L 0,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
Ouderenwerk L 0,00 -20.000,00 -50.000,00 -50.000,00
Initiatiefsubsidies L 0,00 -30.000 -30.000 -30.000

Totaal lasten programma 6 Welzijn 0,00 -75.000,00 -95.000,00 -105.000,00
Wijkgericht onderhoud - wijkbeheerders L 0,00 -10.000 -10.000 -10.000

Totaal lasten hoofstuk 8 fin.& alg. dekk.m. 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
Saldo programma 1 t/m 8 0,00 -589.500,00 -859.500,00 -869.500,00

Wegen, straten en pleinen - reserve wegen L 0,00 -269.000,00 31.000,00 30.000,00
Totaal lasten reservemutaties 0,00 -269.000,00 31.000,00 30.000,00

Saldo programma 1 t/m 8 inclusief reservemutaties 0,00 -858.500,00 -828.500,00 -839.500,00

Amendement 86: terugdraaien bezuinigingen

3.1.2 Specificatie structureel (2011-2013) terugdraaien bezuinigingen n.a.v. amen-dement 86 bij de begroting 
2010 (i.v.m. Kerntakendiscussie)
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3.1.3 Specificatie overige bijstellingen budgetten 2010-2013 
 
Omschrijving Reguliere (bijstelling budgetten) begrotingswijzigingen 2e 

programmamonitor 2010 

       
  Bijstelling meerjarenbegroting 2010-2013 
  2010 2011 2012 2013 
Programma 1 Werk en Economie         
Lasten  3.997.900 -6.560.700 -1.031.400 2.666.900
Baten -4.213.500 6.446.100 934.500 -2.765.500

Saldo programma 1  -215.600 -114.600 -96.900 -98.600
Programma 2 Veiligheid 0 0 0 0
Lasten  -19.100 -7.300 -7.100 -7.300
Baten 0 0 0 0

Saldo programma 2  -19.100 -7.300 -7.100 -7.300
Programma 3 Bestuur en Participa-
tie 

0 0 0 0

Lasten  -246.100 -176.900 -170.100 -98.600
Baten 0 0 0 0

Saldo programma 3 -246.100 -176.900 -170.100 -98.600
Programma 4 Educatie 0 0 0 0
Lasten  143.600 132.200 134.000 134.000
Baten -78.000 -160.100 -160.100 -160.100

Saldo programma 4 65.600 -27.800 -26.100 -26.100
Programma 5 Woon- en Leefomge-
ving 

0 0 0 0

Lasten  16.648.000 -3.564.400 -3.574.500 -3.396.600
Baten -16.475.000 3.643.700 3.655.900 3.483.800

Saldo programma 5 173.000 79.200 81.500 87.200
Programma 6 Welzijn 0 0 0 0
Lasten  -789.000 -832.000 -385.100 -385.100
Baten 484.500 494.900 47.700 47.700

Saldo programma 6 -304.600 -337.100 -337.500 -337.500
Programma 7 Zorg 0 0 0 0
Lasten  -627.200 -626.100 -626.000 -626.100
Baten 396.500 431.100 431.100 431.100

Saldo programma 7 -230.800 -195.000 -194.900 -195.000
Hoofdstuk 8 Fin. en 
Alg.dekkingsmiddelen 

0 0 0 0

Lasten  -538.800 -210.000 -153.400 -117.400
Baten 399.200 -37.300 -37.300 -37.300

Saldo hoofdstuk 8 -139.600 -247.300 -190.700 -154.700
Reservemutaties 0 0 0 0
Lasten  199.300 118.800 20.600 19.600
Baten -316.800 -145.600 -48.600 -46.900

Saldo reservemutaties -117.500 -26.900 -28.100 -27.300
Totaal -1.034.700 -1.053.700 -969.900 -857.900
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3.2 Samenvatting financiële stand saldi (meerjaren)begroting incl. 2e monitor 2010 
 

Let op: Op bovenstaande saldi komen de bedragen van de taakstellende bezuinigen nog bij. 

2010 2011 2012 2013

Begrotingssaldi voor kerntakendiscussie 36.500 -333.500 -1.169.700 -1.698.000
Taakstellende bezuinigingen (via kerntakendiscussie in te 
vullen).

0 333.500 1.169.700 1.698.000

Saldo primaire begroting 2010-2013 vóór bestemming -1.706.000 -1.342.000 -510.600 -941.200
Saldo reservemutaties 2010-2013 1.742.500 1.342.000 510.600 941.200

Saldo primaire begroting 2010-2013 na bestemming 36.500 0 0 0

Saldo 1e begrotingswijziging 2010: 
Gevolgen 3e programmamonitor 2009

-18.300 -22.400 -15.000 -7.200

Saldo vóór bestemming na 1e begr. wijz. 2010 -1.724.300 -1.364.400 -525.600 -948.400
Reservemutaties gevolgen 3e progr.monitor. 2009 17.800 -6.000 8.000 0

Saldo begroting na bestemming na 1e begr.wijz. 36.000 -28.400 -7.000 -7.200

Saldo 2e begrotingswijziging 2010:
Gevolgen 1e programmamonitor 2010

-367.400 -90.400 -88.500 -86.500

Saldo vóór bestemming na 2e begr. wijz. 2010 -2.091.700 -1.454.800 -614.100 -1.034.900
Reservemutaties gevolgen 1e progr.monitor 2010 367.400 90.400 88.500 86.500

Saldo begroting na bestemming na 2e begr.wijz. 
Raadsbehandeling 18 februari 2010

36.000 -28.400 -7.000 -7.200

Saldo 3e begrotingswijziging 2010: 
Donatie in 2010 € 15.000,-- t.b.v. hulp en wederopbouw Haïti 
t.l.v. progr. 3. Dekking t.l.v. post onvoorzien hoofdstuk 8 
€ 15.000,--.

0 0 0 0

Saldo vóór bestemming na 3e begr. wijz. 2010 -2.091.700 -1.454.800 -614.100 -1.034.900
Saldo begroting na bestemming na 3e begr.wijz. 

Raadsbehandeling 18 februari 2010
36.000 -28.400 -7.000 -7.200

Saldo 4e begrotingswijziging 2010:
Gevolgen 2e programmamonitor 2010

-1.110.100 -1.801.500 -1.981.000 -1.885.200

Saldo vóór bestemming na 4e begr. wijz. 2010 -3.201.800 -3.256.300 -2.595.100 -2.920.100
Saldo reservemutaties gevolgen 2e progr.monitor 2010 -117.500 -295.800 3.000 2.700

Saldo begroting na bestemming na 4e begr.wijz. 
Raadsbehandeling 24 juni 2010

-1.191.600 -2.125.700 -1.985.000 -1.889.700

Totaal samenvatting begrotingssaldi
Saldo primaire begroting 2010-2013 vóór bestemming t/m 2e 
progr.monitor 2010

-3.201.800 -3.256.300 -2.595.100 -2.920.100

Saldo reservemutaties 2010-2013 t/m 2e progr.monitor 2010 2.010.200 1.130.600 610.100 1.030.400
Saldo primaire begroting 2010-2013 na bestemming t/m 2e 
programmamonitor 2010

-1.191.600 -2.125.700 -1.985.000 -1.889.700

Omschrijving Meerjarenbegroting 2010-2013 
voordeel = + / nadeel = -

2e Programmamonitor 2010 Gemeente Ridderkerk 59



 
 

  
 

3.3 Ontwikkeling taakstellende bezuinigingen voor kerntakendiscussie 
 
In het overzicht hiervoor onder 3.2 is u op de gebruikelijke wijze het saldo van de begroting gepre-
senteerd vanaf de primaire begroting tot de laatste begrotingswijziging. 
 
Dit overzicht 3.3 geeft inzicht in het te bezuinigen bedrag bij de kerntakendiscussie. Het werkt in 
principe hetzelfde alleen zijn er hier op het startpunt, te weten de primaire begroting, enkele correc-
ties aangebracht: 
- De taakstellende bezuinigingen waarmee de primaire begroting sluitend werd gemaakt zijn eruit 

gehaald; 
- De beschikkingen over de reserves (in principe incidentele dekkingsmiddelen) zijn eruit ge-

haald; 
- De in het dekkingplan door het college voorgestelde bezuinigingen zijn in vervolg op het amen-

dement “Eerst kerntakendiscussie, dan pas bezuinigingen” er uitgehaald. 
(zie voor een nadere toelichting bij deze punten het dekkingsplan op bladzijde 124 van de begroting 2010-2013). 
 
Dit alles met de bedoeling het te bezuinigen bedrag bij de kerntakendiscussie zo goed mogelijk in 
beeld te brengen. 
 
Het overzicht begint met de bedragen die waren opgenomen in de financiële bijlage bij de startnoti-
tie kerntakendiscussie (hierin was de eerste begrotingswijziging 2010 - de structurele gevolgen van 
de 3e monitor 2010 - al verwerkt). 
 

2010 2011 2012 2013
1 Taakstelling volgens bijlage bij startnotitie 

kerntakendiscussie
-850.500 -2.646.500 -3.302.700 -3.842.000

2 2e begrotingswijziging: 1e programmamonitor 
2010

0 -250.000 -250.000 -250.000

3 a. 4e begrotingswijziging: 2e monitor 2010 incl. 
reservemutaties

-1.227.600 -2.097.300 -1.978.000 -1.882.500

b. exclusief terugdraaien bezuinigingen 
amendement 86

858.500 828.500 839.500

Stand taakstelling kerntakendiscussie april 
2010

-2.078.100 -4.135.300 -4.702.200 -5.135.000

Omschrijving

 
Opgemerkt wordt dat dit een dynamisch overzicht is, gebaseerd op wat nu bekend is. De komende 
maanden, komt er meer duidelijkheid over onze begroting ongewijzigd beleid en eventueel nieuw 
beleid.   
Ook, en dat is een heel belangrijk punt, moet er meer duidelijk worden over de bezuinigingen die 
we van het Rijk kunnen verwachten. Toegezegd was dat die duidelijkheid er zou komen via de 
meicirculaire van het gemeentefonds. Maar door de val van het kabinet en de vorming van een 
nieuwe regering zal dit niet gehaald worden. Het volgende moment is de septembercirculaire, maar 
ook daarvan wordt betwijfeld of er dan voldoende bekend is. 
Voor de volledigheid: eventuele nadelen als gevolg van deze zaken zijn nog niet in de hierboven 
genoemde cijfers verwerkt. 
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DEEL III 
 

BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: 
 
Voortgang motie kwaliteitsimpuls prestatie-indicatoren 
 
Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 1 Werk en Economie  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Bedrijven waarvan dienstver- 
lenend 

      Aantal Aantal % 

2005  2024 791 39%  
2006  2023 790 39% 
2007  2010 827  41%  
2008  2022 827 41% 

 
2009  2022  827 41% 

Aandeel dienstverlenende bedrijven stijgt van 33% 
naar 35% 
 

Sturing en 
Beleid 

2010  2030  832 41% 
Gezien de kredietcrisis is de verwachting dat het 
aantal bedrijven niet significant zal toenemen. De 
ambitie is op hetzelfde niveau te blijven als in 2009. 

     

    Jaar Aantal be-
drijfsvesti-
gingen 

Aantal ar-
beidsplaatsen 

  

2007  2010  18.596   
2008  2022  19.105 Per 1-10-

2008 
2009      

In 2010 is het aantal bedrijfsvestigingen en ar-
beidsplaatsen minimaal gelijk aan 2007 

Beheer en 
Uitvoering 

2010  2022 18.950    
In de arbeidsmarktprognose van het UWV voor 
2010 is de verwachting dat in de regio Rijnmond 
het aantal banen zal afnemen met 2%. In Ridder-
kerk neemt deze minder af. 

    

    Jaar Waardering bedrijven   

2007  6,2     

2008  6,4   

2009 Nog niet bekend 
 

  

De waardering van bedrijven voor vestigings- en 
ondernemingsklimaat moet minimaal een 7 zijn in 
2010 (2007:6,2 Meting van de Kamer van Koop-
handel).  

Sturing en 
Beleid 

2010 
 

 7     

    Jaar Aantal bij-
standsge-
rechtigden 

% afwijking   

2006  576 
(gem.2006) 

   

2007  518  - 10%  

2008  478  - 17 %  

2009 473  - 18%  

Het aantal bijstandsgerechtigden neemt tussen 
2006 en 2010 af met minimaal 25%. 

Spelregels 

2010     

    Jaar Aantal in-
stroom uitke-
ringen 

Aantal aanvra-
gen 
 

% voorko-
men in-
stroom 

2006      

2007 152 191  20% 

2008 154 189  18% 

De instroomcijfers mogen niet hoger zijn dan 60% 
van het aantal aanvragen. 

Spelregels 

2009 187 273  32% 

 
 
 
 

62 2e Programmamonitor 2010 Gemeente Ridderkerk



 
 
 

  
 

(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 1 Werk en Economie  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

Jaar Werkloosheidspercentage     

  Regio Ridderkerk % afwijking 
met regio 

      

      

2008  4,3 2,6 - 40 % 

2009 6.9 4.6 - 33%  

2010     

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt minimaal 
60% onder het gemiddelde in de regio (thans 4% in 
Ridderkerk, 10% in de regio, 6% regio exclusief Rot-
terdam) 

Spelregels 

        
    Jaar Aantal jongeren tot 27 jaar 
      In beeld In traject   

2008  28 28 Zie hieron-
der. 

2009  38 38 

2010  Nog 
onbe-
kend 

 Nog onbe-
kend 

 

Jongeren tot 27 jaar – voor zover in beeld - zijn bin-
nen 3 maanden geactiveerd tot werk, school of een 
combinatie daarvan. 
 
 

Spelregels 

        
    Jaar Indicaties WSW 
      Aantal 

indica-
ties 

Binnen termijn van 12 mnd. 
  

2009  12 0    In 2009 wordt binnen de wettelijke termijn van 12 
maanden na verzoek tot indicatiestelling een ge-
schikte arbeidsplaats binnen de WSW aangeboden. 
Gezien de huidige wachtlijst en beperkte door-
stroom zal het waarschijnlijk niet lukken mensen 
binnen 12 maanden te plaatsen. 
 

