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Inleiding 
 
Het doel van een tussenrapportage is de raad te informeren en het college verantwoording af te laten 
leggen over het gevoerde beleid over de eerste helft van dit jaar. Het is daarmee een afwijkingen 
rapportage. 
In de loop van het jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen geven tot het bijstellen 
van de doelstellingen, prestaties en budgetten. 
 
Deze 2e Tussenrapportage gaat alleen over het jaar 2016 en is daarmee in tegenstelling tot de 1e 
Tussenrapportage niet meerjarig omdat hij gelijktijdig verschijnt met de begroting. De structurele 
gevolgen van deze rapportage worden verwerkt in de begroting 2017.  
 
De ramingen zijn beoordeeld met behulp van realisatiecijfers over het eerste halfjaar en vervolgens is 
een doorkijk gemaakt naar het eind van het begrotingsjaar. Indien nodig zijn de ramingen aangepast. 
Het is dus een tussenstand. Tussen het moment van deze tussenrapportage en het moment van de 
jaarrekening (31 december) kunnen zich nog nieuwe en onverwachte ontwikkelingen voordoen.  
 
De tussenrapportage bestaat uit drie onderdelen: 
 
Deel I Financiële rapportage 
 
De financiële rapportage is gesplitst in ‘niet budgettair neutrale wijzigingen’ en ‘budgettair neutrale 
wijzigingen’. 
 
De ‘niet budgettair neutrale wijzigingen’ geven voor het jaar 2016 de volgende financiële effecten: 
 
 bedrag (+ = nadeel / - = voordeel) 

Saldo begroting 2016 na 1e tussenrapportage -84.800 

Saldo 2e tussenrapportage 665.100 

Prognose saldo rekening 2016 NADEEL 580.300 

 
Deel II Prestatie-indicatoren 
 
Hierin wordt een actueel overzicht gegeven van de waardes van de prestatie-indicatoren. Dit kan als 
de nulmeting worden beschouwd. 
 
Hierin wordt aangegeven wat de waarde van een indicator is. De waarden (het rapportcijfer, 
percentage, aantal) zijn, voor zover deze voorhanden zijn, ingevuld. De indicatoren zijn gewijzigd ten 
opzichte van de begroting 2016, dit naar aanleiding van het wijzigingsbesluit Begroting en 
Verantwoording (de invoering van verplichte indicatoren) en de bijeenkomsten met u.  
Enkele indicatoren worden aangeleverd door externe partijen. De benodigde onderzoeken hiervoor 
worden niet altijd jaarlijks uitgevoerd. Hierdoor kunt u in sommige gevallen oudere cijfers aantreffen. 
Daar waar de cijfers ontbreken zijn deze nog niet beschikbaar. 
 
Deel III Openstaande raadstoezeggingen 
 
Hierin wordt een overzicht gegeven van de nog openstaande raadstoezeggingen. 
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Niet budgettair neutrale wijzigingen 
 
+ = nadeel / - = voordeel 
L = Lasten / B = baten 
I = incidenteel / S = structureel 
 

  

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B I/S 2016
Bijdrage BAR-organisatie
1) Stelselwijziging invoer Individueel Keuzebudget- vakantiegeld juni-dec 2016 
€ 661.300 Nadeel.
De introductie van het Individueel Keuzebudget in de CAO-afspraken is volgens 
het Besluit Begroting en Verantwoording een stelselwijzigng. De per 31 
december 2016 opgebouwde rechten op vakantiegeld moeten daardoor als nog 
te betalen op de balans worden opgevoerd.

L I 661.300

2) Gevolgen CAO-afspraken. Per saldo € 92.900 Nadeel.
De gevolgen van de nieuwe CAO zijn verwerkt in de begroting 2017-2020 van 
de BAR-organisatie. Voor 2016 moeten de gevolgen nog geraamd worden. 
Tegenover de hogere lasten van € 442.900 vervalt de stelpost van € 350.000 
voor de CAO in de gemeentebegroting 2016-2019. 

L I 92.900

3) Aandeel Ridderkerk  in kostenstijging automatisering € 68.200 Nadeel.
De kosten voor automatisering vertonen een stijgende lijn. Dat komt door een 
gegroeide ondersteuningsbehoefte vanuit de organisatie en samenwerkende 
partijen, het gewijzigde werkconcept (flexibel werken) en meer ICT-middelen 
per medewerker. Het aandeel voor Ridderkerk in de kostenstijging is € 68.200.  

L S 68.200

4) Gronddepot De Gorzen € 29.000 Nadeel.
Er wordt geen grond meer verkocht uit het gronddepot De Gorzen. Er is 
rekening gehouden met een structurele opbrengst. Deze komt te vervallen, 
waardoor de BAR-bijdrage verhoogd moet worden. De structurele gevolgen zijn 
in de begroting 2017 verwerkt.

L S 29.000

subtotaal lasten 851.400
subtotaal baten 0

Totaal programma 1 851.400
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Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B I/S 2016
Verkeersplan en veiligheid
Mobiliteitsagenda
De komende jaren zal er regionaal (MRDH) worden samengewerkt in een 
project waarbij de overlast van geparkeerde vrachtwagens wordt 
teruggedrongen. Voorts zal conform de Mobiliteitsagenda Ridderkerk 2016-
2018 worden gewerkt aan gedragsbeïnvloeding in mobiliteitsgedrag. Samen 
met de Verkeersonderneming wordt een traject gevolgd, zowel richting 
bewoners als werkgevers. Doel is een wezenlijke transitie naar ‘groene’ 
mobiliteit. Voor deze projecten zal het regionaal verkeers- en milieukaart 
(RVMK) actueel gehouden moeten worden. Voor 2016 is een bedrag nodig van 
€ 57.000. De structurele mutaties worden in de begroting 2017 meegenomen. 
Dit is onderdeel van de raming voor 'Mobiliteitsagenda 2016-2018 en verkeer' in 
de Kadernota 2017.

L S 57.000

Snelheidsremmende maatregelen
Naar aanleiding van meldingen / klachten van bewoners over te hoog gereden 
snelheden zijn er in diverse straten snelheidsmetingen gedaan. In een aantal 
straten wordt structureel te hard gereden. Snelheid remmende maatregelen 
zijn nodig om de gereden snelheden te verlagen. De werkzaamheden moeten 
zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

L I 30.000

subtotaal lasten 87.000
subtotaal baten 0

Totaal programma 3 87.000

Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B I/S 2016
Huisvestingskosten Bijzonder Voortgezet Onderwijs
In 2014 is de uitbreiding van het Farelcollege aan de Kastanjelaan 50 
opgeleverd voor een totaalbedrag van € 2,4 mln. Met de stijging van de OZB is 
vanaf 2016 in de begroting geen rekening gehouden. Het nadeel voor 2016 is
€ 28.400. De structurele meerkosten ad € 48.000 worden in de begroting 2017 
opgenomen. 

L S 28.400

Huisvestingskosten Openbaar Basis Onderwijs
De extra afschrijving van de gesloopte school De Reijer-Klein Duimpje in 2015 
heeft een voordeel op de kapitaallasten tot gevolg. Deze stonden nog geraamd 
voor 2016.

L S -26.200

subtotaal lasten 2.200
subtotaal baten 0

Totaal programma 5 2.200
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Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B 2016
Sport(beleid)
Het college is in 2015 een traject gestart om de relatie met SenW te 
verzakelijken en de aansturing te verbeteren en optimaliseren. De nieuwe 
werkwijze betekende o.a. het aanpassen van de subsidierelatie met SenW en 
het opstellen van een regiedocument. Voor de formele kant en het inregelen 
van dit nieuwe beleid is juridisch advies ingewonnen.