Spelregels 
2010  12 0   

            
 
Opmerking ad. % afwijking bij PI: Jongeren tot 27 jaar – voor zover in beeld - zijn binnen 3 maanden geactiveerd tot werk, 
school of een combinatie daarvan:  In maart 2009 is het project ‘Sluitende aanpak’ van start gegaan. Vanwege verschillen-
de vormen van (strikt afgeschermde) registraties (o.a. SUWI-net) en verschillen tussen de verschillende registratiesystemen 
blijkt het voor de gemeente niet eenvoudig om een totaal overzicht van alle jongeren te krijgen, inclusief de bijbehorende in-
komensgegevens. Van mei – juli hebben er o.a. met het RMC, de Jonge Krijger, afdeling Leerplicht en Sociale Zaken van 
de gemeente intensieve gesprekken plaatsgevonden om in ieder geval de administraties op elkaar aan te laten sluiten. 
Naar het zich laat aanzien is dit gelukt. Vanaf 2010 kunnen dus alle jongeren tot 27 jaar  – indien noodzakelijk - een pas-
send traject aangeboden worden. 
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 2 Veiligheid 
 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

Jaar Aantal aangiften inbraak per 1000 adressen     

  Regio Ridderkerk % afwijking 

2006  14,3  6,3  56%  

2007  11,4  8,4  26% 

2008 Nog geen info 
beschikbaar 

    

2009    

2010       

Voor 2010 is het aantal aangiften van  
inbraak met 10% verminderd t.o.v. cijfers regionale 
veiligheidsrapportage 2006.  
  
  
  

Spelregels 

        
    Jaar % behalen 

normtijd 
    

2006  63,5     

2007  62,9     

2008  75,7     

2009  81,1      

2010       

In 2010 wordt in 95% van alle gevallen de normtijd 
van de aanrijtijden van de ambulances gerealiseerd. 

Besturen  

        
    Voldoet aan wet:     

De crisisbeheersingsorganisatie voldoet  
aan de wettelijke eisen. 

Spelregels Ja of 
nee 

Ja  
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 3 Bestuur en Participatie  
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal bezwaar- 
schriften 

% gegronde  
bezwaren 

  

2006       

2007  Geen info.     

2008  193  5,2 %   

2009   5 %   

2010    5 %   

Het percentage gegronde bezwaar-
schriften daalt in 2010 van 10% naar 
5%. 
 

Ondersteuning 

        
    Jaar Totaal aantal 

klachten  
Aantal 
klachten te-
vreden af-
gehandeld  

% tevreden-
heid 

Het percentage klachten dat naar te-
vredenheid is afgehandeld zonder for-
meel oordeel is minimaal 90% eind 
2009. 
 

Ondersteuning 2008 
2009 
2010 

 18 Afgehandeld 
door ge-
meente se-
cretaris zon-
der formeel 
oordeel. 

100 % 
90 % 
90 % 

    Jaar Verordeningen-
regels adequaat 

% adequaat    

Alle geldende verordeningen en ande-
re regels zijn voor eind 2010 adequaat. 
 

Spelregels    -  100% Continue in 
ontwikkeling. 

    Jaar Waardering Ver-
ordeningen/ 
regels 

    

2006  5,9     

2007  6,1     

2008  6,4     

2009  6,4     

2010  6,4     

Het waarderingscijfer voor de in de 
gemeente geldende verordeningen en 
andere regels is minimaal een 6 per 
eind 2010 (Staat van de gemeente). 

Spelregels 

        
    Jaar Burgers Ridder-

kerk 
 Landelijk    

2006  6,6 6,8   

2007  6,4 6,9   

2008  5,1 5,1   

2009      

2010       

Burgers vinden dat de gemeente goed 
naar haar inwoners luistert en goed 
samenwerkt met burgers, verenigin-
gen, bedrijven en andere overheidsor-
ganisaties (indicatoren tabel 6 en 7 uit 
'de staat van de gemeente'). 

Besturen  

        
    Jaar Waardering invloed    

2006       

2007  Geen info.     

2008  5,1     

2009  5,5     

2010  6     

Waardering door burgers en andere 
partners voor hun invloed (het effect 
van participatie) gaat van 5,4 naar mi-
nimaal een 6 per eind 2010 (staat van 
de gemeente). 
 

Sturing en Be-
leid 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 3 Bestuur en Participatie 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal wij-
ken met 
wijkgericht 
werken 

% van alle 
wijken 

  

2006  5  62   

2007  8  100   

2008  8  100   

2009  8  100   

2010  8  100   

Het wijkgericht werken wordt in alle wijken toegepast. Sturing en 
Beleid 

        

    Jaar Burgers 
Ridderkerk 

 Landelijk    

2006  4,5 5    

2007  4,4 4,9   

2008  4,7 4,8   

2009    -   

2010       

Oordeel van burgers over de vertegenwoordiging door 
de gemeenteraad is verbeterd per eind 2010. 

Besturen 

        

    Jaar Burgers 
Ridderkerk 

 Landelijk    

2006  5,2 5,4    

2007  5,2 5,6   

2008  5,5 5,5   

2009  5,7    

2010  6     

Burgers waarderen het gemeentebestuur met mini-
maal een 6. 

Besturen 
(raad)  

        

    Jaar Burgers 
Ridderkerk 

 Landelijk    

2006  5,3 5,5    

2007  5 5,7   

2008  5,5 5,6   

2009  5,7  -   

2010  6     

Vertrouwen van burgers in B&W is minimaal een 6 per 
eind 2010 (ook waarmaken van beloften) (staat van de 
gemeente). 

Besturen  
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 3 Bestuur en Participatie 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

Is resultaat samen- 
werking in 2008 aan-
geboden? 

Ja    De verkenning naar samenwerking BAR ge-
meenten is i.s.m. Barendrecht en Albrandswaard 
uitgevoerd en het resultaat ervan wordt in 2008 
aan de raad aangeboden. 

Besturen 

        
    Jaar % van het totaal van de 34 EGEM produc-

ten 
  

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

In 2008 kunnen de 34 meest gebruikte producten 
zoals door EGEM gedefinieerd via het digitaal lo-
ket worden aangevraagd. (=65% van de dienst-
verlening vindt plaats via internet) 

Dienstverlening 

  

- 
68,9 
61,2 
63 
 
   

    Jaar % van het totaal van alle producten 
  

2006  -    

2007  -    

2008 38.5 %    

2009 36,7 %    

2010      

In 2010 kan 90% van de producten via het digi-
taal loket worden aangevraagd. 
 

Dienstverlening 

        

Prestatie in 2010 
  

Administratieve lastenverlichting tbv inwoners en 
bedrijven in 2010; men hoeft slechts éénmalig 
hun gegevens aan de gemeente te verstrekken. 

Dienstverlening 

       
 
Vervolg programma 3 volgende blz.
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* In Evaluatie van de Spelregels Participatie is aan alle deelnemers aan participatie (leden van 
platforms en wijkoverleggen) gevraagd om ons een cijfer te geven. 'Als u ons in 2006 een 5,4 had 
gegeven, en wij willen naar een 8, welk cijfer geeft u ons dan in 2008? Dat cijfer geeft een positieve 
trend te zien: het is omhooggegaan naar een 6,6.  
Er zijn geen afspraken over wanneer we bij dezelfde groep weer met dezelfde vraag gaan meten. 

(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 3 Bestuur en Participatie 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Score web-
site op de 
Ned. rang-
lijst  

Score binnen 
de beste 25% 
- ja of nee  

  

2006  88 Nee   

2007 132 Nee   

2008 187 Nee   

2009 173 Nee   

2010   Ja    

Score op de ranglijst van gemeentelijke websi-
tes behoort tot de beste 25%. 

Dienstverlening 

        

    Jaar Waardering 
dienstver- 
lening in-
woners  

    

2006  8 / 7,4 8 is gebaseerd op bench-
mark publiekszaken. 
Hetzelfde onderzoek is ge-
bruikt in ‘waar staat je Ge-
meente’; door een andere 
weging werd score 7,4.  

2007  7,2  -   

2008  7,3  -   

2009  7,3  -   

2010        

De waardering van inwoners voor de dienstver-
lening is eind 2009 minimaal een 8. 

Dienstverlening 
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 4 Educatie 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Totaal aantal 
peuters  

Aantal peu-
ters op peu-
ter- 
speelzaal 

In % uitgedrukt 

2006  584  435  74 % 

2007  595  373  63 % 

2008  577  322  56 % 

2009  550 * geen jaar 
info van org 
ontvangen 

 * geen jaar info van org ont-
vangen 

2010  525     

70 % van het aantal 2,5-4 ja-
rigen zit op een peuterspeel-
zaal. (voor kinderopvang: zie 
werk en economie en educ-
catie,. 

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Totaal aantal 

doelgroep 
VVE 
(o.b.v. defi-
nitie gewich-
tenregeling)  

Bereikt aan-
tal VVE 
 
Feitelijke 
deelname 
o.b.v. brede-
re definitie 

In % uitgedrukt 

      

      

2008  306 449  146% 

2009  69 93 (243 incl. 
bereik VVE 
programma 
lezen Oké) 

70% van de doelgroep berei-
ken met VVE-programma’s 
per 2010. 

Sturing en 
Beleid 

 
2010 

    
450 

134% 
 
 

    Jaar Aantal scho-
len met > 
afwijking 
20% 

    

       

2007  0 Wordt gemeten eens per twee jaar. Meting zal 
in 2009 en 2011 weer plaatsvinden.  

2008 Cf. afspraken 
geen meting 

    

2009  0      

2010 Cf. afspraken 
geen meting  

    

Het aantal scholen waarvan 
de populatie meer dan 20% 
afwijkt van het voedingsge-
bied blijft nul. 

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Aantal brede 

school- 
initiatieven 

    

      

2007  0     

2008  1 pilot  In 2008 is de Brede 
School in Slikkerveer 
gestart 

  

2009  2   In 2009 is de tweede 
Brede school in Bolnes 
van start gegaan. 

  

2010  3  In 2010 zal in Oost een 
Brede School starten 

  

Er zijn minimaal 3 brede 
schoolinitiatieven van de 
grond gekomen per 2010. 

Sturing en 
Beleid 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 4 Educatie 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Waardering 
opvoedings-
ondersteuning 

    

 
2009 

  
7 

Vanaf 2009 
wordt de klan-
tentevreden-
heid gemeten. 

 

2010  7     

       

      

      

Gevoel van competentie van ouders na 
bezoek aan opvoedingsondersteuning is 
toegenomen (klanttevredenheid mini-
maal 7)  

Sturing 
en Be-
leid 

        
    Jaar Totaal aantal 

leerlingen 
groep 2 

Aantal ge-
screend op 
logopedie 

In % uitgedrukt 

2006  510  510  100% 

2007  490  490  100% 

2008  450  450  100% 

2009  430 430 100% 

2010  410 410 100% 

Logopedie: 100% van de leerlingen van 
groep 2 wordt gescreend 

Sturing 
en Be-
leid 

        
    Jaar Totaal aantal 

leerlingen ba-
sisschool 

Aantal leer-
lingen zonder 
zwem- 
diploma 

In % uitgedrukt 

2006  -- 25    

2007  3905  -   

2008  3815 8  0,2 % 

2009  3800 
 

0  0%  

2010  3750  0   0% 

Geen leerling gaat van de basisschool 
zonder zwemdiploma. 

Sturing 
en Be-
leid 

        

    Jaar Totaal aantal 
bezwaarschrif-
ten leerlingen-
vervoer 

Aantal ge-
gronde be-
zwaarschrif-
ten?  

In % uitgedrukt 

2006  0  0 

2007  2  1 

2008  1  1 

2009  0  0 

2010  0  0  

Leerlingenvervoer: 100% van de aan-
vragen van ouders die onder de voor-
waarden van de verordening vallen, 
worden gehonoreerd te meten door 
aantal gegronde bezwaren van ouders.  

Dienst-
verlening 

      

100% 
50% 
 
100% 
 
100% 
100% 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 4 Educatie  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Gemiddelde? 
Bezettings-
graad gymza-
len 

Gemiddelde? 
Onderhoudsni-
veau 

Adequaat ge-
huisvest (ja of 
nee) 

2006  -     

2007  -     

2008 Gegevens wor-
den aangele-
verd in het Jaar-
verslag van 
SRS  

In 2008 heeft cf 
afspraak geen 
meting plaats-
gevonden ** 

In 2008 heeft cf. 
afspraak geen 
meting plaats-
gevonden **  

2009  - bezettings-
graad gym. lo-
kalen 81% 

3  

2010  85%  3 Ja, m.u.v. lo-
pende bouwpro-
jecten 

Vanaf 2008 zijn alle basisscholen in Rid-
derkerk adequaat gehuisvest (kwantitatief 
conform verordening, bezettingsgraad 
gymnastieklokalen onder schooltijd mini-
maal 80%, kwalitatief conform onder-
houdsniveau 3). 
 
 
** Bepaling van het onderhoudsniveau 
vindt plaats in periodieke actualisering 
van het meerjarenonderhoudsplan ge-
meentelijke gebouwen. In 2009 vindt naar 
verwachting de volgende actualisering 
plaats. 
 

Sturing en 
Beleid 

        

Zijn de scholen onder-
steund? 

Nee, er was 
geen behoefte 
aan ondersteu-
ning. 

  Scholen zijn ondersteund bij het realise-
ren van een prettig schoolklimaat voor le-
raren en leerlingen. 
  

Sturing en 
Beleid 
  

        
    Jaar Aantal jonge-

ren 5 tot 27 jaar 
Aantal jonge-
ren met baan, 
op school, of 
combi 

In % uitgedrukt 

 

 

 

2009 

2010 

 
 
 
 
 
 
10.777                              10.777                            100% 

Iedere jongere (vanaf leerplichtige leeftijd) 
tot 27 jaar in Ridderkerk heeft een baan of 
volgt een opleiding in combinatie met een 
baan, tenzij er gegronde redenen zijn om 
aan deze voorwaarde niet te voldoen.   
 

Spelregels 

        
    Jaar   In % uitgedrukt 

   Tot en met 2008 
was er geen 
eenduidige 
prestatieindica-
tor. 