L I 75.000

Openbaar groen planmatig
Kastanjebomen aan de Visvliet waren aangetast door de bloedingsziekte. De 
bomen moesten dit jaar  worden vervangen, kosten € 30.000. Deze kosten zijn 
niet vooraf begroot.

L I 30.000

subtotaal lasten 105.000
subtotaal baten 0

Totaal programma 6 105.000

Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)
Toelichting L/B I/S 2016
Wmo begeleiding en overige in natura
Op deze post is een bedrag van totaal € 1.264.500 begroot voor niet in te delen 
lasten. Medio 2016 zijn hier nog geen uitgaven op geboekt. Deze post wordt 
eenmalig met ongeveer de helft afgeraamd. Met het resterende bedrag wordt 
ingezet op uitvoering van de ambities uit het beleidskader Welzijn (Gewoon 
Meedoen). We zullen extra inzetten op versterking van welzijn om de beweging 
van zware naar lichte zorg te bewerkstellingen en we willen de informele zorg 
versterken. Bovendien wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe 
arrangementen / plannen op het terrein van innovatie zorg en welzijn en er 
zullen pilots ontwikkeld worden op dit terrein.

L I -600.000

subtotaal lasten -600.000
subtotaal baten 0

Totaal programma 8 -600.000
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Programma 9 Werk
Toelichting L/B I/S 2016
Sociale werkvoorziening
Net zoals vorig jaar is er een tekort op het budget voor de sociale 
werkvoorziening. Er zijn meer mensen werkzaam bij de Sociale 
werkvoorziening dan waarvoor de gemeente rijksmiddelen ontvangt.

L I 115.000

De gemeente heeft een bonus ontvangen voor gerealiseerde plaatsingen op 
begeleid werk.

B I -65.600

Wet BUIG
- RPO-trajecten. L I 260.000
- IOAW L I 181.000
- Advieskosten L I 59.000
- Rijksbijdrage B I -65.000
Het aantal klanten dat een beroep doet op een uitkering is hoger dan geraamd. 
Vooral het aantal mensen dat een beroep doet op een Inkomensvoorziening 
voor oudere en deels arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) is sterk 
gestegen. Daarnaast is er een toename van het klantenbestand vanwege de 
huisvesting van vergunninghouders. Ook wordt een toename verwacht door het 
begeleiden van schoolverlaters van het praktijk- en speciaal onderwijs in de 
tweede helft van het jaar naar een baan met loonkostensubsidie. De te 
verwachten kosten voor een inkomensvoorziening die aan deze RPO is 
gekoppeld zijn voor 2016 ongeveer € 260.000.
De Rijksbijdrage weg BUIG is verhoogd met € 65.000.

subtotaal lasten 615.000
subtotaal baten -130.600

Totaal programma 9 484.400

Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B I/S 2016
Inzameling huishoudelijk afval
Door de vorming van de NV BAR Afvalbeheer heeft er een verschuiving van 
kosten plaats gevonden van de BAR-organisatie naar de NV. In de 1e 
tussenrapportage 2016 is het voordeel op de BAR-bijdrage voor Ridderkerk per 
abuis toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Dit wordt in deze 2e 
tusenrapportage gecorrigeerd.

L I -125.800

subtotaal lasten -125.800
subtotaal baten 0

Totaal programma 10 -125.800
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Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Toelichting L/B I/S 2016
Saldo kostenplaatsen
Het afgelopen jaar is het personeel van de werf aan de Industrieweg verhuisd 
naar de werf in Barendrecht. De gemeentewerf Industrieweg heeft geen 
definitieve herbestemming gekregen. Bestaand beleid is leegstaande panden 
zo spoedig mogelijk te slopen. De loods wordt gedemonteerd opgeslagen voor 
eventueel hergebruik. In het eerste kwartaal van 2016 hebben de 
voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden zoals onderzoek volgens de 
Flora en Fauna wet, afsluiten van nutsvoorzieningen, asbest inventarisatie en 
aan aanvraag van een sloopvergunning.

L I 65.000

Algemeen uitkering gemeentefonds
Verhogen algemene uitkering volgens de meicirculaire 2016. B S -282.200

subtotaal lasten 65.000
subtotaal baten -282.200

Totaal programma 12 -217.200

Verzamelpost diverse kleine afwijkingen onder de rapportagegrens
Toelichting L/B I/S 2016
BAR-bijdrage
Het Maxima College heeft de exploitatie van het bedrijfsrestaurant van het 
gemeentehuis van Ridderkerk eind 2015 beëindigd. In afwachting van 
aanbesteding van de bedrijfskantines heeft Van der Valk Hotel Ridderkerk voor 
2016 de exploitatie tijdellijk op zich genomen. De extra kosten van € 24.000 
die hiermee zijn gemoeid komen voor rekening van de gemeente Ridderkerk. 
Rekenkamer
Doorgeschoven prestatie, betreft rekeningoverschot Rekenkamercommissie 
2015. Nadeel. € 1.000.
Uitvoeren nieuwe richtlijn nota activabeleid
In de Nota activabeleid 2016 is bepaald dat nieuwe investeringen vanaf 2016 
een minimum bedrag moeten hebben van € 25.000. Kleinere uitgaven moeten 
rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht. Dit betreft voor 2016 
de volgende investeringen:
a. Civiele kunstwerken
Vervanging van de brug Pelikaan 061103 voor € 20.000.
b. Lagendijk  114, Rouwcentrum Vredehof
Vervanging apparatuur keuken voor € 10.000.
c. Saldo kostenplaatsen
Vervanging van de bediening van het zonweringssysteem van gebouw B voor
€ 23.100. 
Totaal nadeel verzamelpost L I 78.100

subtotaal lasten 78.100
subtotaal baten 0

Totaal verzamelpost diverse raadsprogramma's 78.100

TOTAAL PROGRAMMA'S EN FINANCIERING 
EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN = SALDO NADEEL

665.100
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Nieuwe investeringen 
 

 
 
 
  

nieuwe Investeringen 2016
Afval
De N.V. MAR had nog inzamelmiddelen (voornamelijk ondergrondse 
containers) van de gemeente Ridderkerk in haar bezit tot een waarde van 
€ 346.800. Om de liquidatie vorm te kunnen geven heeft de NV MAR deze 
tegen boekwaarde overgedragen aan de gemeente Ridderkerk. 

L 346.800

Tijdelijke huisvesting vergunninghouders
Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het realiseren van twee 
tijdelijke locaties voor de huisvesting van vergunninghouders. Vanaf 2017 is 
jaarlijks voor een periode van 10 jaar een budget van € 15.000 beschikbaar 
gesteld voor de structurele lasten. Dit wordt verwerkt in de programmabegroting 
2017.

Tijd. Huisv. Vergunningh. Prunusplantsoen Woonrijpmaken L 157.000
Tijd. Huisv. Vergunningh. Prunusplantsoen Bouwrijpmaken L 113.000
Tijd. Huisv. Vergunningh. Windmolen 111 L 30.000
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Budgettair neutrale wijzigingen 
 
+ = nadeel / - = voordeel  
L = Lasten / B = baten 
I = incidenteel / S = structureel 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B I/S 2016
Verkiezingen
Hogere lasten door het referendum 2016 Oekraïne. In de algemene uitkering 
gemeentefonds op programma 12 is hiervoor compensatie opgenomen.

L I 57.000

Reserves programma 1
Toevoegen saldo reserve frictiekosten BAR-samenwerking aan de Algemene 
reserve ingevolge de nota reserves en voorzieningen 2016.

B I -45.800

subtotaal lasten 11.200
subtotaal baten 0

Totaal programma 1 11.200

Programma 7 Jeugd (vervolg)
Toelichting L/B I/S 2016
Jeugd
Verrekening van de verhoging van de integratieuitkering Jeugd uit de 
meicirculaire 2016 met budgetten Jeugd sociaal domein.

L S 124.000

Reserves programma 7
Vrijval saldo opgeheven reserve transitiegelden Jeugdzorg voor toevoeging aan 
de Algemene reserve ingevolge de nota reserves en voorzieningen 2016.

B I -3.200

subtotaal lasten 124.000
subtotaal baten -3.200

Totaal programma 7 120.800

Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)
Toelichting L/B I/S 2016
Wmo en Huishoudelijke hulp
Verrekening van de verhoging van de integratieuitkering Wmo (€ 10.800) en de 
compensatie in de algemene uitkering voor huishoudelijke hulp (€ 333.800) uit 
de meicirculaire 2016 met budgetten Wmo sociaal domein.

L S 344.600

Openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden
Bij de behandeling van de nota “Armoedebestrijding in het sociale domein” op 
21 april 2016 heeft de raad bij amendement (met kenmerk 2016-35) besloten 
om gratis openbaar vervoer beschikbaar te maken voor AOW-gerechtigden met 
een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Op jaarbasis zijn de kosten 
geraamd op € 54.000. Het gratis openbaar vervoer zal vanaf 1 oktober 2016 
beschikbaar komen. Daarom zal in 2016 nog niet het gehele bedrag worden 
benut. De uitgaven in 2016 worden geraamd op € 25.000. De lasten vanaf 2017 
worden opgenomen in de begroting 2017. 
Er zijn uitvoeringskosten voor de gemeente. Vanwege de inkomensgrens moet 
er een aanvraag worden behandeld en het inkomen worden getoetst. Hier is 
vooralsnog geen bedrag voor aan te geven: dit is afhankelijk van het 
daadwerkelijke aantal aanvragen en het niveau van de werkzaamheden. Voor 
2016 kunnen de lasten worden gedekt uit uitvoeringsbudget Wmo.

L I/S 25.000
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Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)
Toelichting L/B I/S 2016
Reserves programma 8
Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het realiseren van twee 
tijdelijke locaties voor de huisvesting van vergunninghouders.

L I 300.000

Hiervoor wordt de Algemene reserve aangewend. B I -300.000

Vrijval saldo opgeheven reserve transitiegelden AWBZ voor toevoeging aan de 
Algemene reserve ingevolge nota reserves en voorzieningen 2016.

B I -36.000

Vrijval saldo opgeheven reserve eenmalige uitgaven WMO voor toevoeging aan 
de Algemene reserve ingevolge nota reserves en voorzieningen 2016.

B I -258.600

Uitvoeringsbudget Wmo, lasten L I/S -25.000
Het uitvoeringsbudget Wmo wordt met € 25.000 afgeraamd als dekking voor 
gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden (zie programma 8).
Bij de vaststelling van het minimabeleid voor 2016-2020 is een tekort vermeld 
van € 63.800. Dit tekort is feitelijk toe te schrijven aan de uitgaven voor de 
collectieve ziektekostenverzekering en betreft de gemeentelijke bijdrage in de 
premies. Deze bijdrage zijn verstrekkingen van (categoriale) bijzondere 
bijstand. Tot nog toe werden deze bijdragen verstrekt vanuit het Wmo-budget, 
omdat de Wtcg-gelden aan het Wmo-budget waren toegevoegd. Deze Wtcg-
gelden worden nu overgeheveld naar het minimabudget, waarmee het tekort 
van € 63.800 is gedekt. Feitelijk betreft dit een correctie, waarmee de uitgaven 
voor de collectieve ziektekostenverzekering op het juiste budget worden 
gedekt. (Zie ook programma 9).

L S -63.800

Wmo eigen bijdrage
Er komt tot nu toe een lager bedrag aan eigen bijdragen binnen dan verwacht 
werd. Het totaal aantal indicaties huishoudelijke hulp ligt ongeveer 5% lager 
medio 2016 dan in 2015, wat een deel van de verklaring hiervan is (het totaal 
begrote bedrag op deze post is € 1.111.300). Niet uitgesloten wordt dat het 
CAK op dit moment achterstanden heeft bij de inning van de eigen bijdragen. 
Om deze reden wordt eenmalig afgeraamd en niet structureel. De aframing van 
de baten kan worden gedekt uit de post Wmo begeleiding. 

B I 140.000

Wmo begeleiding en overige PGB
Dekking lagere eigen bijdrage Wmo huishoudelijke hulp.

L I -140.000

Wmo compensatie chronisch zieken en gehandicapten
De Wtcg-gelden zijn middelen vanwege de afschaffing in 2014 van de Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de 
Compensatie Eigen Risico (CER) van het rijk naar de gemeenten overgeheveld. 
Dit is aan het Wmo-budget toegevoegd. Het betreffen echter middelen die met 
name bedoeld zijn voor het minimabeleid, onder andere voor de gemeentelijke 
bijdrage in de collectieve ziektekostenverzekering en bijzondere bijstand voor 
medische kosten. Daarom worden deze middelen overgeheveld van het Wmo-
budget naar het minimabeleid. (Zie ook programma 9).

L S -538.200

subtotaal lasten -97.400
subtotaal baten -454.600

Totaal programma 8 -552.000

Programma 9 Werk
Toelichting L/B I/S 2016
Participatie
Verrekening van de verhoging van de integratieuitkering Participatie uit de 
meicirculaire 2016 met budgetten sociaal domein.

L S 273.900
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Programma 9 Werk
Toelichting L/B I/S 2016
Minimabeleid
Per 1 juni 2016 is de Ridderkerkpas ingevoerd, in 2016 vooralsnog voor de 
bijstandsgerechtigden. Met deze Ridderkerkpas kunnen de pashouders hun 
uitgaven doen voor maatschappelijke participatie, de aanschaf van 
schoolspullen en computerapparatuur en andere uitgaven ten behoeve van 
kinderen en participatie. Het betreffen kosten, waar voorheen afzonderlijke 
aanvragen voor moesten worden ingediend, met name voor een bijdrage uit het 
Maatschappelijk Participatiefonds en de regeling schoolkosten. Vanwege het 
eenvoudige gebruik van de Ridderkerkpas en de laagdrempelige toegang tot de 
Ridderkerkpas wordt verwacht, dat het gebruik aanzienlijk zal toenemen, tot 
vrijwel het maximum. Dit maximum wordt gesteld op € 270.000. De structureel 
verwachte lasten ad € 270.000 zijn opgenomen in de kadernota 2017. 

L I/S 940.000

Voor de uitvoering en overige operationele werkzaamheden van de 
Ridderkerkpas is een klantmanager van de afdeling Verstrekkingen als 
contactpersoon aangesteld voor 20 uur per week, vooralsnog op projectbasis 
tot 1-1-2017. De kosten van deze uitvoering worden geraamd op € 20.000. 
Deze middelen zullen feitelijk worden ingezet voor de inhuur van een 
klantmanager ter vervanging van de contactpersoon.
Voor de verdere uitrol van de Ridderkerkpas is een externe projectleider 
aangesteld. De kosten van deze inhuur zijn geraamd op € 48.000.
De Wtcg-gelden zijn de middelen die vanwege de afschaffing in 2014 van de 
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de 
Compensatie Eigen Risico (CER) van het rijk naar de gemeenten zijn 
overgeheveld. Dit is aan het Wmo-budget toegevoegd. Het betreffen echter 
middelen die met name bedoeld zijn voor het minimabeleid, onder andere voor 
de gemeentelijke bijdrage in de collectieve ziektekostenverzekering en 
bijzondere bijstand voor medische kosten. Daarom worden deze middelen 
overgeheveld van het Wmo-budget naar het minimabeleid € 538.200. (Zie ook 
programma 8).
Bij de vaststelling van het minimabeleid voor 2016-2020 is een tekort vermeld 
van € 63.800. Dit tekort is feitelijk toe te schrijven aan de uitgaven voor de 
collectieve ziektekostenverzekering en betreft de gemeentelijke bijdrage in de 
premies. Deze bijdrage zijn verstrekkingen van (categoriale) bijzondere 
bijstand. Tot nog toe werden deze bijdragen verstrekt vanuit het Wmo-budget, 
omdat de Wtcg-gelden aan het Wmo-budget waren toegevoegd. Deze Wtcg-
gelden worden nu overgeheveld naar het minimabudget, waarmee het tekort 
van € 63.800 is gedekt. Feitelijk betreft dit een correctie, waarmee de uitgaven 
voor de collectieve ziektekostenverzekering op het juiste budget worden 
gedekt. (Zie ook programma 8)
Reserves programma 9
Dekking kosten invoering Ridderkerkpas uit reserve sociaal domein.