    

2009 259  259 100% 

2010 250 250 100% 

    

Jaar Percentage ge-
holpen 
 

  

2009 In 2009 is het CJG gestart en verder uitgebouwd. Dit 
wordt vanaf 2010 gemeten. 
 

2010 100%   

Voor alle leerlingen van Ridderkerkse 
scholen die in 2010 een maatschappelijke 
stage willen lopen, zijn er stageplaatsen 
beschikbaar. 
  
 
 
 
 
 
 
100% van de ouders/verzorgers/jongeren/ 
kinderen die met een vraag bij het CJG 
komen worden geholpen d.m.v. een lo-
kaal aanbod en/of een doorverwijzing 
naar (geïndiceerde) hulp 
 

Sturing en 
Beleid 
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 5 Woon en Leefomgeving 
 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal opgeleverde woningen vanaf 
2005  

t/m 2005  203     

t/m 2006  303     

t/m 2007  143     

t/m 2008  245     

t/m 2009  475 
 = totaal 
1369 
 

    

Conform het Convenant met de Stadsregio in ie-
der geval 1600 nieuwe woningen opleveren tus-
sen 1 januari 2005 en 1 januari 2010. 
 
 

Beheer 
en Uit-
voering 

t/m 2010 
  

1 maart 
2010 zijn er 
15 wonin-
gen opgele-
verd en  
196 in aan-
bouw 

    

    Jaar Aantal in 
de doel-
groep Huur 

Aantal in de 
doelgroep 
Bereikbare 
huur 

Aantal in 
de doel-
groep 
koop 

t/m 2005  -  -  203 

t/m 2006 119  20  164 

t/m 2007  -  15  128 

t/m 2008  48  143    54 

t/m 2009  173 
====== 

  418 
======= 

   778 
==== 

Een gevarieerd aanbod van woningen voor alle 
doelgroepen. 
 
 

Beheer 
en Uit-
voering 

In  2010  0  13      2 

 
Vervolg programma 5 zie volgende blz.
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 5 Woon en Leefomgeving 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal bereikbare huurwoningen in voorraad 

t/m 
2005 

 Minimaal 6.000     

t/m 
2006 

 +- 6.000     

t/m 
2007 

 5.950     

t/m 
2008 

 6.829     

t/m 
2009 

  Volgt zo snel mogelijk      

t/m 
2010 

??   

Conform het Convenant met de Stadsregio en 
Woonvisie voor minimaal 6600 bereikbare 
huurwoningen in de voorraad zorg dragen op 
1 januari 2010. 
 
 

Sturing 
en Beleid 

        

    Jaar Aantal wijken Aantal wijken met ac-
tuele Wop  

2008  3  4   

2009  1  5   

2010  1  6   

2011  1  7   

2012  2  8   

2013  3  8  

Elke wijk heeft vanaf 2008 elke 1x per 5 jaar 
een actueel Wijkontwikkelingsprogramma 
(Wop). 
 
 

Sturing 
en Beleid 

     

    Jaar Waardering beheer openbare ruimte 
2006  6,0     

2007  6,2     

2008  6,6     

2009  7      

2010       

Tevredenheidsscore over beheer openbare 
ruimte wordt door burgers minimaal gewaar-
deerd met een 7 (staat van de gemeente). 
 
In 2009 zijn twee schouwrondes gehouden: 
1e ronde : 7,31 op schoon en netjes 
2e ronde : 7,45 op schoon en netjes 
1e ronde : 7,51 op heel en veilig 
2e ronde : 7,20 op heel en veilig 
 

Beheer 
en Uit-
voering 

        
    Jaar Aantal openbaar ver-

voer reizigers  
Stijging per 
jaar 

  

 Met de keuze van het 
tramtracé door het cen-
trum is de verwachte 
stijging van het totaal 
aantal bus- en tramrei-
zigers ca. 16% in 2020. 
 

   

2009       

2010       

2020       

Stijging van het aantal openbaar vervoer rei-
zigers van 6% tot 17 % in 2020 (afhankelijk 
van de tracékeuze, bron Stadsregio). 
 
 

Beheer 
en Uit-
voering 

        

2008 - 2009 opstellen en vaststellen meerja-
ren ontwikkelingsprogramma/visie op Ridder-
kerk 2010 – 2015. 
 

Sturing 
en Beleid 

Is het ontwikkelingsprogramma 
opgesteld? 

Structuurvisie is vast-
gesteld. 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 5 Woon en Leefomgeving 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Totaal aantal 
bestemming- 
plannen  

Herzien aan-
tal plannen in 
het betref-
fende jaar 

% herzien in een peri-
ode van 10 jaar) 
  

2006  -  1     

2007  -  1     

2008 35   4 Binnen een periode van 
10 jaar worden bestem-
mingsplannen steeds 
opnieuw vastgesteld. 

2009  31  0 integraal 
 1 postzegel-
plan (Gieterij-
straat) 

    

Regelmatig, maar zeker eens in de 10 jaar, be-
stemmingsplannen herzien; zo min mogelijk ad 
hoc planologische procedures. 
 
 

Spelregels 

2010  30  0; 3 in voor-
bereiding 

    

Vanuit iedere wijk zorgdragen voor goede ont-
sluitingen voor wandelaars en fietsers; goede 
koppeling van Reijerpark, Donckse Velden, Oos-
terpark, De Gorzen en Park De Noord voor fiet-
sers / voetgangers. 

Beheer en 
Uitvoering 

Is goede ontsluiting 
voor genoemde pun-
ten een feit? 

Nee. Ambitie is opgenomen in structuurvi-
sie. 
  

In 2010 is onderzocht of het mogelijk is 3% van 
de buitenruimte in de wijken in te vullen met 
speelplekken en de buitenruimte in de wijken 
kindvriendelijk te maken. 
 
 

Sturing en 
Beleid 

Is/wordt dit in 2010 
onderzocht? Is dit 
nog steeds haalbaar?  

In 2009 zijn de beleidsuitgangspunten (de 
3% norm) voor het op te stellen uitvoe-
ringsplan speelruimten vastgesteld. Deze 
uitgangspunten zijn vertaald in een con-
creet uitvoeringsprogramma, dat in april 
2009 is vastgesteld. Vervolgens is met het 
uitvoeringsprogramma aan de slag ge-
gaan waarbij in 2010 de daadwerkelijke 
uitvoering zal starten. U bent daarover in 
een aparte raadsinformatiebrief uitgebreid 
geïnformeerd.  
 

    Jaar Aantal  
verkeers-
slachtoffers  

Cum.% afwij-
king  t.o.v. 
2002 

Aantal 
verkeers-
doden  

Cum.% 
afwijking 
t.o.v. 2002 

2002    8   2   

2003  14 175  1   50 

2004    9 113  2     0 

2005  16 200  1   50 

2006  14 175  1   50 

2007  10 125  3 150 

2008   9 113   1  50 

2009     

2010        

7,5% minder verkeersslachtoffers en 15% min-
der verkeersdoden in 2010 ten opzichte van het 
peiljaar 2002 (rijk en provincie). 
 
Door de lage aantallen en de grilligheid van de 
resultaten per jaar is het niet mogelijk om daar 
voor Ridderkerk een tendens in te zien of con-
clusies aan te verbinden, ondanks de  investe-
ringen in het kader van Duurzaam Veilig. De ge-
gevens hebben wel hun waarde in regionale of 
landelijke statistieken, en worden daar ook voor-
al voor gebruikt. 
Deze prestatie-indicator komt om die reden 
in deze overzichten te vervallen. 
 

Beheer en 
Uitvoering 

          

Versneld worden per wijk, in samenspraak met 
het wijkoverleg, de als onveilig ervaren situaties 
op schoolroutes aangepakt totdat het wijkover-
leg de veiligheid ten aanzien van schoolroutes 
als voldoende beoordeeld.   
  

Beheer en 
Uitvoering 
  

Zijn de onveilige situ-
aties aangepakt tot 
tevredenheid van de 
wijkoverleggen? 

Ja, zijn zo veel als mogelijk aangepakt (zie 
prestatietabel pagina 5). In 2010 wordt 
onderzocht of maatregelen gewenste ef-
fect op de veiligheidsbeleving geeft opge-
leverd.  
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 6 Welzijn  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties waarderen 
de ondersteuning (van het vrijwilligerssteunpunt) 
met minimaal een 7. 

Sturing en 
Beleid 

 
2010:  7 

  

      
    Jaar Waardering sociale samenhang 

  
  

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

In subsidieverlening aan Dynamiek en SRS 
verplichting opleggen om waardering jaarlijks 
in het eerste en derde kwartaal te meten.  
   
 
7  
7 

De aangeboden welzijnsactiviteiten worden ge-
waardeerd met minimaal een 7 

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Waardering aanbod activiteiten jeugd 

  
2006 Wordt niet ge-

meten. 
2007   

2008   

2009  Niet gemeten 

2010  7 (streefcijfer) 

 Dynamiek en SRS vra-
gen om in 2010 de klant-
tevredenheid te meten.  

Er is een aanbod van activiteiten dat aansluit bij de 
wensen en behoeften van de Ridderkerkse jeugd 
(klanttevredenheid minimaal een 7). 

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Waardering 

meedenken 
beleid 

Waardering meedenken 
activiteiten 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

 
 
 
 
 
 
7 

Is subjectieve indicator en 
daardoor niet gemeten. 
Wat is representatief. De 
jongerenraad is uiteraard 
betrokken. 
 
7 

Een representatieve groep jeugdigen uit de gehele 
leeftijdsgroep tussen 0-23 jaar denkt actief mee bij 
de ontwikkeling van beleid en activiteiten die hen 
aangaan. 
 
Voorstel nieuwe indicator: 
Jongeren waarderen de mogelijkheid om invloed uit 
te oefenen op de ontwikkeling van beleid en de ac-
tiviteiten met minimaal een 7 
 
 

Sturing en 
Beleid 

    Dit moet in 2010 gemeten 
worden d.m.v. burgerpa-
nel of ander instrument. 
  

    Jaar Aantal leden 
13-18 jarigen 

% afwijking t.o.v. 2007  
  

2007 1716 -  

2008 1851 8 %   

2009 1859 8 %   

Het bezoekersaantal (=leden) van de bibliotheek 
voor wat betreft jeugdigen van 13 tot 18 jaar is in 
2010 met 5% toegenomen ten opzichte van 2007. 
 

Sturing en 
Beleid 

2010 1900 11 %   

    Jaar Aantal inbur-
gerinsplichti-
gen 

Aantal 
aanbod 

Aantal ge-
slaagd 
(traject van 
2 jaar) 

Vanaf 2011 is aan alle inwoners, waarvan de inbur-
geringsplicht is vastgesteld een aanbod gedaan.  

Spelre-
gels 

2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 
2011 
 

   
 
 
 
283 
 
150 
 
  60 

  20 
 
  51 
 
  54 
 
130 
 
  60 

 
 
 
 
12 
 
50 
 
90 

2e Programmamonitor 2010 Gemeente Ridderkerk 75



 
 
 

  
 

 
 

(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 6 Welzijn  
 

Prestatie-indicator Hoofd- 
proces 

Toetsing 

De activiteiten op het Koningsplein worden gewaar-
deerd met minimaal een 7. 

Sturing 
en Beleid 

Waardering activiteiten 
Koningsplein? 
 
2010: 7 

 
Voor deze indi-
cator dient in 
2010 een on-
derzoek plaats 
te vinden.  

 

      
    Jaar Percentage in 

sociaal isole-
ment  

Percentage 
Ridderkerkers 
in sociaal iso-
lement  

Afwij-
king  

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

 
 
 
- 
6% algemeen 
 
12% 65+ 
 
 

 
 
 
- 
 

 
5,4%: algemeen 
10.8%: 65+  

 
 

 

Het percentage Ridderkerkers dat in een sociaal 
isolement verkeert, is minimaal 10% lager dan het 
landelijk gemiddelde.  

Sturing 
en Beleid 

  Voor deze indicator dient in 2010 een on-
derzoek plaats te vinden. 

    Jaar Percentage 
dat voldoet 
aan de be-
weegnorm 
(landelijk)  

Percentage dat voldoet 
aan de beweegnorm 
(Ridderkerk)  

Sturing 
en Beleid 

   

    

 2006 62,6%   

 2007 66%   

 2008 68 %   

 2009 Cijfer nog niet 
beschikbaar 

  

Het percentage Ridderkerkers dat voldoet aan de 
norm voor bewegen (30 min. per dag) is 5% hoger 
dan het landelijk gemiddelde 

 

2010    69% 
Voor deze indicator 
dient in 2010 een onder-
zoek plaats te vinden. 
  

    Jaar Aantal Buurt- 
sportlocaties 

  

Per 2010 zijn er twee buurtsportlocaties gereali-
seerd. 

Beheer 
en uit-
voering 

2006  -  

  2007  -   

  2008  1   

  2009  1   

  2010  2   

    Jaar Waardering 
welzijnsvoor-
zieningen- 
aanbod 

 Gerealiseerd 
  

2006    - 
2007   5,5 
2008   7 

Wordt gemeten in waar 
staat je gemeente! 

2009   7  

Burgers waarderen het welzijnsvoorzieningenaan-
bod met minimaal een 7.  
 
 

Sturing 
en Beleid 

2010   7  
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal ge-
plande 
productaf-
spraken 
GGD-OGZ 

Aantal uitge-
voerde pro-
ductafspraken 
GGD-OGZ 

% afwij-
king 

 Realisatie van de productafspraken worden 
gemonitord via het (half)jaarverslag van de 
GGD Rotterdam Rijnmond. Indien realisatie 
afwijkt van de afgesproken prestaties vindt 
tussentijdse bijsturing plaats. 

2008       
2009       

Minimaal 95% van de productafspraken met de GGD 
voor wat betreft de openbare gezondheidszorg is uit-
gevoerd.  

Sturing 
en Beleid 

2010       
            
    Jaar Gemiddelde waarde-

ring zelfstandigheid en  
-redbaarheid 

% Ridderkerkers 
met waardering 
van minimaal 
een 7  

70% van de ondervraagden ervaart dat zij een ge-
zonde manier van leven heeft. 
 

Sturing 
en Beleid 

 
 
 
 
2008 
 
2009 
 
2010 

Gezondheidsenquête 2008: 67.5%  
De volgende meting vindt plaats in de ge-
zondheidsenquête 2012.  