B I -338.000

Reserves programma 9
Vrijval saldo opgeheven reserve risico afkoop participatie voor toevoeging aan 
de algemene reserve ingevolge de nota reserves en voorzieningen 2016 (zie 
programma 12).

B I -62.400

subtotaal lasten 1.213.900
subtotaal baten -400.400

Totaal programma 9 813.500
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Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B I/S 2016
Afval
De totale kosten van de NV BAR-Afvalbeheer blijven binnen de totaal 
beschikbare middelen. Wel is er sprake van een herverdeeleffect in de 
toerekening aan de deelnemende gemeenten. Voor Ridderkerk is er vooralsnog 
een voordeel van € 215.700. Hiervan is € 125.800 reeds verwerkt in de 1e 
tussenrapportage 2016. Het restant ad € 89.900 betreft de begrotingsmutaties 
op afval in de gemeentebegroting van Ridderkerk. Dit wordt verwerkt in deze 2e 
tussenrapportage 2016.

L I -89.900

Voor de begeleiding van het project “Sorteren, geef uw afval toekomst” en de 
inwonerparticipatie is een budget nodig.

L I 54.000

Voor de samenstelling van de jaarrekening, het toegankelijk houden van de 
archieven en de verdere voorbereiding van de liquidatie van de N.V. MAR 
worden door Van Gansewinkel nog kosten gemaakt.

L I 25.000

Sinds het verplaatsen van het milieupark aan de Amerstraat naar de huidige 
locatie zijn er meldingen geweest van overlast. Om de overlast op deze locatie 
terug te dringen is er samen met de wijkregisseur gekeken naar een aantal 
mogelijkheden. Er is gekozen om het aantal containers te verminderen en de 
glascontainers te vernieuwen en te isoleren.

L I 25.000

Bovenstaande mutaties geven een nadeel van € 14.100. Op programma 12 is 
een verhoging van de dividenduitkering van de NV MAR opgenomen van € 
150.000 voordeel. Dit is per saldo een voordeel van € 135.900. Dit saldo wordt 
toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. 

B I 135.900

Bodem
In 2016 wordt na de sanering aan de Amaliastraat een monitoringsprogramma 
uitgevoerd. Daarnaast is er onderzoek gedaan aan de Jan Steenstraat.

L I 25.000

Voor de sanering Amaliastraat en het onderzoek Jan Steenstraat heeft de 
gemeente subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen.

B I -25.000

Geluid
Voor de sanering van de A-lijstwoningen (geluid) wordt dit jaar € 100.000 
uitgegeven. Na dit jaar zijn alle A-lijstwoningen gesaneerd.

L I 100.000

Voor de sanering en het onderzoek van A-lijstwoningen heeft de gemeente 
subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen.

B I -100.000

Riolering
L I -49.700
L I 49.700

subtotaal lasten 139.100
subtotaal baten 10.900

Totaal programma 10 150.000

Lagere kapitaallasten als gevolg van doorgeschoven en lagere investeringen 
2015 en daardoor hogere toevoeging aan de voorziening rioolheffing.
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Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Toelichting L/B I/S 2016
Grondexploitatie Cornelisland
Er zal in 2016 minder grond worden verkocht dan geraamd, waardoor de 
opbrengst uit grondverkopen lager wordt (nadeel € 4.804.500). Hierdoor wordt 
ook de  afdracht van de toeslag stadsuitbreiding aan de algemene reserve lager 
(voordeel € 122.900). Er worden minder werkzaamheden voor bouw- en 
woonrijp maken uitgevoerd,  waardoor ook deze kosten lager zijn (voordeel € 
1.099.100). Daarnaast zijn de rentekosten in 2016 hoger aangezien het 
rentepercentage is verhoogd naar aanleiding van de richtlijnen van de 
commissie BBV van 0,88% naar 1,85% (nadeel € 212.500).
Cornelisland, lasten L I -3.089.700
Cornelisland, baten B I 3.212.600
Grondexploitatie Het Zand
De rentekosten zijn in 2016 hoger als gevolg van het hogere rentepercentage 
(nadeel € 63.100). Door minder grondverkopen wordt er minder toeslag 
stadsuitbreiding afgedragen aan de algemene reserve (voordeel € 9.000).
Het Zand, aanpassen rente 1,85 % over de boekwaarde per 1 januari 2016. L I 63.100
Het Zand, wijziging boekwaarde naar aanleiding van wijziging budgetten. B I -54.100
Reserves programma 11
Cornelisland en Het Zand, verlaging afdracht toeslag stadsuitbreiding aan de 
algemene reserve.

L I -131.900

subtotaal lasten -3.158.500
subtotaal baten 3.158.500

Totaal programma 11 0

Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Toelichting L/B I/S 2016
Baten OZB gebruikers
Lagere opbrengst OZB gebruikers niet-woningen verzorgingstehuizen.

B S 100.000

Baten OZB eigenaren
Hogere opbrengst OZB eigenaren door hogere WOZ-waarden.

B S -100.000

Dividend NV MAR
Op grond van de jaarrekening 2015 van de N.V. MAR is er een hoger dividend 
over 2015. Dit wordt met de mutaties op afval, verrekend met de voorziening 
afvalstoffenheffing. (Zie programma 10)

B I -150.000

Algemeen uitkering gemeentefonds
Verhogen integratie-uitkering sociaal domein in de algemene uitkering volgens 
meicirculaire 2016.

B S -742.500

Verhogen algemene uitkering volgens de meicirculaire 2016 voor referendum 
Oekraïne.

B S -57.000

Reserves programma 12
Toevoeging saldo opgeheven bestemmingsreserves aan algemene reserve 
ingevolge de nota reserves en voorzieningen 2016.

L I 4.001.100

Vrijval saldo dekkingsreserve 2011 voor toevoeging aan de algemene reserve 
ingevolge de nota reserves en voorzieningen 2016.

B I -3.595.100

subtotaal lasten 4.001.100
subtotaal baten -4.544.600

Totaal programma 12 -543.500
TOTAAL PROGRAMMA'S EN FINANCIERING 
EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN BUDGETTAIR NEUTRAAL

0
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Deel II Prestatie-indicatoren 
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Toelichting 
 
Op 5 november 2015 is de begroting 2016 op basis van een nieuwe indeling vastgesteld en zijn per 
programma prestatie-indicatoren opgenomen. Voor het benoemen van de prestatie-indicatoren is 
gebruik gemaakt van de (concept)set van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de 
indicatoren naar aanleiding van het collegeprogramma 2014-2018 en een aantal extra gewenste 
indicatoren. In twee raadsbijeenkomsten zijn de ontwikkelingen die zich afspelen ten aanzien van 
indiciatoren besproken. Op 17 maart is het wijzigingsbesluit BBV gepubliceerd. De invoering van 
verplichte indicatoren is daarmee een feit. Ten opzichte van de primaire begroting 2016 zijn naar 
aanleiding van het BBV en de bijeenkomsten met u de indicatoren gewijzigd.  
In deze rapportage zijn de waarden (het rapportcijfer, percentage, aantal) voor zover deze 
voorhanden zijn voor het eerst ingevuld.  
De verplichte indicatoren uit het BBV worden door KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse 
Gemeenten, op www.waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd. Dat is om vergelijkbaarheid met andere 
gemeenten te waarborgen. Op waarstaatjegemeente zijn in sommige gevallen niet de meest recente 
of nog geen cijfers vermeld, die andere bronnen soms al wel hanteren. We hebben er voor gekozen 
om alleen de gegevens uit waarstaatjegemeente te hanteren.  
De benodigde informatie van andere nog niet beschikbare indicatoren wordt verzameld via een 
burgerpeiling, ondernemerspeiling of  klant tevredenheidsonderzoek(KTO). Deze worden in de tweede 
helft van 2016 uitgevoerd. 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Burgers en organisaties krijgen 
voldoende ruimte om ideeën en 
initiatieven te realiseren. 

 Nog niet beschikbaar 

% inwoners dat vertrouwen heeft in 
de manier waarop de gemeente 
wordt bestuurd 

 Nog niet beschikbaar 

Waardering inwoners algehele 
gemeentelijke dienstverlening  
(score 1-10) 

 Nog niet beschikbaar 

Waardering van de inwoners voor de 
algehele communicatie  

 Nog niet beschikbaar 

Waardering door inwoners van het 
vernieuwde gemeentejournaal 
Blauwkai 

 Nog niet beschikbaar 

Tevredenheid over de 
dienstverlening via de digitale 
faciliteiten (website) 

 Nog niet beschikbaar 

Klanttevredenheid (balie)contact  Nog niet beschikbaar 
Klanttevredenheid telefonisch 
contact 

 Nog niet beschikbaar 

Waardering maatschappelijke 
organisatie en instellingen contact 
met de gemeente 

 Nog niet beschikbaar 

Waardering ondernemers algehele 
gemeentelijke dienstverlening (score 
1-10) 

 Nog niet beschikbaar 

 
 
Prestatie-indicatoren programma 2 Veiligheid 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Veiligheidsgevoel van inwoners  Nog niet beschikbaar 
Totaal aantal verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen 

naar Halt, per 10.000 
inwoners in de leeftijd 
van 12-17 jaar 

123,7 (2014) 
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Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Aantal harde kern jongeren per 
10.000 inwoners 

Het aantal harde kern 
jongeren, per 10.000 
inwoners in de leeftijd 
van 12-24 jaar 

0,9 (2014) 

Aantal winkeldiefstallen per 1.000 
inwoners 

Het aantal 
winkeldiefstallen per 
1.000 inwoners 

1,1 (2015) 

Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 
inwoners 

Het aantal 
geweldsmisdrijven, per 
1.000 inwoners. 
Voorbeelden van 
geweldsmisdrijven zijn 
seksuele misdrijven, 
levensdelicten zoals 
moord en doodslag en 
dood en lichamelijk 
letsel door schuld 
(bedreiging, 
mishandeling, etc.) 

3,1 (2015) 

Aantal diefstallen uit woning per 
1.000 inwoners 

Het aantal diefstallen uit 
woningen, per 1.000 
inwoners 

2 (2015) 

Aantal vernielingen en 
beschadigingen (openbare ruimte) 
per 1.000 inwoners 

Het aantal vernielingen 
en beschadigingen, per 
1.000 inwoners 

4,6 (2015) 

Mate van overlast van 
buurtbewoners 

 Nog niet beschikbaar 

Mate van overlast van hangjongeren  Nog niet beschikbaar 
Aandeel dat zich wel eens onveilig 
voelt in de buurt 

 Nog niet beschikbaar 

 
Prestatie-indicatoren programma 3 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Ziekenhuisopname na 
verkeersongeval met een 
motorvoertuig 

Als aandeel van het 
totaal aantal ongevallen 
die leiden tot 
ziekenhuisopnamen 
(in%) 

9 (2014) 

Overige vervoersongevallen met een 
gewonde fietser 

Als aandeel van het 
totaal aantal ongevallen 
die leiden tot 
ziekenhuisopnamen 
(in%) 

9 (2014) 

Waardering bereikbaarheid 
bedrijfslocaties voor bevoorrading 
(score 1-10) 

 Nog niet beschikbaar 

Mate waarin inwoners tevreden zijn 
over de bereikbaarheid 

 Nog niet beschikbaar 

Bereikbaarheid met de auto  Nog niet beschikbaar 
Bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer 

 Nog niet beschikbaar 

Hoe wordt de verkeersveiligheid 
ervaren 

 Nog niet beschikbaar 
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Prestatie-indicatoren programma 4 Economische zaken 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Waardering ondernemersklimaat 
gemeente (score 1-10) 

 Nog niet beschikbaar 

Functiemenging (%) De functiemengings-
index (FMI) weerspiegelt 
de verhouding tussen 
banen en woningen, en 
varieert tussen 0 (alleen 
wonen) en 100 (alleen 
werken). Bij een waarde 
van 50 zijn er evenveel 
woningen als banen (in 
%). 

46,8 (2015) 

Bruto Gemeentelijk Product Het BGP per inwoner is 
het aantal banen per 
inwoner, 
vermenigvuldigd met de 
gemiddelde 
toegevoegde waarde 
van die banen (ofwel: de 
productiviteit per 
werknemer) De 
verhoudingswaarde 
tussen verwacht BGP 
en gemeten BGP geeft 
aan of er boven 
verwachting (<100) of 
beneden verwachting 
(>100) wordt 
gepresteerd (index). 

98 (2013) 

Vestigingen van bedrijven per 1000 
inwoners in leeftijd 15 t/m 64 jaar 

Het aantal vestigingen 
van bedrijven, per 1.000 
inwoners in de leeftijd 
van 15-64 jaar. 

71,5 (2015) 

Leegstand winkels  Nog niet beschikbaar 
Leegstand kantoren  Nog niet beschikbaar 
Waardering vestigingsklimaat 
gemeente (score 1-10) 

 Nog niet beschikbaar 

 
Prestatie-indicatoren programma 5 Onderwijs 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Vroegtijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie 

Het percentage van het 
totaal aantal leerlingen 
(12 - 23 jaar) dat 
voortijdig, dat wil zeggen 
zonder startkwalificatie, 
het onderwijs verlaat. 

2,9 (2012)  
 

Absoluut verzuim (niet ingeschreven 
leerplichtigen) 

Het aantal leerplichtigen 
dat niet staat 
ingeschreven op een 
school, per 1.000 
leerlingen. 

0 (2014) 
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Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Relatief verzuim (ongeoorloofd 
afwezige leerplichtigen) 

Het aantal leerplichtigen 
dat wel staat 
ingeschreven op een 
school, maar 
ongeoorloofd afwezig is, 
per 1.000 leerlingen. 

63 (2014) 

Laaggeletterdheid  Nog niet beschikbaar 
 
Prestatie-indicatoren programma 6 Cultuur, sport en groen 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Niet sporters (%) Het percentage 

inwoners dat niet sport 
ten opzichte van het 
totaal aantal inwoners. 