 
Vervolg programma 7 zie volgende blz. 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 

Prestatie-indicator Hoofd- 
proces 

Toetsing 

    Jaar Aantal hulpver-
leningstrajec-
ten 

Aantal succesvol 
afgeronde trajec-
ten 

% afwijking 

2006  -      
2007 80% BSR     
2008 761 AMW 

177 BSR 
 69 % AMW.  
 

  

2009 222 BSR 70 %   

70% van de hulpverleningstrajecten 
(AMW, Algemeen Maatschappelijk Werk, 
SMW, School Maatschappelijk Werk, so-
ciaal juridische dienstverlening/Bureau 
Sociale Raadslieden en informatie en ad-
vies (meldpunt huiselijk geweld) is suc-
cesvol afgerond (d.w.z. er is verbetering in 
de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid 
van de cliënt). 
 

Sturing en 
Beleid 

2010  70 %   

Noot SMW gaat niet via Opmaat.     In de overeenkomst met AMW is opgenomen dat voor 
2009 dit punt minimaal een 7 scoort (3). Dit valt binnen 
de afspraken over effectmeting, als onderdeel van de 
gemeenschappelijke overeenkomst met Opmaat.  
 

    Jaar Aantal geplande product-
afspraken GGD-JGZ 

Aantal 
uitge-
voerde 
product-
afspraken 
GGD-JGZ 

% af-
wijking 

Minimaal 95% van de productafspraken 
met de GGD voor wat betreft de jeugdge-
zondheidszorg is uitgevoerd. 
 

Sturing en 
Beleid 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

      

Realisatie van de productafspraken worden gemoni-
tord via het (half)jaarverslag van de GGD Rotterdam 
Rijnmond. Indien realisatie afwijkt van de afgesproken 
prestaties vindt tussentijdse bijsturing plaats. 
  
  

    Jaar Aantal jeugdigen met risico’s tot 23 jaar  

Er is een sluitende signalering en monito-
ring ontwikkeld, waardoor jeugdigen met 
risico's tot 23 jaar in beeld zijn. 

Sturing en 
Beleid 

2006 
t/m 
2010 

Ja 
 

    Jaar Aantal jeugdigen dat 
zorg nodig heeft 

Aantal uitgevoerde 
zorgarrangementen 
  

100% van de ouders/verzorgers/jongeren/ 
kinderen die met een zorgvraag bij het 
CJG komen en die zorg nodig hebben, 
worden geholpen d.m.v. een lokaal aan-
bod en/of een doorverwijzing naar (geïndi-
ceerde) hulp 

Sturing en 
Beleid 

2006  

  2007  

  2008   

  2009 In 2009 is een model ontwikkeld waarmee het aantal 
zorgvragers voor het CJG gemeten kan worden.  

  2010  100 % 
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 (Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Waardering ouders bij (opvoed) 
ondersteuning 

  

2006   
2007   

 

2008       
2009  7 Binnen het CJG is in 2009 een model 

voor het meten van de klanttevre-
denheid ontwikkeld.  

Sturing en 
Beleid 

2010  7    

Ouders krijgen ondersteuning op een wijze die 
aansluit bij hun behoeften en die van hun kin-
deren (Klanttevredenheid minimaal 7). 
  

          
    Jaar Aantal mel-

dingen huis-
houdelijk ge-
weld 

% toename meldingen t.o.v. vorig 
jaar 

2006 
2007 
2008 

69 
 
 
105 

2009  10 %    

Het aantal meldingen huiselijk geweld en op-
volgingen neemt jaarlijks met 10% ten opzichte 
van het vorige jaar toe. 
 
 
Vanaf 2008 beschikken we over eenduidige en 
complete gegevens. Daarbij is een duidelijke 
stijging van het aantal meldingen te constate-
ren. 

Spelregels 

2010  10 %    

    Jaar Aantal in-
stromers uit-
keringen 

% afwijking t.o.v. 2006 
  

De instroom in de uitkering (IOAW, IOAZ, 
WWB, Bbz) is in 2008 met 10% verminderd 
t.o.v. 2006. 
  
Noot; 
De instroomcijfers zijn gemaakt met een zoek-
programma. Cijfers corresponderen daardoor 
niet helemaal met de eerder genoemde cijfers 
m.b.t. instroom. 

Spelregels 2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 

164 
 
164 
 
162 

  
  
 
 
7% t.o.v. 2006 
  
Gegevens over instroom worden ge-
geven in programma 1 Werk en Eco-
nomie.  

    Jaar Aantal men-
sen in de ri-
sicogroep  

Aantal uitge-
voerde contro-
les 

% afwijking 

100% van de mensen in risicogroepen wordt 
jaarlijks gecontroleerd op onrechtmatig ver-
strekte uitkeringen. 
 
Heronderzoeken vinden uitsluitend plaats op 
basis van meldingen RDW, belastingdienst en 
de pilot Bolnes huisbezoeken. 

Spelregels 2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 

Onbekend  
 
Onbekend  
 
Onbekend  
 
81 
 
Onbekend  
 

12 
 
 
 
64 
 
81 

In april en mei 
hebben als pilot 
huisbezoeken bij 
alle uitkeringsge-
rechtigden plaats 
gevonden in Bol-
nes. Aan de hand 
van de evaluatie 
wordt nagegaan of 
een andere wijze 
van het controle-
ren op rechtmatig-
heid noodzakelijk 
is.  
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 (Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal inwo-
ners Huis-
houdelijke 
Zorg 

Specificatie 

 
2008 
 
 
 
 
2009 

Inwoners van Ridderkerk die Huishoudelijke hulp 
nodig hebben, krijgen hetzij zorg in natura (ZIN) 
hetzij een PGB. 
 
 

Dienstver-
lening 

 
 
 
2010 

 
PGB: 298 
ZIN: 849 
Stand begin 
2009 
 
PGB: 292 
ZIN: 1157 
Stand begin 
2010 

        

 
 
 
 
 
 
 
Toegekende aanvragen 2009: 
Vervoersvoorzieningen 510 
Rolstoelen                      98 
Woningvoorzieningen    114 
65+ passen vervoer     236 
Hulp bij het Huishouden 656 
Herindicaties Hulp bij het Huis-
houden  93                                   
Parkeervoorzieningen   169 
Noodfonds WMO       4 
Aantal bezwaar en beroeps-
schriften 27 
 
 

    Jaar Aantal 
WMOklanten 

Waardering WMO 

2006 
2007 
2008 
 
 
 
2009 

Ieder die een beroep moet doen op maatschappelij-
ke ondersteuning weet de weg naar voorzieningen 
te vinden (burgermonitor) en waardeert deze met 
minimaal een 7 --> invullen na evaluatie eind 2007 
(incl. mantelzorg). 
 

Sturing en 
Beleid 

 
2010 

Huishoudelijke Hulp 8,1 (lande-
lijk 7,9) 
Voorzieningen 7,2 (landelijk7,4) 
Collectief vervoer 6,7 (lande-
lijk6,6). 
 
 
  

 1 keer per jaar klanttevredenheidonderzoek door 
SGBO. In april 2009 rapport over 2008 binnenge-
komen.  
  

    

HH 1147 
Individueel 
3530 
Er kan over-
lap zijn tussen 
beide groepen 
Getallen zijn 
niet beschik-
baar. 

  

.   Jaar Aantal WVG-
aanvragen 

Aantal binnen 8 weken 

 
2007 
 
2008 
 

 
 
 

 
  
 

2009 Totaal 1424 
aanvragen 

 95% wordt gehaald. 
 

95% van de WMO-aanvragen voor individuele ver-
strekkingen worden binnen 8 weken afgehandeld. 

Dienstver-
lening 

2010    

    Jaar Aantal plannen woonzorgzones 
  

2006    

2007 Dievliet/tzand (afgerond) 
2008 Centrum/oost/west (afgerond) 
2009 Bolnes (gekoppeld aan het WOP Bolnes) 

In 2010 liggen er 4 plannen van aanpak voor woon-
zorgzones in Drievliet -Het Zand, Bolnes, Slikker-
veer en Centrum/Oost/West. 
 
 

Spelregels 

2010 In het kader van een geïntegreerde wijkaanpak is 
afgesproken dat het concept van de woonzorgzo-
nes geïntegreerd wordt in de wijkontwikkelings-
programma’s. Aangezien het WOP Slikkerveer in 
2011 wordt herzien schuift ook het opstellen van 
een plan van Aanpak Woonzorgzones op naar 
2011. 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 

Prestatie-indicator Hoofd- 
proces 

Toetsing 

    Jaar Aantal meldin-
gen mantelzorg 

% afwijking t.o.v. vorig jaar 
  

Het aantal meldingen bij het steunpunt mantelzorg 
neemt jaarlijks met 10% toe ten opzichte van het 
vorige jaar.. 

Dienstver-
lening 

2006 Steunpunt vanaf 
oktober 

  

  
2007  64 op 1/1/07   

  

2008  161 op 1/1/08 Er worden geregistreerde 
mantelzorgers bijgehouden. 
In 2008 zijn er 601 contacten 
geweest met mantelzorgers, 
maar dit kunnen ook meerde-
re gesprekken met 1 mantel-
zorger zijn 
  

  
2009  195 op 1/1/09 

 225 op 31/1/09  
 

> 10 % stijging ten opzichte 
van 2008 

  2010  215  

     
    Jaar Aantal bereik 

minimabeleid 
% afwijking t.o.v. 2006 
  

2006 
2007 

 
 
 830 

 

 
2008 

 
 921 

  

 
2009 

  
3E kwart. 531 
 

 
 
 
10%  

  

In 2009 is het bereik van de maatregelen in het ka-
der van het minimabeleid gestegen met 10% t.o.v. 
2006. 
 

Dienstver-
lening 

 
2010 

      

2e Programmamonitor 2010 Gemeente Ridderkerk 81



Volg-
nr.

Corr. 
nr. afd.

Hoofd-
proces

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2010

47 7906-
VROG

Sturing en 
beleid

27-1-2003 Den Boef Bestemmingsplan 
Centrum-Noord

Over de invulling binnen dit 
bestemmingsplan zal het college bij de raad 
terugkomen.

Invulling binnen het bestemmingsplan is afhankelijk van 
het programma voor dit gebied. De invulling van is 
derhalve nog niet aan de orde. Eerst moet het programma 
definitief worden ingevuld. De gesprekken hierover met 
Woonvisie en ontwikkelaar zijn nog gaande.

Invulling binnen het bestemmingsplan is afhankelijk van 
het programma voor dit gebied. De invulling van is 
derhalve nog niet aan de orde. Eerst moet het programma 
definitief worden ingevuld. De gesprekken hierover met 
Woonvisie en ontwikkelaar zijn nog gaande. Naar 
verwachting volgt rond de zomer van 2010 de informatie 
aan de raad. 

232 18445-
B&W

Sturing en 
beleid

10-11-2004 Den Boef AB Als bij verkoop van het gebouw de 
organisatie in haar bestaan zou worden 
bedreigd, zal het college bij de raad te rade 
gaan.

In 2008 is nog geen oplossing tot stand gekomen. Daar 
wordt nog aangewerkt. De stukken voor de 
gemeentegarantie moeten nog worden aangeleverd. 
Daarna besluitvorming in B&W.

Er is in december 2009 voor het laatst met de organisatie 
van de Spaanse Vereniging gesproken. Naar aanleiding 
van dit gesprek is het de verwachting dat het in 2010 tot 
een oplossing zal komen. 

306 18611 Dienstverle
ning 

24-10-2005 V.Andel 347 Visie begraafplaats 
Rusthof

De informatiebrochure over begraven zal 
n.a.v. de raadsvoorstellen 342 en 347 
worden aangepast

De brochure wordt verwacht in het eerste kwartaal 2010. De brochure is gereed op 19-6-2010, gelijktijdig met de 
open dag van de begraafplaats.

5 14416 Besturen / 
Nienhuis

7-6-2006 Hermans 19 2e Programmamonitor 
2006

De burgemeester zal het onderwerp 
'rapporteren aan de raad (evaluaties e.a.)' 
nog eens bespreken in het college en komt 
daarop daarna terug.

Wordt in het raadsteam Koudekerke uitgewerkt. Naar aanleiding van de behandeling van de 2e 
programmamonitor is met het raadsteam Koudekerke 
gesproken over de inbedding van evaluaties en dergelijke 
ten behoeve van verantwoording naar de raad. De 
evaluaties en andere verslagleggingsmomenten zijn 
onderdeel van het reguliere werkproces en worden u, 
bijvoorbeeld tijdens de verantwoordingsdag aangeboden.

6 14417 Beheer en 
uit-voering

7-6-2006 Den Boef n.v.t. Motie Kastanjeboom Onderzocht zal worden of van de te kappen 
kastanjeboom (4e fase Centrumplan) een 
tijdelijk kunstwerk kan worden gemaakt en 
of dat bijv. bij het NME kan worden 
neergelegd.

Na verlenen van een kapvergunning is het maken van een 
kunstuiting mogelijk, die eventueel bij het NME wordt 
geplaatst. Kosten zijn nog niet in beeld.

Geen wijziging ten opzichte van 3e monitor 2009

33 RRT07/16 Sturing en 
beleid

14-12-2007 V.d.Berg Eigen bijdrage Wmo Begin 2007 wordt bekeken hoe het voorstel 
gekoppeld kan worden aan het totale 
minimabeleid. Gegarandeerd wordt dat als 
uit de groep van minima iemand er op 
achteruit gaat, alles in het werk wordt 
gesteld dit te repareren.

In principe afgehandeld met de motie over besteding 
overschot 2007. Bij de evaluatie van de WMO verordening 
wordt de eigen bijdrage opnieuw bekeken. De VVD wil 
motie om hun moverende redenen open laten staan.

In principe afgehandeld met de motie over besteding 
overschot 2007. Bij de evaluatie van de WMO 
verordening (2009) is de eigen bijdrage opnieuw bekeken. 
De VVD wil de motie om hun moverende redenen open 
laten staan.

76 RRT08/11 Sturing en 
beleid

24-4-2008 Zwiers 159 Actualisatie IHP Bij het IHP 2010 e.v. zal een onderwijsvisie 
onderdeel zijn van het IHP. 

Dit zal worden meegenomen bij het opstellen van een 
nieuw IHP.