55,8 (2014) 

Actieve deelname verenigingsleven 
afgelopen 12 maanden (%) 

 Nog niet beschikbaar 

Voldoende mogelijkheden voor 
sportbeoefening 

Tevredenheid over de 
sportvoorzieningen 

7,4 

Voldoende mogelijkheden voor 
deelname aan kunst- en 
cultuureducatie 

Tevredenheid over het 
aanbod van culturele 
voorzieningen 

6,0 

Waardering voor de (kwaliteit van 
de) buitenruimte  

In de buurt is het buiten 
goed verlicht 

7,4 

 
Prestatie-indicatoren programma 7 Jeugd 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Jongeren met een delict voor de 
rechter (%) 

 Nog niet beschikbaar 

Kinderen in uitkeringsgezinnen (%) Het percentage kinderen 
tot 18 jaar dat in een 
gezin leeft dat van een 
bijstandsuitkering moet 
rondkomen 

4,48 (2012) 

Meldingen kindermishandeling (%)  Nog niet beschikbaar 
Achterstandsleerlingen (4-12) (%) Het percentage 

leerlingen (4-12 jaar) in 
het primair onderwijs  
dat kans heeft op een 
leerachterstand 

13,75 (2012) 

Werkloze jongeren (16-24) (%) Het percentage 
werkeloze jongeren (16-
22 jaar) 

1,64 (2012) 

Jongeren (tot en met 18 jaar) met 
jeugdhulp 

Het percentage jongeren 
tot en met 18 jaar met 
jeugdhulp ten opzicht 
van alle jongeren tot 18 
jaar 

7 (2015) 

Jongeren (t/m 18 jaar) met 
jeugdbescherming 

Het percentage jongeren 
tot en met 18 jaar met 
een 
jeugdbeschermingsmaat
regel ten opzichte van 
alle jongeren tot 18 jaar 

1 (2015) 
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Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Jongeren (t/m 22 jaar) met 
jeugdreclassering 

Het percentage jongeren 
(12-23 jaar) met een 
jeugdreclasseringsmaat-
regel ten opzichte van 
alle jongeren (12-22jaar) 

0,3 (2015) 

Alcohol en drugsmisbruik onder 
jongeren (tot en met 24 jaar) 

 Nog niet beschikbaar 

 
Prestatie-indicatoren programma 8 welzijn en zorg 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Tevredenheid cliënten  7,6 
Schoon huis (huishoudelijke hulp) Bij de schouw is in 95% 

van de gevallen het 
resultaat ‘schoon huis’ 
behaald 

98% 

Cliënten met een 
maatwerkarrangement WMO aantal 
per 10.000 inwoners 

Een 
maatwerkarrangement 
is een vorm van 
specialistische 
ondersteuning binnen 
het kader van de Wmo. 
Voor de Wmo gegevens 
geldt dat het 
referentiegemiddelde 
gebaseerd is op 137 
deelnemende 
gemeenten 

630 (2015) 

Mate waarin mantelzorgers zich door 
de gemeente ondersteund en 
gewaardeerd voelen 

 Nog niet beschikbaar 

 
Prestatie-indicatoren programma 9 Werk 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Uitstroom naar werk in % van de 
behaalde uitstroom. 

 Nog niet beschikbaar 

Uitstroom naar werk als % van 
klantenbestand 

Het aantal 
uitkeringsgerechtigden 
dat uitstroomt naar 
zelfstandigheid, regulier 
werk, garantiebaan, 
beschut werk of studie 

3% (bron: 
bestuursrapportage sociaal 
domein) 

Aantal inwoners dat in armoede leeft 
(bijv. 110% van het bijstandsniveau) 

 Aantal inwoners in 2013 
(CBS): 3.100. Het aantal 
inwoners met een inkomen 
tot 110% neemt niet toe. 

Banen aantal per 1.000 inwoners in 
de leeftijd 15 – 64 jr. 

Het aantal banen, per 
1.000 inwoners in de 
leeftijd van 15-64 jaar 

653,3 (2015) 

Netto participatiegraad (% mensen 
tussen 15 en 67 jaar dat een baan 
heeft) 

Het percentage van de 
werkzame 
beroepsbevolking ten 
opzichte van de 
beroepsbevolking 

65,3 (2015) 

Personen met een bijstandsuitkering, 
aantal per 10.000 inwoners 

Het aantal personen met 
een bijstandsuitkering, 
per 10.000 inwoners. 

250,7 (2015) 
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Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Aantal personen met een lopend re-
integratietraject per 10.000 inwoners 

Het aantal lopende re-
ïntegratievoorzieningen, 
per 10.000 inwoners in 
de leeftijd van 15-64 jaar 

296,8 (2015) 

 
Prestatie-indicatoren programma 10 Gezondheid en duurzaamheid 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Hoeveelheid restafval die vanuit 
afval aanbiedstation in 
verbrandingsoven terechtkomt 

 1.463 ton (2015) 

Vergroten van het 
afvalscheidingspercentage 

 Nog niet beschikbaar  

Omvang huishoudelijk restafval 
(kilogram per inwoner) 

De hoeveelheid 
restafval per bewoner 
per jaar (kg) 

226 (2014) 

Hernieuwbare elektriciteit (%) Hernieuwbare 
elektriciteit is elektriciteit 
die is opgewekt uit wind, 
waterkracht, zon of 
biomassa. (in %) 

0,7 (2014) 

Waardering algehele persoonlijke 
gezondheid (score 1-10) 

 Nog niet beschikbaar 

CO² reductie ten opzichte van 1990  Nog niet beschikbaar 
Waardering van de kwaliteit van de 
gemeentelijke begraafplaatsen en 
rouwcentra 

 Nog niet beschikbaar 

Aantal zwerfdieren dat is 
opgevangen 

 39 (2015) 

 
Prestatie-indicatoren programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Koopwoningen ten opzichte van 
aantal huurwoningen (%) 

 Nog niet beschikbaar 

Particuliere huurwoningen ten 
opzichte van sociale huurwoningen 
(%) 

 Nog niet beschikbaar 

 
Prestatie-indicatoren programma 12 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen 
 
Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Waardering “voldoende” voor 
uitvoering wet WOZ in 2016 

Dit volgt uit rapportage 
kwaliteitscontrole van de 
Waarderingskamer 

voldoende 

Voor eind oktober van elk jaar alle 
bezwaarschriften WOZ afronden 

 Nog niet beschikbaar 

Het aantal bezwaarschriften WOZ 
onder het jaarlijkse landelijke 
afwijkingspercentage te houden 

Landelijk gemiddelde; 
1,3% woningen 
4% voor niet-woningen 

Ridderkerk 
0,5% woningen  
4,8% niet-woningen. 

Gemiddelde WOZ € 185.000 € 185.000 
Nieuw gebouwde woningen aantal 
per 1.000 woningen 

 Nog niet beschikbaar 

Demografische druk  Nog niet beschikbaar 
Formatie in fte per 1.000 inwoners  Nog niet beschikbaar 
Bezetting in fte per 1.000 inwoners  Nog niet beschikbaar 
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Omschrijving prestatie-indicator Toelichting Waarde 
Apparaatskosten per inwoner  Nog niet beschikbaar 
Externe inhuur (kosten per inwoner)  Nog niet beschikbaar 
Overhead (%)  Nog niet beschikbaar 
 

 
 

 

  

2e Tussenrapportage 2016 gemeente Ridderkerk 23



 

 
 
 
 
 

Deel III Openstaande raadstoezeggingen 
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Overzicht openstaande raadstoezeggingen per 12 augustus 2016  
 
. 

ID Datum 
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken actie Op te stellen 
document 

Raad 

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

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

15-06-2016  De wet is gewijzigd en zal op 1 juli 2016 
in werking treden. Er wordt een raadsinformatiebrief 
opgesteld. 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 9 
september 
2016 

64 24-01-2013 2330-2342 Startnotitie herstruc-
turering woningen 
centrum. 