Is formeel afgedaan in februari 2010. Afdoeningsbericht is 
naar de griffie verstuurd. 

84 RRT08/21 Sturing en 
beleid

7-7-2008 Zwiers 167 2e Programmamonitor 
2008

Via het OOGO zal de wethouder de scholen 
erop attenderen dat er nog gelden 
beschikbaar zijn voor lokaal maatwerk. Van 
de reactie doet hij verslag.

In juni 2009 is het OOGO conform de toezegging via een 
brief geinformeerd. In november zal dit punt vervolgens 
worden besproken tijdens het OOGO overleg.

Is formeel afgedaan in februari 2010. Afdoeningsbericht is 
naar de griffie verstuurd. 

RAADSPERIODE 2006-2010       

Bijlage 2: Openstaande raadstoezeggingen
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Volg-
nr.

Corr. 
nr. afd.

Hoofd-
proces

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2010

94 RRT08/31 Besturen/F
eldbrugge

6-11-2008 Hermans 179 Evaluatie Spelregels 
Participatie

In de eerstvolgende Programmamonitor 
wordt de raad geïnformeerd over de stand 
van zaken verbeterpunten participatie

- De productie van De folder spelregels is gereed. Het is 
gedrukt en Het zal nu verspreid worden. Dit zal gebeuren 
in oktober en november. Dit instrument helpt ons om 
inwoners op De hoogte stellen van wat er allemaal 
mogelijk is als je wilt participeren en hoe je Dit Het beste 
kunt doen.
- De website participatie is klaar en zit nu in De testfase. in 
november zal Het gereed zijn en kan Het gepresenteerd 
worden aan De inwoners van Ridderkerk.
- De discussie over de participatieladder is in volle gang. 
We nemen deel aan een landelijke ‘proeftuin’, waarin 
gemeenten elkaar inspireren en waarin dit onder meer een 
doelstelling is. Bij het bepalen van het gewenste niveau 
van interactie en de bestuurlijke besluitvorming hebben we 
instrumenten nodig. Voor de effectiviteit van ons handelen 
als bestuurlijke en ambtelijke organisatie en het tegemoet 
komen aan de verwachtingen van alle actoren en het 
managen hiervan is het nodig om een goed 
afwegingskader te hebben.

De evaluatie spelregels Participatie is afgerond en u 
aangeboden. In de kerntakendiscussie wordt tevens met u 
besproken op welke wijze participatie in Ridderkerk kan 
worden doorontwikkeld. Eén van de instrumenten 
daarvoor is een afwegingskader. Dit zal u ter 
besluitvorming worden voorgelegd.

Dit afwegingskader zit nu in de conceptfase en wordt op dit 
moment uitgewerkt tot een instrument, dat we kunnen 
gebruiken bij het nemen van goede beslissingen.
'- Om participatie tijdig en goed in te zetten is het nodig om 
medewerkers toe te rusten met de juiste middelen. Het 
afwegingskader zal hierbij van groot belang zijn. Ook is het 
nodig om medewerkers te begeleiden bij het schrijven van 
startnotities en het terugkoppelen over wat er met 
adviezen en vragen zijn gedaan. Hier zijn we volop mee 
bezig.

Dit instrument kan ons helpen om voorafgaand het 
ontwikkelen van nieuw beleid, nieuwe plannen en 
projecten de keus te maken of, en zo ja met welke partijen 
we welke vorm van participatie willen gaan doen. Dit 
afwegingskader moet nog worden vastgesteld. Dit houdt 
in dat ook de Spelregels Participatie zullen moeten 
worden bijgesteld. Het nieuwe college dient, nadat 
daarover besloten is, deze ter vaststelling door te sturen 
aan de gemeenteraad.

98 RRT08/35 beheer en 
uit-voering

27-11-2008 Den Boef 195 Bestemmingsplan 
Natuurgebied 
Crezéepolder, motie 
2008-116

De raad wordt op de hoogte gehouden van 
de stand van zaken van de 
onderhandelingen over de werving van de 
gronden.

Onderhandelingen door de DLG zijn nog steeds gaande. 
Onderhandelingen lopen nog met twee grondeigenaren. 
Voortgang wordt gevolgt door de wethouder. Zodra er wer 
nieuwe informatie beschikbaar is volgt nieuwe toelichting 
door wethouder. 

100 RRT08/37 beheer en 
uit-voering

27-11-2008 Zwiers n.v.t. Mededelingen 
afdoening moties. 
Motie 2008 - 98 
inzake Medegebruik 
Jongerencentrum

Na ingebruikname van het Jongerencentrum 
zal bekeken worden hoe het feitelijk gebruik 
is en zal de raad hiervan op de hoogte 
worden gesteld.

In samenwerking  met de gebruikers zal worden gekeken 
naar de verschillende functies en het feitelijk gebruik na de 
ingebruikname. De Raad wordt daarover geïnformeerd.

In samenwerking  met de gebruikers zal worden gekeken 
naar de verschillende functies en het feitelijk gebruik na 
de  ingebruikname. De Raad wordt daarover 
geïnformeerd. Verwachte ingebruikname is na de zomer 
2010.

101 RRT09/01 Sturing en 
beleid

18-12-2008 De Koning Vragenuur Motie 2008-74 Gratis 
openbaar vervoer

Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2009 zal naar 
verwachting de raad/commissie meer van 
het college vernemen over het gratis 
openbaar vervoer.

In november 2009 komt dit onderwerp in het dagelijks 
bestuur van de Stadsregio. Daarna komt informatie over 
mogelijkheden en kosten (1e Kwartaal 2010). 

In november 2009 is dit onderwerp in het dagelijks 
bestuur van de Stadsregio besproken. Hierover is een 
raadsinformatiebrief verzonden. Verdere informatie over 
mogelijkheden en kosten (2e Kwartaal 2010) worden nog 
verwacht. 
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Volg-
nr.

Corr. 
nr. afd.

Hoofd-
proces

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2010

110 RRT09/08 Sturing & 
beleid / 
wijkontw 
Van  
Bochove

19-2-2009 Blesgraaf 220 1e Programmamonitor 
2009

Het verzoek om in het voor te leggen 
raadsvoorstel inzake bijstelling krediet 
sporthal een aantal opties op te nemen, zal 
worden bekeken.

Dit maakt onderdeel uit van de plannen voor de bouw van 
een sporthal en jeugdcentrum in combinatie met woningen. 
Aan de hand van de doorrekening van de bouwplannen is 
berekend dat het beschikbare krediet niet toereikend is. 
Onderzocht wordt enerzijds welke aanpassingen aan de 
plannen noodzakelijk zijn om binnen het beschikbare 
krediet te blijven, anderzijds wordt onderzocht hoeveel 
extra middelen noodzakelijk zijn om de huidige plannen te 
realiseren. Besluitvorming hierover zal in 2009/2010 
plaatsvinden. Verwachte realisatie van het jeugdcentrum 
zal in 2013 zijn.

Dit maakt onderdeel uit van de plannen voor de bouw van 
een sporthal en jeugdcentrum in combinatie met 
woningen. Aan de hand van de doorrekening van de 
bouwplannen is berekend dat het beschikbare krediet niet 
toereikend is. In februari 2010 is de raad middels een 
presentatie geinformeerd over de aangepaste plannen. 
De formele raadsbesluitvorming is in voorbereiding.  Dit 
wordt in relatie gebracht met de kerntakendiscussie. De 
verwachte behandeling in de raad is juni 2010. 

112 RRT09/10 Spel-regels 26-3-2009 Den Boef Vragenuur Catering in Het Huys 
Ten Donck

Aandacht zal besteed worden aan de 
veiigheidseisen, met het oog op aanwezigen 
bij partijen etc.

Inmiddels hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met 
Huys Ten Donck. Na afronding zullen de uitkomsten van 
de overleggen ter informatie aan de raad worden 
toegezonden.

Geen info beschikbaar.

117 RRT09/15 Sturing en 
beleid

23-4-2009 Blesgraaf Vragenuur Seksuele voorlichting De aandacht die scholen hieraan besteden 
stelt de wethouder aan de orde in het 
OOGO en het resultaat van het overleg zal 
hij meedelen.

Dit punt wordt in het volgende OOGO overleg in november 
aan de orde gesteld. 

Dit is nog niet gebeurd. Dit punt wordt in het volgende 
OOGO overleg in juni aan de orde gesteld. 

128 RRT09/26 Spel-regels 25-6-2009 V.d. Berg 247 Programmarekening 
2008

In november 2009 ontvangt de raad de 
rapportages van het onderzoeksbureau 
ZenC en n.a.v. daarvan genomen besluiten/ 
eventuele voorstellen.

De raad heeft de ZenCrapportage en de bijhorende 
uitvoeringsvoorstellen 'ter kennisname' ontvangen.

De gemeenteraad is over de uitkomsten van het rapport 
en de actielijst geïnformeerd. Formele afdoening heeft 
nog niet plaatsgevonden.

129 RRT09/27 Spel-regels 25-6-2009 Hermans 247 Programmarekening 
2008

Vóór het eind van de raadsperiode zal een 
legal audit worden uitgevoerd.

De audit wordt op dit moment uitgevoerd. De gemeenteraad is over de uitkomsten van de Legal 
Scan en de voorgestelde (en inmiddels in uitvoering 
zijnde) aanpak geïnformeerd. Formele afdoening heeft 
nog niet plaatsgevonden.

130 RRT09/28 Sturing en 
beleid

25-6-2009 De Koning 247 Programmarekening 
2008

In het vervolg zal ook bij de Rekening een 
analyse worden gegeven van incidentele en 
structurele mee- en tegenvallers.

Bij de jaarrekening 2009 wordt voortaan uitvoering 
gegeven aan de toezegging en wordt bij de 
verschillenanalyse aangegeven of het structureel of 
incidenteel is. Overigens zijn in de jaarrekening 2008 via 
een aparte bijlage bij het raadsbesluit de incidentele en 
structurele mee- en tegenvallers alsnog in beeld gebracht 
en aan de raad verstrekt.

Vanaf de jaarrekening 2009 wordt voortaan uitvoering 
gegeven aan de toezegging en wordt bij de 
verschillenanalyse aangegeven of het structureel of 
incidenteel is. 

131 RRT09/29 Spel-regels 25-6-2009 Blesgraaf 247 Programmarekening 
2008

Medio september 2009 ontvangt de raad 
een brief met informatie over 
subsidieverlening (dit mede n.a.v. overleg 
van de wethouder met dhr. V.A. Smit)

De Raad heeft begin oktober informatie ontvangen over 
subsidiëring.

Deze toezegging is in oktober 2009 afgedaan. De 
afhandelingsmededeling is naar de griffie gestuurd. 

139 RRT09/37 Besturen 2-7-2009 Hermans Evaluatie 
collegeprog
ramma

Evaluatie volgende 
collegeprogramma

De voorzitter zal zich hardmaken voor een 
evaluatie halverwege de volgende 
collegeperiode.

In de volgende collegeperiode zal er halverwege een 
evaluatie worden ingepland.

De evaluatie van het volgende collegeprogramma is een 
zaak van uw raad en het nieuwe college. In het presidium 
kan worden besproken wanneer en op welke wijze u 
hieraan invulling wilt geven.

140 RRT09/38 Besturen 2-7-2009 Hermans Evaluatie 
collegeprog
ramma

Actieve- en passieve 
informatieplicht

Vanuit het raadsteam Koudekerke zullen 
suggesties voor vormgeving worden 
gedaan.

De actieve- en passieve informatieplicht is nog niet 
besproken in het raadsteam. De griffier zal worden 
verzocht dit op te nemen op de agenda.

Deze toezegging dient door de griffie te worden opgepakt.

142 RRT09/41 Sturing & 
beleid

3-9-2009 Den Boef 253 Nota richtlijnen 
grondprijzen 
Ridderkerk 2009

De jaarlijkse evaluatie van de nota zal ter 
behandeling worden aangeboden aan de 
raad. Door benw vastgestelde protocollen 
worden via de griffie ter kennis gebracht van 
de raad (worden ter inzage gelegd).

Conform de toezegging wordt dit in 2010 aan de raad 
aangeboden.

Conform de toezegging wordt dit in 2010 aan de raad 
aangeboden.
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Volg-
nr.

Corr. 
nr. afd.

Hoofd-
proces

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2010

143 RRT09/51 Spel-regels 15-10-2009 V.d.Berg 263 Wmo-verordening 
2009

De raad wordt geïnformeerd over het proces 
aanpassing Verstrekkingenboek.

Geen info beschikbaar.

144 RRT09/52 Dienstver-
lening

15-10-2009 V.d.Berg 263 Wmo-verordening 
2009

Wat we doen en wat dit voor de negen 
prestatievelden Wmo betekent, zal worden 
betrokken bij de opstelling van het Actieplan 
2010, dat gelijktijdig wordt aangeboden bij 
de Evaluatie van het beleidsplan Wmo.

Het aktieplan 2010 is inmiddels vastgesteld in het college 
en wordt zsm aangeboden aan de raad. De evaluatie van 
het beleidsplan Wmo wordt in het derde kwartaal 
opgeleverd. 

145 RRT09/53 Dienstver-
lening

15-10-2009 Blesgraaf 262 Verordening Wet 
inburgering 2009

De in motie 2009-158 gevraagde informatie: 
a. het aantal inburgeringsplichtigen, met 
mutaties in het kwartaal, b. het aantal dat 
daadwerkelijk een cursus volgt, met 
mutaties in het kwartaal, c het aantal datin 
het betreffende kwartaal het 
inburgeringsdiploma heeft behaald, zal in de 
Programmamonitor worden gegeven.

A. In het BPI staan op dit moment 191 mensen, waarvan 
nog moet worden vastgesteld of zij inburgeringsplichtig 
zijn.  Van 374 mensen is vastgesteld dat zij 
inburgeringsplichtig zijn of waren. B. Op dit moment 
volgen 69 Ridderkerkse inburgeringsplichtigen een 
inburgeringscursus. 
C. Op dit moment hebben er in totaal 43 Ridderkerkse 
inburgeringsplichtigen een inburgeringsdiploma behaald. 
In het eerste kwrtaal van 2010 hebben 6 inburgeraars hun 
diploma behaald.