Na de 1e fase zal een evaluatie volgen. 09-08-2016  Zodra de eerste fase is afgerond zal een 
evaluatie gemaakt worden. Naar verwachting start de 
evaluatie niet voor 2017. 

Raadsinforma-
tiebrief 

Verz. vrijdag 
na B&W 
P.M. 

105 17-10-2013 35884 Armoedebeleid 2015 Vernieuwen verordening Maatschappelijke 
Participatie 

05-08-2016  Omdat de juridische advisering over de 
verordening wat meer tijd vraagt, wordt de besluitvor-
ming verwacht in november. 

Raadsvoorstel Raad do, 24 
november 
2016 

396 28-10-2014 Fractie 
EvR 

Meerjarenbeleids-
kader 2.0 Jeugdhulp 
gemeente Ridder-
kerk (84969) 

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugd-
hulp Rijnmond wordt na één jaar geëvalu-
eerd. Dat is ook afgesproken in het alge-
meen bestuur. 

01-08-2016  In het vierde kwartaal 2016 tot de 1e helft 
van 2017, afhankelijk van het regionaal traject, wordt 
de GR jeugdhulp geëvalueerd.  
 

(Geen)  

400 28-10-2014 Fractie 
PvdA 

Meerjarenbeleids-
kader 2.0 Jeugdhulp 
gemeente Ridder-
kerk (84969) 

Als er rond de wachtlijsten ontwikkelingen 
zijn, wordt de raad hiervan op de hoogte 
gesteld. 

01-08-2016  Er wordt gewerkt aan het in beeld krijgen 
van de wachttijden voor de regionale inkoop. In de 
accountgesprekken met aanbieders wordt over wacht-
lijsten en wachttijden gesproken. Daarin zal aandacht 
zijn voor differentiatie (bij welke zorg kan wel gewacht 
worden, waar bestaat overbruggingszorg uit, wat is er 
mogelijk in doorstroom bevordering om capaciteit te 
vergroten en wachttijden te minderen). In de regio is 
door uw wethouder gevraagd om de Treeknormen, 
zoals die voor wachttijden voor jeugdhulp gehanteerd 
worden, nader te specificeren en te duiden. Zodra 
deze Treeknormen voor jeugdhulp duidelijk zijn, zal 
de raad hierover geïnformeerd worden.  

(Geen)  

445 27-11-2014 Fractie 
CDA 

Wmo Beleidsplan en 
verordening 

Resultaten van het Klantervaringsonder-
zoek zullen eind 2015 al beschikbaar zijn. 

08-08-2016  Het klantervaringsonderzoek 3D wordt 
naar verwachting 23 augustus behandeld in het colle-
ge van B&W. De raad wordt direct na vaststelling van 
het onderzoek door het college geïnformeerd.  

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 16 
sept. 2016 

497 22-01-2015 Fractie 
PvdA 

Beleidskader 
schuldhulpverlening 
Ridderkerk 

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

13-07-2016  Het beleid schulddienstverlening is vast-
gesteld in juni 2016. Over deze raadstoezegging zal 
nog nader worden geïnformeerd via een RIB. 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 28 
oktober 2016 

544 03-03-2015 Fractie 
VVD 

Kadernota sport en 
bewegen 2015-2020 
'Bewegend Verbin-

Wethouder zet zich in uitvoeringsplan vóór 
1 oktober 2015 uit te brengen, met daarin 
geformuleerd zoveel mogelijk SMART-

08-08-2016  Met een groot aantal maatschappelijke 
partners op het gebied van Welzijn, Sport / Bewegen 
en Jeugd is op 4 juli een interactieve bijeenkomst 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raadsverga-
dering P.M. 
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den' doelstellingen en daarin opgenomen hoe 
de diverse stappen te evalueren. 

gehouden over de raakvlakken op de genoemde 
beleidsterreinen. De uitkomsten van deze bijeenkomst 
worden vertaald in de Uitvoeringsprogramma's, welke 
in het najaar aan de gemeenteraad worden aangebo-
den. 

545 03-03-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Kadernota sport en 
bewegen 2015-2020 
'Bewegend Verbin-
den' 

Het lokale bedrijfsleven zal bij de uitvoering 
van de beleidsvisie worden betrokken. 

08-08-2016  Met een groot aantal maatschappelijke 
partners op het gebied van Welzijn, Sport/Bewegen 
en Jeugd is op 4 juli een interactieve bijeenkomst 
gehouden over de raakvlakken op de genoemde 
beleidsterreinen. De uitkomsten van deze bijeenkomst 
worden vertaald in de Uitvoeringsprogramma's, welke 
in het najaar aan de gemeenteraad worden aangebo-
den. 

(Geen)  

546 03-03-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Kadernota sport en 
bewegen 2015-2020 
'Bewegend Verbin-
den' 

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

08-08-2016  Met een groot aantal maatschappelijke 
partners op het gebied van Welzijn, Sport/Bewegen 
en Jeugd is op 4 juli een interactieve bijeenkomst 
gehouden over de raakvlakken op de genoemde 
beleidsterreinen. De uitkomsten van deze bijeenkomst 
worden vertaald in de Uitvoeringsprogramma's, welke 
in het najaar aan de gemeenteraad worden aangebo-
den. 

(Geen)  

547 03-03-2015 Fractie 
D66/Groen
Links 

Kadernota sport en 
bewegen 2015-2020 
'Bewegend Verbin-
den' 

De suggestie om een parcour voor hardlo-
pers aan te leggen, zal in de contacten 
worden meegenomen om te bekijken of 
daar belangstelling voor bestaat. 

08-08-2016  Met een groot aantal maatschappelijke 
partners op het gebied van Welzijn, Sport/Bewegen 
en Jeugd is op 4 juli een interactieve bijeenkomst 
gehouden over de raakvlakken op de genoemde 
beleidsterreinen. De uitkomsten van deze bijeenkomst 
worden vertaald in de Uitvoeringsprogramma's, welke 
in het najaar aan de gemeenteraad worden aangebo-
den. 

(Geen)  

548 03-03-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Kadernota sport en 
bewegen 2015-2020 
'Bewegend Verbin-
den' 

Het Wmo-platform zal bij de verdere uitvoe-
ring worden betrokken. 

08-08-2016  Met een groot aantal maatschappelijke 
partners op het gebied van Welzijn, Sport/Bewegen 
en Jeugd is op 4 juli een interactieve bijeenkomst 
gehouden over de raakvlakken op de genoemde 
beleidsterreinen. De uitkomsten van deze bijeenkomst 
worden vertaald in de Uitvoeringsprogramma's, welke 
in het najaar aan de gemeenteraad worden aangebo-
den. 

(Geen)  

551 03-03-2015 D66/Groen
Links 

Implementatieplan 
Thuis in de Wijk 

Het Privacy Protocol wordt na één jaar 
geëvalueerd. 

11-08-2016  Het project evaluatie privacy protocol / 
privacyreglement wijkteams start in het tweede kwar-
taal 2016:  
1. Onderzoeken in hoeverre het bij de start van de 
wijkteams vastgestelde reglement de lading dekt, met 
name bij multiproblem casussen 
2. Op grond van de bevindingen het reglement aan-

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 30-
09-2016 
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passen. 
3. Het reglement lijkt juridisch goed geformuleerd. De 
interne werkgroep privacy, waar ook medewerkers 
van de wijkteam aan deelnemen,  beoordeelt en eva-
lueert het reglement op werkbaarheid. Deze werk-
groep heeft inmiddels een flyer voor inwoners opge-
steld. De bevindingen van de evaluatie kunnen aan-
leiding zijn een werkprotocol voor medewerkers op te 
stellen.  