147 RRT09/55 Besturen 5-11-2009 Hermans Algemene 
beschouwingen

De raadsleden ontvangen elk het advies 
"Polariseren binnen onze grenzen" van de 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Boekje is toegestuurd en daarmee is de toezegging 
afgedaan.

148 RRT09/56 B&U 5-11-2009 Blesgraaf Algemene 
beschouwingen

Voor de raad in januari 2010 krijgt de raad 
aangeboden het IHP 2010 e.v.

Het nieuwe IHP/accommodatiebeleid is in februari 
aangeboden aan de Raad. Het stuk is vastgesteld en 
krijgt zijn uitvoering binnen de nieuwe LEA structuur. 

149 RRT09/57 Spel-regels 5-11-2009 V.d. Berg Algemene 
beschouwingen

Binnenkort krijgt de raad aangeboden het 
rapport met de uitkomsten van het KWIS-
onderzoek.

Het KWIS-rapport is in januari 2010 aan de raad 
aangeboden.

150 RRT09/58 S&B 5-11-2009 Den Boef Algemene 
beschouwingen

Resultaten haalbaarheidsonderzoek 
samenstelling gemeentewerf en verplaatsing 
scouting zal in januari 2010 worden 
meegedeeld.

Haalbaarheidsonderzoek gemeentewerf is inmiddels 
afgerond. In het tweede kwartaal van 201??? zijn de 
bevindingen met raad en betrokkenen besproken.

151 RRT09/59 S&B 5-11-2009 Den Boef Algemene 
beschouwingen

Zodra de plannen voor de bouwlocatie 
Oostendam concreet genoeg zijn, komt de 
wethouder terug bij de raad. 

De nota van uitgangspunten is in de raadsvergadering van
18 februari vastgesteld.

152 RRT09/60 S&B 5-11-2009 Den Boef Algemene 
beschouwingen

De wethouder zal alsnog onderzoeken de 
mogelijkheden tot realisatie van een 
speelbos in het Reijerpark of het 
Oosterpark.

Dit onderzoek moet nog worden gestart. Planning is 
medio 2010. 

153 RRT09/61 Spel-regels 26-11-2009 Den Boef Vragenuur Als het advies van de commissie 
bezwaarschriften over het bezwaarschrift 
inzake de boomgaard (niet handhavend 
optreden college) is ontvangen, krijgt de 
raad een afschrift.

De raad heeft de gevraagde informatie ontvangen. 

154 RRT10/01 B&U 17-12-2009 Den Boef 282 3e Programmamonitor Binnenkort krijgt de raad het overzicht met 
stand van zaken en knelpunten 3%-regeling 
speelruimte.

Raadsinformatiebrief is in voorbereiding en wordt in april  
toegestuurd.

155 RRT10/02 S&B 
partner-
schappen

17-12-2009 Blesgraaf 282 3e Programmamonitor De commissie zal geïnformeerd worden 
over de nieuwe overlegvorm over jeugd, 
waarin onderwijs en zorg bij elkaar zijn 
gebracht.

In februari is de commissie Samen Leven geïnformeerd 
over de LEA en het Integraal accommodatiebeleid dmv 
een presentatie
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Volg-
nr.

Corr. 
nr. afd.

Hoofd-
proces

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2010

156 RRT10/03 S&B 
beleidsont
wikkeling

17-12-2009 Blesgraaf 282 3e Programmamonitor Het verzoek van de PvdA om de 
verenigingen per lid € 2,50 toe te kennen, 
neemt de wethouder voor bespreking mee 
naar het college

Het college wenst prioriteit te geven aan de 
kerntakendiscussie. Bij de discussie over de kerntaken 
kunnen er integrale afweging plaatsvinden op welke 
terreinen bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden en 
op welke terreinen er eventueel een intensivering kan 
plaatsvinden.

157 RRT10/04 B&U 17-12-2009 Den Boef 282 3e Programmamonitor Als het uitgifteprotocol voor Cornelisland ter 
inzage ligt, krijgt de raad via de griffie een 
kopie

Ligt nog niet ter inzage. Verwachting is dat dit voor de 
zomer wel gaat gebeuren. Dan krijgt de raad ook een 
kopie.

158 RRT10/05 Spel-regels 21-1-2010 V.d. Berg 287 Notitie regionaal 
arbeidsmarkbeleid

De raad wordt geïnformeerd wanner hij het 
voorstel voor de participatieverordening kan 
verwachten. Dan wordt tevens meegedeeld 
welk voorbeeld de meente daarbij zelf wil 
geven.

De participtaieverordening wordt in BAR-verband 
aangepast, incl. de beleidsregels over 
stimuleringspremies. Dit wordt in het 2e kwartaal van 
2010 aan de raad aangeboden.

159 RRt10/06 Sturing en 
beleid 
partner-
schappen

21-1-2010 Blesgraaf 272 Begroting 2010 
3Primair

Met 3 a 4 weken krijgt de raad een notitie 
die meer duidelijkheid geeft over de positie 
van de raad t.o.v. de verzelfstandigde 
stichting. Tevens daarbij info over komende 
wetswijzgiing.

De Raad heeft een notitie over het toezichtskader 
ontvangen

160 RRT10/07 Spel-regels 18-2-2010 Hulman Vragenuur Bezwaarschrift 
boomgaard (tegen het 
niet-havend optreden)

Als het college een uitspraak heeft gedaan 
op het bezwaarschrift, worden het besluit en 
het advies van de commissie 
bezwaarschriften ter kennis van de raad 
gebracht.

De raad heeft de gevraagde informatie ontvangen. 

161 RRT10/08 B&U 18-2-2010 Den Boef Vragenuur Kap bomen 
Oranjestraat

Er wordt nog een keer naar gekeken of twee 
bomen niet gekapt hoeven te worden. Is kap 
toch nodig dan wordt, vóórdat kap 
plaatvindt, de raad geïnformeerd.

In overleg met Woonvisie is besloten om de betreffende 
woning te verplaatsen zodat de bomen niet gekapt hoeven
te worden. De procedure voor de verplaatsing  van de 
woningen wordt opgestart.

162 RRT10/09 S&B, SO 18-2-2010 Den Boef 293 Uitgangspunten voor-
ontwerp 
bestemmingsplan 
Oostendam

Nagegaan wordt of de startersregeling ook 
van toepassing kan zijn voor 
maatschappelijk gebonden eigendom.

Dit wordt nagegaan. 

163 RRT10/10 S&B, SO 18-2-2010 Blesgraaf 283 Visie en kaderstelling 
accommodatiebeleid

Intern zal overlegd worden of de taken en 
functie van de LEA in enige vorm moeten 
worden beschreven.

De taken en functies binnen de LEA worden besproken in 
het bestuurlijk overleg vastgesteld en middels een verslag 
vastgelegd.

164 RRT10/11 Besturen 18-2-2010 Hulman 295 Gemeenschappelijke 
regling Stadsregio 
Rotterdam

In de begeleidende brief aan de Stadsregio 
zal de wens van de raad worden 
opgenomen om: a. de wijzigng na de 
bestuursperiode te evalueren b. de regeling 
te wijzigen als de Wet gemeenschappelijke 
regelingen wordt aangepast aan de huidige 
Wet op de ruimtelijke ordening.

De wens van de raad is aan de Stadsregio medegedeeld.

165 RRT10/12 Sturing en 
beleid SO

18-2-2010 Den Boef 293 Uitgangspunten voor-
ontwerp 
bestemmingsplan 
Oostendam

De uitslag van het woonwensen-onderzoek 
kan reden zijn het plan aan te passen.

Blijft openstaan todat woonwensenonderzoek is afgerond 
(vermoedelijk rond de zomer). 
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Volg-
nr.

Corr. 
nr. afd.

Hoofd-
proces

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2010

166 RRT10/13 Sturing en 
beleid SO

18-2-2010 De Koning 293 Uitgangspunten voor-
ontwerp 
bestemmingsplan 
Oostendam

De ontsluiting van het gebied zal nog nader 
onderwerp van studie zijn.

Toezegging is afgedaan.

1 Sturing en 
beleid

Beleidsplan/module Parkeren. In 2009 is budget beschikbaar gesteld voor module 
Parkeren. Voorbereidingen zijn gestart.

De module parkeren wordt inclusief uitwerking rond de 
zomer van 2010 aan de raad aangeboden.

3 Sturing en 
beleid

Deelplannen:  Openbare verlichting, Civiele 
Kunstwerken, Straatreiniging en 
gladheidsbestrijding, Groen (en Wijkbeheer) 
en Wegen.

De beheerplannen (beleiduitvoeringsplannen) van de 
verschillende elementen zijn in voorbereiding. Het beheer 
is gebaseerd op het huidige vastgestelde beleid. Indien 
van toepassing zullen beheerplannen vanaf het 2e 
kwartaal aan de raad worden voorgelegd. (

Het nieuwe beleidsplan openbare verlichting wordt begin 
2011 aan uw raad aangeboden. Het beleidsplan wordt 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen zoals LED 
verlichting. 

18 Sturing en 
beleid

pag. 33  begroting In beeld brengen woonwensen van 
Ridderkerkers 

In commissie mei 09 proberen het gewenste resultaat 
nader te formuleren.

De uitkomst van het woonwensenonderzoek is aan de 
raad gepresenteerd. De uitwerking in de 
woningbouwopgaven wordt in het tweede deel van het 
jaar aan u aangeboden.

36 Sturing en 
beleid

2e monitor 2007 Woonwensen Ridderkerkers in beeld 
brengen volgens planning in de juliraad

In commissie mei 09 proberen het gewenste resultaat 
nader te formuleren.

De uitkomst van het woonwensenonderzoek is aan de 
raad gepresenteerd. De uitwerking in de 
woningbouwopgaven wordt in het tweede deel van het 
jaar aan u aangeboden.

41 Sturing en 
beleid

schriftelijke vragen 
begr. 2007

Er zal in 2007 een voorstel worden 
geformuleerd betreffende de vorm en het 
tijdpad van het te houden 
woonwensenonderzoek.

In commissie mei 09 proberen het gewenste resultaat 
nader te formuleren.

De uitkomst van het woonwensenonderzoek is aan de 
raad gepresenteerd. De uitwerking in de 
woningbouwopgaven wordt in het tweede deel van het 
jaar aan u aangeboden.

57 Beheer en 
uitvoering

Kascommissie 
rekening 2006 

Gelet op de onduidelijkheid bij de 2e 
Programmamonitor 2007 omtrent de 
ramingen over verhuur van 
gymnastieklokalen, wordt bij de 3e monitor 
een overzicht opgesteld van de exploitatie 
gymnastieklokalen vóór en ná de overdracht 
aan de SRS.

In overleg met SRS wordt verhuur en overzicht opgesteld. 
Verwachting gereed juni 2009.

Is afgedaan. Afdoeningsmededeling volgt.

62 Beheer en 
uitvoering

1e monitor 2008 Onderwijsachterstandenbeleid: In november 
2007 heeft het rijk extra middelen ter 
beschikking gesteld voor voorschoolse 
educatie in de schooljaren 2007/2008 en 
2008/2009. Het wettelijk kader voor het 
onderwijsachterstanden-beleid is voluit van 
toepassing. 

Stichting Kinderopvang Ridderkerk heeft in de periode 
februari-maart 2009 een subsidieaanvraag ingediend, om 
in aanmerking te komen voor deze gelden. De 
subsidieaanvraag wordt op korte termijn in behandeling 
genomen.

Op 16 juni 2009 is er subsidie aan de SKR toegekend 
voor het VVE-project Uk en Puk in de kinderopvang voor 
de jaren 2009 en 2010. 

Vanuit begroting, monitor, schriftelijke vragenronde en/of (kas)commissie (niet opgenomen in overzicht griffie)
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Bijlage 3: Stand van zaken investeringsvolume voor de 2e monitor 2010 
 
Inleiding 
 

In het dekkingsplan van de begroting 2010-2013 is het Investeringsvolume geïntroduceerd. In plaats 
van de raming van de kapitaallasten op de individuele investeringen te baseren is gekeken naar de 
gemiddelde investeringsuitgaven van de voorafgaande vier gemeenterekeningen (2005-2008). De 
gemiddelde kapitaallasten die daarmee corresponderen vormen het investeringsvolume en zijn ver-
deeld over de raadsprogramma’s. Daarmee is een gelijkmatige spreiding van de kapitaallasten van 
nieuwe investeringen over de planperiode bereikt. Hiermee wordt nagestreefd de zgn. boeggolf aan 
investeringsuitgaven te voorkomen. 
 
Bij de begroting 2010-2013 is een bijlage gevoegd waarin alle noodzakelijke investeringen nieuw 
beleid zijn opgenomen. Het investeringsvolume biedt voldoende ruimte om in de periode 2010-2013 
deze investeringen uit te voeren. Om het verband met het investeringsvolume aan te geven zijn de-
ze investeringen in 3 categorieën ingedeeld: 
cat. 1 = de randvoorwaarden om tot uitvoering over te gaan zijn gerealiseerd 
cat. 2 = nog niet alle randvoorwaarden zijn vervuld, de voorbereiding is nog niet gereed 
cat. 3 = er is nog meer onzekerheid over de randvoorwaarden dan bij categorie 2, de voorbereiding 
moet nog beginnen 
 
Investeringen van categorie 1 kunnen in principe ten laste van het investeringsvolume worden uit-
gevoerd. Binnen het raadsprogramma kan het college van BenW hiertoe besluiten. Daarbij heeft de 
raad wel een aantal investeringen aangewezen waarvan nog een inhoudelijk voorstel aan de raad 
moet worden voorgelegd, alvorens het college tot uitvoering ten laste van het investeringsvolume 
kan overgaan. 
 
Stand van zaken bij 2e monitor 2010 
 

De bijlage bij de begroting 2010 met de investeringen per raadsprogramma naar categorie is geac-
tualiseerd en als bijlage bij deze 2e monitor 2010 gevoegd. 
Per raadsprogramma is een overzicht opgenomen met de ontwikkeling van de kapitaallasten van 
het investeringsvolume. Daarbij is opgenomen de uitwerking bij de verwerking van het vastgestelde 
dekkingsplan van de begroting 2010-2013 en de kapitaallasten van de ten laste van het investe-
ringsvolume in uitvoering genomen investeringen, waarna als resultaat overblijft het restant investe-
ringsvolume. 
Op de bijlage in de 2e monitor 2010 is aangegeven welke van de investeringen van categorie 1 in 
uitvoering zijn genomen en derhalve op het investeringsvolume van het desbetreffende raadspro-
gramma in mindering zijn gebracht. 
Er zijn inmiddels meer investeringen onder categorie 1 gerangschikt dan in de bijlage bij de begro-
ting als gevolg van de voortgaande voorbereidingen. De omvang van de investeringen in categorie 1 
die voor uitvoering in 2010 in aanmerking komen is aanzienlijk. Van een min of meer gelijkmatige 
spreiding over de planperiode 2010-2013 is geen sprake. Een betere investeringsplanning is nog 
steeds in ontwikkeling. Gelet op de restantkredieten uit de afgelopen rekeningen is het niet aanne-
melijk dat alle investeringen met categorie 1 in 2010 voor het eind van het jaar gereed zullen zijn.  
Wij zien daarom nog geen aanleiding om het investeringsvolume in de begroting 2010 aan te pas-
sen. Wij stellen voor om de verdere bestedingen van het investeringsvolume in 2010 af te wachten 
en bij de 3e programmamonitor 2010 te bezien of de geraamde gemiddelde kapitaallasten voor 2011 
moeten worden aangepast, c.q. welke verschuivingen er tussen het investeringsvolume per raads-
programma moeten plaats vinden. 
 
De gevolgen op de kapitaallasten van de restantkredieten 2009 zijn in het investeringsvolume ver-
werkt. Indien deze afzonderlijk worden gehouden blijven we met twee verschillende methodes voor 
het ramen van kapitaallasten naast elkaar werken en dat zal het inzicht in het budgettaire effect be-
moeilijken. 
Voor de jaarschijf 2010 hebben de restantkredieten een voordelig effect op de geraamde kapitaal-
lasten. Er is voor dat jaar nog geen volume aan kapitaallasten waarmee dat verrekend kan worden. 
In totaal is er een voordeel berekend van € 349.500,--. In het dekkingsplan van de begroting 2010 is 
al met een voordeel van € 286.600,-- rekening gehouden. Er is dus een extra voordeel van  
€ 349.500,-- -/- € 286.600,-- = € 62.900,--. Vanwege de samenhang met de investeringsplanning 
van het investeringsvolume zal dit voordeel eveneens in de 3e programmamonitor worden verwerkt. 
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Overzicht investeringen begroting 2010-2013 2e monitor 2010 totaal

RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Totaal 2010-2013 code

subtotaal 1 programma 2 5.500 0 0 0 1
subtotaal 1 programma 4 4.791.500 3.916.400 0 0 1
subtotaal 1 programma 5 7.829.900 1.073.000 0 0 1
subtotaal 1 programma 6 4.365.600 431.100 0 0 1
subtotaal programma 7 250.000 250.000 0 0 1
subtotaal 1 programma 8 1.249.000 0 0 0 1

Totaal categorie 1 18.486.000 5.670.500 0 0

subtotaal programma 1 0 63.500 0 0 2
subtotaal programma 4 75.300 1.024.700 500.000 0 2
subtotaal programma 5 2.071.100 3.133.800 2.355.700 2.367.600 2
subtotaal programma 6 0 554.000 0 0 2
subtotaal programma 7 0 0 0 0 2
subtotaal programma 8 0 500.000 382.000 800.500 2

Totaal categorie 2 2.146.400 5.276.000 3.237.700 3.168.100

subtotaal programma 4 0 0 0 0 3
subtotaal programma 6 0 2.113.100 441.300 0 3

Totaal categorie 3 0 2.113.100 441.300 0

Totaal-generaal 20.632.400 13.059.600 3.679.000 3.168.100 40.539.100

Restantkredieten 2009 4.381.200 231.100 4.612.300
Investeringsvolume 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 35.600.000

Totaal Investeringsvolume +
restantkredieten 2009

13.281.200 9.131.100 8.900.000 8.900.000 40.212.300
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Overzicht investeringen begroting 2010-2013 2e monitor 2010 Programma 1

RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code
Verv marmoleum brandweerkazerne 0 38.500 0 0 vervanging 2
Verv noodstroomaggegraat 0 25.000 0 0 vervanging 2

Totaal-generaal programma 1 0 63.500 0 0

Overzicht investeringen begroting 2010-2013 2e monitor 2010 Programma 2

RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code
Oplossen enge plekken 5.500 restantkrediet 2009 1

totaal 1 restantkredieten 2009 5.500 0 0 0
Totaal-generaal programma 2 5.500 0 0 0

Overzicht investeringen begroting 2010-2013 per 2e monitor 2010 Programma 3

RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code

Totaal-generaal programma 3 0 0 0 0
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Overzicht investeringen begroting 2010-2013 per 2e monitor 2010 Programma 4

RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code

Lokaal maatwerk de Piramide 238.000 restantkrediet 2009 1
Uitbreiding de Wingerd 113.300 restantkrediet 2009 1
Bouw Praktijkschool 48.100 restantkrediet 2009 1
Uitbreiding aula Farelcollege 306.300 restantkrediet 2009 1

subtotaal 1 restantkredieten 2009 705.700 0 0 0
Lokaal maatwerk bbs de Bongerd 0 0 0 0 gereed
Lokaal maatwerk OBO 2010 0 0 0 0 is vervallen
Gebruiksverg. dislocatie De Reijer 0 0 0 0 is vervallen
Gebruiksver. hoofdlocatie De Reijer 0 0 0 0 is vervallen
Renoatie vloeren De Regenboog 42.500 0 0 0 vervanging 1
Binnen-hekwerk Dierenhof Oosterparkweg 25.000 0 0 0 vervanging 1

Nieuwbouw de Burght 1.654.900 0 0 0 start in 2009 1
Nieuwbouw de Burght, inrichting 237.200 0 0 0 start in 2009 1
Nieuwbouw de Burcht - installaties 544.600 0 0 0 start in 2009 1
Nieuwbouw de Burght, terrein 103.500 0 0 0 start in 2009 1
Uitbr Piramide tijdelijk lokaal 113.700 0 0 0 bestaand krediet 1
Uitbreiding Pyramide met lokaal, gebouw 225.900 0 0 0 bestaand krediet 1
Uitbreiding Pyramide installaties 28.200 0 0 0 bestaand krediet 1
Uitbreiding Pyramide inrichting 28.200 0 0 0 bestaand krediet 1

RVS Voorbereiding Unilocatie Ds Kersten-
/Ursinusschool

50.000 0 0 relatie met IHP 1

RVS Realisatie Unilocatie Ds Kersten/Ursinus 50.000 400.000 0 0 relatie met IHP van 3 
naar 

1

Voorbereiding nieuwbouw De Reyer - gebouw 309.000 0 0 0 in uitvoering 1

Nieuwbouw De Reyer - gebouw 1.721.000 0 0 1
Nieuwbouw De Reyer - installaties 733.700 0 0 1
Nieuwbouw De Reyer - inrichting 305.700 0 0 1
Intergratie/nieuwbouw Gymlok. De Reijer 756.000 0 0 1

12e lokaal De Fontein 117.900 nieuwe investering 2010 1
Vervangen inventaris gymnastieklokalen 92.000 investeringssubsidie SRS 

volgens meerjarige beschikking 
2006-2010 

1

RVS Binnenklimaat en energiebesparing 
basisonderwijs

375.300 Totale investering is € 463.200,--
, waarvan € 87.900,-- direct 
door de scholen betaald wordt. 
Via de gemeente loopt een 
rijkssubsidie van € 277.900,--.

1

subtotaal 1 vanaf begroting 2010 3.997.900 3.916.400 0 0
totaal 1 Alles 4.703.600 3.916.400 0 0

Lokaal maatwerk Kerstenschool 0 128.600 0 0 voorbereid 2
Lokaal maatwerk Kerstenschool 68.100 nog in voorbereiding 2
Lokaal maatwerk OBO 75.300 0 0 0 uit restant krediet Brede school 

Bolnes
2

RVS Speellokaal de Bosweide 0 216.500 0 0 2
RVS Dakrenovatie de Bosweide/Fontein 0 380.000 0 0 2
RVS Speellokaal de Fontein 0 216.500 0 0 2

Verv. Gymnastieklokaal Pretoriusstraat 0 0 450.000 0 2

Verv Gymklokaal Pretoriusstr inrichting 0 0 50.000 0 2

Verv hokken Kinderboerderij 2011 0 15.000 0 0 2
totaal 2 75.300 1.024.700 500.000 0

Totaal-generaal programma 4 5.484.600 4.941.100 500.000 0

in uitvoering

bestaande kredieten, in 2011 
ouder dan 3 jaar.
Ontwikkelingen in Bolnes 
afwachten
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Overzicht investeringen begroting 2010-2013 2e monitor 2010 Programma 5

I. Afval
RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code

Milieuparken ondergrondse klapvloeren 3.700 restantkrediet rekening 2009 1
Mechanische afvalverwijdering klepinstallaties 2.800 restantkrediet rekening 2009 1

subtotaal 1 afval restantkredieten 2009 6.500 0 0 0
Uitbr milieuparkn05 betonbak+infrastr 2.000 0 0 0 in uitvoering genomen 1

Restafval ondergr betonbak+infra (kr) 153.000 0 0 0 in uitvoering genomen 1

Containerafzetterreinen 0 0 0 0 in uitvoering genomen 1

subtotaal 1 afval vanaf begroting 2010 155.000 0 0 0
totaal 1 Afval 161.500 0 0 0

II. Riolering
RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code

Rioolgemalen besturingssysteem (vh RTC 
beslisregels)

96.500 restantkrediet rekening 2009 1

Aanleg persleiding Beverwaard 207.400 restantkrediet rekening 2009 1
Overstorten Rijksstraatweg 17.000 restantkrediet rekening 2009 1
Nazorg bergbezinkleidingen 15.700 restantkrediet rekening 2009 1
Afkoppelen TP23 Waaldijk-oost 190.700 restantkrediet rekening 2009 1
Aanpassen put TV74 aan nw functie 15.000 restantkrediet rekening 2009 1

subtotaal 1 riolering restantkredieten 2009 542.300 0 0 0
Vervangen/repareren gemaal P01 716.200 1
Vervangen gemaal P01 werktuigbouw 100.000 313.200 1
Vervangen gemaal P02 werktuigbouw 171.200 0 0 0 vastgesteld GRP-IV 1
Vervangen gemaal P01 elektronisch 33.700 1
Vervangen gemaal TP22 elektronisch 14.100 0 0 0 vastgesteld GRP-IV 1
Vervangen gemaal P01 elektrisch 32.800 100.000 1
Aanpassen P04 electrisch 09 12.000 0 0 0 vastgesteld GRP-IV 1
Vervangen gemaal HP 42.100 0 0 0 vastgesteld GRP-IV 1
Vervangen gemaal ADSL 12.900 0 1
Gemalen 2009 elektronisch 175.000 0 0 0 vastgesteld GRP-IV 1
Gemalen 2011 elektronisch 250.000 0 0 0 vastgesteld GRP-IV 1
Gemalen 2011 elektrisch 250.000 1
Riolering Oost Molendijk civiel 0 151.100 0 0 vastgesteld GRP-IV, is 

aanbesteed
1

Riolering Oost Molendijk elektr 0 80.000 0 0 vastgesteld GRP-IV, is 
aanbesteed

1

Riolering Waalweg civiel 25.200 226.800 0 0 vastgesteld GRP-IV van 2 
naar 

1

Drukriool gemalen 2010 45.600 0 0 0 vastgesteld GRP-IV 1
Gemalen 2010, elektronisch 218.300 0 0 0 vastgesteld GRP-IV 1
Rioolgemaal P69 civiel 341.000 1
Rioolgemaal P69 elektrisch 138.000 1
Aanleg persleiding P69 naar centrale plaats 338.700 0 0 0 vastgesteld GRP-IV 1

Aanleg persleiding P04 naar P69 723.600
Aanleg persleiding van P01 naar 
Donkerslootweg

100.000 van 2 
naar 

1

Aansluiting woonboot Marij op het riool 65.100 1
Vervanging rioleringen 2009 0 0 0 0 vastgesteld GRP-IV 1
Vervanging rioleringen 2010 641.900 0 0 0 vastgesteld GRP-IV Van 2 

naar 
1

subtotaal 1 riolering vanaf begroting 2010 4.447.400 871.100 0 0
totaal 1 riolering 4.989.700 871.100 0 0
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II. Riolering vervolg
RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code

Riolering Waalweg elektr 0 62.000 0 0 vastgesteld GRP-IV 2

Gemalen 2011/2012/2013, elektronisch 84.800 331.300 270.900 vastgesteld GRP-IV 2

Gemalen 2011/2012/2013, elektrisch 324.000 535.500 503.000 vastgesteld GRP-IV 2

Vervanging rioleringen 2011 600.000 0 vastgesteld GRP-IV 2

Vervanging rioleringen 2012 400.000 0 vastgesteld GRP-IV 2

Drukrioolgemalen 2012/2013 26.700 60.800 vastgesteld GRP-IV 2

Vervanging rioleringen 2013 500.000 vastgesteld GRP-IV 2

Grote gemalen 2013 156.700 vastgesteld GRP-IV 2

Aanleg persleiding van P01 naar 
Donkerslootweg

700.000

Div. rioleringen 2009 (afsplits60519043) 600.000 0 0 0 vastgesteld GRP-IV 2

totaal 2 riolering vanaf begroting 2010 1.300.000 1.070.800 1.293.500 1.491.400
Totaal Riolering 6.289.700 1.941.900 1.293.500 1.491.400

III. Overige investeringen programma 5
RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code

M130 Verbeteren kwaterkwaliteit 27.000 restantkrediet rekening 2009 1
M116 Anjerstraat/Lagendijk peilstijging 40.000 restantkrediet rekening 2009 1
Suppletiegemaal V05 en persleiding Reijerp 12.100 restantkrediet rekening 2009 1
Reconstructie Rijksstraatweg Voorw/verbw 114.900 restantkrediet rekening 2009 1
Stallingsvoorzieningen fietsen 8.400 restantkrediet rekening 2009 1
Verhogen bushaltes mindervaliden 2009 106.400 restantkrediet rekening 2009 1
Uitvoeren knelpunten hulpdiensten 69.000 restantkrediet rekening 2009 1
Aanpassen straatprofiel Paul Krugerstraat 17.500 restantkrediet rekening 2009 1
Kunstgrasondergronden speelterreinen 2009 12.000 restantkrediet rekening 2009 1
Wijkontwikkelingsplannen 2009 119.500 restantkrediet rekening 2009 1
Veilige fietsroute Molensteeg, Ben.rijweg, St. 
Jorisstraat

99.100 restantkrediet rekening 2009 1

Voetgangersbrug en vissteiger Torenmolen 45.000 restantkrediet rekening 2009 1

subtotaal 1 over. invest. restantkredieten 2009 670.900 0 0 0
M122 Slikkervr-zuid-oost niew open water 163.600 186.900 0 0 in uitvoering genomen 1

M132 Zwaluw/Lijster vrv duikers,stuw 2009 16.700 0 0 0 vastgesteld waterplan 1

Speelelementen 2010 35.000 0 0 0 vervanging 1

Drie buurtspeelruimten 115.000 0 0 0 opgenomen in 2e monitor 2009 van 2 
naar 

1

Zeven blokspeelruimten 110.000 0 0 0 opgenomen in 2e monitor 2009 van 2 
naar 

1

1 houten brug 2010 20.000 0 0 0 vervanging 1

Vervangen 1 hangbrug in Reijerpark 25.000 0 0 0 vervanging 1

Vervangen 1 houten brug in Reijerpark 23.000 0 0 0 vervanging 1

Kwaliteitsverbetering centrum oud-
winkelgebied 2010

622.100 1
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III. Overige investeringen programma 5 vervolg
RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code

Aanpassen bushaltes voor mensen met een 
beperking

180.000 aangekondigdd in 2e monitor 
2009 als  onderdeel 
vastgestelde module langzaam 
verkeer

1

RVS Verbeteren veiligheid Vlietlaan 0 1
Rehabilitatie wegen 2010 566.300 0 0 0 opgenomen in beheerplan 

wegen
1

RVS Kunstgrasondergronden speelterreinen 10 15.000 0 0 1

RVS Wijkontwikkelingsplannen 2010 46.100 0 0 0 1

M119 Mauritswg-hoek/Geerln diversen 09 35.000 0 0 0 vastgesteld waterplan, 
afhankelijk van Waterschap

van 2 
naar 

1

Fietsveiligheid Dillenburgpln 50.000 0 0 0 opgenomen in 2e monitor 2009 van 2 
naar 

1

subtotaal 1 over. invest.  vanaf begroting
2010

2.009.810 203.911 2.012 2.013

totaal 1 Overige investeringen 2.680.710 203.911 2.012 2.013
1 houten brug 2011 0 20.000 0 0 vervanging 2

Vervangen 2 houten bruggen in Reijerpark 0 46.000 0 0 vervanging 2
Zoutstrooier Nido 90 40-36WALN G5 38.200 0 0 0 vervanging 2

Zoutstrooier Nido 90 40-36 WALN G6 38.200 0 0 0 vervanging 2

Zoutstrooier Nido 50 15-24 WALN G7 28.600 0 0 0 vervanging 2

Geluidsreductie Rotterdamseweg (Drievliet) 144.500 0 0 0 vervanging 2

Rev elektr Instal draingemaal Vredehof 10.000 11.000 0 0 vervanging 2

Rev electr. Gemaal D01 Rusthof 2010 0 0 11.000 0 vervanging 2

Software Key2begraven v ervangen 18.000 vervanging 2
Verv beschoeiing Vredehof 0 13.000 0 0 vervanging 2

Groenbufferzone Donkerslt Noord Ringdijk 0 120.000 0 0 opgenomen in 2e monitor 2009 2

Bewaakte fietsenstalling nieuw terrein 0 40.000 0 0 opgenomen in 2e monitor 2009 2

Bewaakte fietsenstalling nieuw bouw 0 60.000 0 0 opgenomen in 2e monitor 2009 2

Aanleg buurtspeelruimten 2011/2012/2013 242.500 125.000 60.000

Aanleg blokspeelruimten 2011/2012/2013 187.500 60.000 15.000

Verbeteren schoolroutes en vergroten 
veiligheid schoolomgeving

15.000 aangekondigdd in 2e monitor 
2009 als onderdeel vastgestelde 
module langzaam verkeer

2

RVS Verkeersmaatregelen Pruimendijk tussen 
Tarwestraat en Damweg

30.000 2

RVS Verkeersmaatregelen Pruimendijk tussen 
Tarwestraat en Boekweitstraat

80.000 2

RVS Tijdelijke vop's op zgn grijze wegen 20.000 2
Rehabilitatie wegen 2011/2012/2013 0 659.600 637.100 641.200 2

Zoutoplosser ('01) 0 0 14.100 0 2
2 stuks houten bruggen 2011/2012 40.000 20.000 0 2
RTC tunnelgemaal 76, Sportlaan 76.000 0 0 2

RTC tunnelgemaal 77 Benedenrijweg 57.400 0 0 2

Vervangen bruggen Reyerpark 45.000 0 2
Ruimen algemene graven '84-'89 0 45.000 0 0 2
Verv transporter Leiber P-134 25.000 0 0 2
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III. Overige investeringen programma 5 vervolg
RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code

Verv transporter Leiber P-136 21.000 0 0 2

Grafdelfmachine (Lanz) 0 100.000 2

Rev. Elecktrisch gemaal D03 11.000 0 0 2

Schuillokatie begraafplaats vak 21-24 10.500 0 0 2

Vernieuwen installatie keuken rouwcntrm 12.500 0 0 2

Wijkontwikkelingsplannen 2011/2012 45.000 45.000 0 2

Verv speelvoorzieningen uit 2002 40.000 0 2

Speelelementen 2011 45.000 0 0 vervangingsinvestering 2

Speelelementen 2012 40.000 vervangingsinvestering 2
Speelelementen 2013 42.000 vervangingsinvestering 2
Verv zitbanken t/m bouwjaar 1990 25.000 25.000 0 2

RVS Rehabilitatie wegen 2010 329.500 0 0 0 opgenomen in beheerplan 
wegen

2

RVS Wijkontwikkelingsplannen 2010 37.100 0 0 0 2

Fietshighway Kievitsweg 0 250.000 0 0 opgenomen in 2e monitor 2009 2

totaal 2 over. invest.  vanaf begroting 2010 773.110 2.065.011 1.064.212 878.213
Totaal overige investeringen 3.453.820 2.268.922 1.066.224 880.226

Totaal-generaal programma 5 cat 1 7.831.910 1.075.011 2.012 2.013
Totaal-generaal programma 5 cat 2 2.073.110 3.135.811 2.357.712 2.369.613

Totaal-generaal programma 5 9.905.020 4.210.822 2.359.724 2.371.626
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Overzicht investeringen begroting 2010-2013 2e monitor 2010 Programma 6

RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code
Vervangen machinekamer zwembad De Fakkel 575.000 1
Veld B trainingsveld gras Rotterdamseweg 18.900 1
Veld A Voetbal trainingsveld wetra Bolnes 56.200 1
Veld B Voetbal trainingsveld gras Bolnes 35.000 1
Veld C voetbal pupillenveld gras 17.800 1
Veld 7/10 tennisbandn gravel Bolnes 48.000 1
Veld A voetbal trainingsveld wetra Reijerpark 55.200 1
Veld 7 voetbal trainingsveld gras Reijerpark 55.400 1
Jongerencentrum PC Hooftstraat 855.400 1
Jongerencentrum PC Hooftstraat grond 0 1
Jongerencentrum PC Hooftstraat installaties 299.400 1
Jongerencentrum PC Hooftstraat inrichting 210.000 1
JOP Oostendam tlv ISV-gelden 25.000 1
JOP Bolnes tlv ISV-gelden 25.000 1

subtotaal 1 restantkredieten 2009 2.045.200 231.100 0 0
Openluchtzwembad, bouw 908.700 0 0 0 bouw is begonnen 1
Openluchtzwembad, terrein 163.800 0 0 0 idem 1
Openluchtzwembad, installaties 248.300 0 0 0 idem 1
Openluchtzwembad, inrichting 25.100 0 0 0 idem 1
Buurtsportlocatie Slikkerveer, bouw 179.900 0 0 0 start eind 2009 1
Buurtsportloc. Slikkerveer installatie 81.000 0 0 0 start eind 2009 1
Buurtsportlocatie Slikkerveer inrichting 27.000 0 0 0 start eind 2009 1

RVS Bouw sporthal Drievliet 2007 voorbereiding 490.000 200.000 0 0 voorbereidingskosten in 2010 
incl. jeugdcentrum

1

Verbouwing WAC de Fuik, bouw 6.600 0 0 0 bestaand krediet 1
Verbouwing WAC de Fuik, installaties 20.000 0 0 0 bestaand krediet 1
Verbouwing WAC de Fuik, inrichting 60.000 0 0 0 bestaand krediet 1
De Klinker 16+ voorziening, bouw 10.000 0 0 0 1
De Klinker 16+ voorziening, installatie 20.000 0 0 0 1
De Klinker 16+ voorziening, inrichting 70.000 0 0 0 1
Buurtsportlocatie B bouw Drievliet 10.000 0 0 0 voorbereidingskosten 1

subtotaal 1 2.320.400 200.000 0 0
totaal 1 alles 4.365.600 431.100 0 0

RVS Grond sporthal Drievliet 2007 0 414.000 0 0 2
RVS Buurtsportlocatie B bouw Drievliet 0 95.000 0 0 2
RVS Buurtsportloc. B installatie Drievliet 0 30.000 0 0 2
RVS Buurtsportlocatie B inrichting Drievliet 0 15.000 0 0 2

subtotaal 2 0 554.000 0 0
RVS Bouw sporthal Drievliet 2007 0 1.522.100 101.300 0 voorbereidingskosten in 2010 

incl. jeugdcentrum
3

RVS Installaties sporthal Drievliet 2007 0 375.000 125.000 0 3
RVS Inrichting sporthal Drievliet 2007 0 200.000 0 3
RVS Grond jeugdcentrum Drievliet 0 36.000 0 0 3
RVS Bouw jeugdcentrum Drievliet 0 165.000 0 0 3
RVS Inrichting jeugdcentrum Drievliet 0 15.000 15.000 0 3

subtotaal 3 0 2.113.100 441.300 0
Totaal-generaal programma 6 4.365.600 3.098.200 441.300 0

bestaande kredieten, start eind 
2009

bestaande kredieten, in 2011 
ouder dan 3 jaar
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Overzicht investeringen begroting 2010-2013 2e monitor 2010 Programma 7

RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code
Project woningaanpassingen Woonvisie 250.000 0 0 0 bestaand krediet 1
Project woningaanpassingen Woonvisie 250.000 0 0 bestaand krediet 1

Totaal-generaal programma 7 250.000 250.000 0 0

Overzicht investeringen begroting 2010-2013 2e monitor 2010 Programma 8

RVS Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Toelichting code
Digitaal groen- en wegbeheersysteem 48.000 1
Digitaal groenbeheersysteem 11.800 1
Glasvezelnetwerk BAR-ICT 98.000 1
Server etc. BAR-ICT 75.300 1
Vervangen audio-visuele hulpmiddelen 9.800 1
Vervangen meetbus 33.500 1
Noodverlichtingsarmaturen gemeentehuis 41.000 1
Huisvesting ambtelijke organisatie 87.700 1

subtotaal 1 restantkredieten 2009 405.100 0 0 0
Invoering en koppeling basisregistratie 280.900 0 0 0 uitvoering is begonnen 1
Peugeot partner P142 07-BB-PG 34.500 0 0 0 vervanging, is aanbesteed 1
Peugeot Partner 02 tvv VV-82-PBDaihatsu 33.000 0 0 0 vervanging, is aanbesteed 1
Transporter, Toyota Dyna tvv VH-66-GX 42.000 0 0 0 vervanging, is aanbesteed 1
Peugeot Partner veegauto 02 tvv VD-BL-12 33.000 0 0 0 vervanging, is aanbesteed 1
Verv Toyota Dyna 30-BB-KB 42.000 0 0 0 vervanging, is aanbesteed 1
Ontsluiten gegevens door digitaal 
kennisysteem GIS 09

185.000 1

Audio visuel hulpmiddeln crisisbeheersng 30.300 0 0 0 vervanging 1
Audio visuele hulpmiddelen A101-A104 22.200 0 0 0 vervanging 1
Software werving&selectie en verzuim 50.000 0 0 0 vervanging 1
Multifunctioneel voertuig 91.000 0 0 0 vervanging van 2 

naar 
1

subtotaal 1 843.900 0 0 0
totaal 1 alles 1.249.000 0 0 0

Landrover P93 48-VG-JB 54.500 0 0 vervanging 2
Verv Peugeot veegauto 23-BP-XF 44.000 0 0 vervanging 2
Snoeihoutversnipperaar  327 Z -gesplitst 0 19.000 0 0 vervanging 2
Snoeihoutversnipperaar 431 ZS-gesplitst 0 23.500 0 0 vervanging 2
Verv netwerk 2011 330.000 0 0 vervanging 2
BHV, vervanging EVAC-chairs 10.000 0 0 vervanging 2
Verv CV ketel industrieweg plantsoenpost 10.000 0 vervanging 2
vervanging PC's en beeldschermen 2012 350.000 0 vervanging 2
AO plotter GeoWeb 2012 12.000 0 vervanging 2
Vermond snipperwagen (verv 2003) 20.500 vervanging 2
Netwerkcomponenten 2011 0 0 55.000 vervanging 2
Upgrade Oracle licenties 2011 0 100.000 vervanging 2
Verv HP san/server/Ntserver 2011 0 615.000 vervanging 2
Cirkel-maaier , Ransomes 960 P25 0 0 0 0 vervalt bij aanschaf multifunct. 

voertuig
2

Vervangen veegmachine Phoenix 10.000 vervanging 2
Vervangen bladzuiger Trilo SU60 10.000 vervanging 2
Vervangen vorkheftruc 19.000 vervanging 2

subtotaal 2 0 500.000 382.000 800.500
Totaal-generaal programma 8 1.249.000 500.000 382.000 800.500
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