615 23-04-2015 Fractie 
diversen 

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

11-08-2016  Het initiatief voor Bolnes on wheels is 
afgewezen. Wordt meegenomen in de toekomstvisie. 
 
In het kader van de toekomstvisie / omgevingsvisie 
wordt de ontwikkelingsvisie voor Bolnes-Zuid als 
uitgangspunt meegenomen. Deze wordt waar moge-
lijk verder geconcretiseerd. Vaststelling verwacht 
eerste kwartaal 2017. 

Raadsvoorstel Raadsverga-
dering P.M. 

626 21-05-2015 Fractie 
D66/Groen
Links 

Programma Duur-
zaamheid 2015 - 
2018 / busvervoer 

Het college zal een maximale inspanning 
plegen om te bevorderen dat er in 2018 
met elektrische bussen in Ridderkerk wordt 
gereden. 

03-08-2016  Vanaf 2025 zijn alle nieuwe bussen in het 
openbaar vervoer vrij van schadelijke uitlaatgassen. 
Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) 
tekende op 15 april 2016 (tijdens de Amsterdamse 
transport- en milieutop) een landelijke overeenkomst 
met alle vervoerspartijen, waarin is afgesproken dat er 
snel meer bussen op elektriciteit en waterstof komen 
in het openbaar vervoer. 

(Geen)  

647 25-06-2015 Fractie 
CDA/PvdA 

Vragenuur / proble-
men die senioren 
hebben om hun 
woonvoorziening 
aan te passen om 
zodoende langer 
zelfstandig te kun-
nen blijven wonen 

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

11-08-2016  Raadsvoorstel over Starters- en blij-
versleningen worden in november 2017 in de raad 
behandeld.  
 

Raadsvoorstel Raad do, 24 
november 
2016 

700 14-09-2015 Fractie 
diversen 

Zonnepanelen De 
Fakkel 

Op gezette tijden wordt de raad geïnfor-
meerd over het onderzoek de exploitatie 
over te dragen aan een lokaal energiecol-
lectief. Een eventueel eindvoorstel wordt 
aan de raad voorgelegd. 

01-09-2016  De realisatie van de zonnepanelen is in 
juni 2016 gestart. De oplevering van het systeem 
wordt eind september verwacht. De gemeente en De 
Groene Stroom onderzoeken op welke wijze de ex-
ploitatie van de zonnepanelen kan worden overgedra-
gen aan De Groene Stroom. Dit conform het raadsbe-
sluit van september 2015. In december 2016 worden 
de resultaten van het onderzoek en het voorstel voor 
verkoop aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 14 
oktober 2016 

755 26-11-2015 Fractie 
D66/Groen

Milieu- en Duur-
zaamheidspro-

In de komende voortgangsrapportages zal 
duidelijke het onderscheid worden gemaakt 

07-03-2016  Voortgangsrapportage komt een jaar na 
vaststelling milieu- en duurzaamheidsagenda (vastge-

Raadsvoorstel Raad do, 15 
december 
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2020 

tussen wettelijk uitgevoerde taken en lokaal 
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steld november 2015).  
 

2016 

841 17-03-2016 Diverse 
fracties 

Welzijnskader Rid-
derkerk en Jeugd-
kader Ridderkerk 

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

08-08-2016  In tweede week augustus vindt laatste 
gesprek plaats met externe partner voor input wel-
zijnskader. Daarna wordt een concept uitvoeringspro-
gramma opgesteld. 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 30 
september 
2016 

842 17-03-2016 Fractie 
Leefbaar 
Ridderkerk 

Welzijnskader Rid-
derkerk en Jeugd-
kader Ridderkerk 

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

08-08-2016  In tweede week augustus vindt laatste 
gesprek plaats met externe partner voor input wel-
zijnskader. Daarna wordt een concept uitvoeringspro-
gramma opgesteld, inclusief een planning. 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 30 
september 
2016 

844 17-03-2016 Fractie 
Leefbaar 
Ridderkerk 

Integraal Jeugdka-
der Ridderkerk 

Onderzocht wordt of het wenselijk is het 
schoolmaatschappelijkwerk van de ge-
biedsteams terug te brengen bij de scholen 
en dan met name de middelbare scholen 

01-08-2016  Notitie met betrekking tot dit onderwerp is 
in voorbereiding. 
 

Raadsinforma-
tiebrief 

Verz. vrijdag 
na B&W 
P.M. 

865 14-04-2016 Diverse 
fractie 

Startnotitie gebieds-
ontwikkeling Drie-
hoek het Zand 

Bij de verdere uitwerking zullen de door de 
diverse fracties genoemde aandachtspun-
ten worden meegenomen. 

10-08-2016  Gesprekken met eigenaren van het Vliet-
plein zijn begin juli gestart voor het verbeteren van de 
zichtbaarheid van het winkelcentrum Vlietplein. Ook 
de ontwikkeling van de Driehoek het Zand is in gang 
gezet, waarbij de eerste stap bestaat uit het actualise-
ren van de uitgangspunten en het onderzoeken van 
de ruimtelijke en stedenbouwkundige mogelijkheden.  

(Geen)  

870 21-04-2016 Diverse 
fracties 

Minimabeleid - eva-
luatie 

Eind eerste kwartaal 2017 zal het college 
het minimabeleid met de raad  evalueren 
en inzichtelijk maken wat we samen met de 
partners aan resultaten hebben geboekt. 

11-07-2016  In april 2017 wordt de eerste evaluatie 
van het minimabeleid verricht en wordt er een RIB 
opgesteld. 
 

Raadsinforma-
tiebrief 

Verz. vrijdag 
na B&W 
P.M. 

871 21-04-2016 Fractie 
SGP 

Minimabeleid - be-
zwaar en beroep 

Het college zal de aantallen bezwaar- en 
beroepsprocedures over de toepassing van 
het in de beleidsnota neergelegde beleid, 
aan het eind van elk van de twee komende 
jaren aan de raad mededelen (onderver-
deeld in af- en toegewezen beslissingen op 
de bezwaar- en beroepschriften). 

01-08-2016  De toegezegde informatie zal worden 
toegevoegd aan het overzicht behandeling bezwaar-
schriften bij de Jaarrekening van de jaren 2016 en 
2017. 

  

872 21-04-2016 Diverse 
fracties 

Minimabeleid - Rid-
derkerkpas 

De raad ontvangt een raadsinformatiebrief 
wanneer gestart wordt met de uitgifte van 
de Ridderkerkpas, inclusief gebruiksaan-
wijzing. 

13-07-2016  In september zal een RIB over de Rid-
derkerkpas worden gestuurd. 
 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 26 
augustus 
2016 

874 21-04-2016 Fractie 
PvdA 

Minimabeleid - kos-
tendelersnorm 

Het college zal de raad informeren over 
datgene wat al wordt gedaan ten aanzien 
van het beperken van de gevolgen van de 
kostendelersnorm (zie ingetrokken motie 
2016-85). 

05-08-2016  De vraag ligt nog bij de uitvoering, naar 
verwachting kan dit in september worden afgerond. 
 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 16 
september 
2016 

881 26-05-2016 Diverse 
fracties 

Cultuureducatie Als de regisseur is aangesteld, zal zij/hij 
aan de commissie Samen leven worden 
voorgesteld. 

 N.v.t. Commissie 
P.M. 
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883 26-05-2016 Fractie 
D66/Groen
Links 

Nota reserves en 
voorzieningen 

Hoe het risicoprofiel is gemeten is een 
onderwerp dat voor een andere vergade-
ring nog eens geagendeerd kan worden. 

03-08-2016  In het najaar van 2016 wordt een raads-
bijeenkomst georganiseerd over het risicoprofiel, 
risicomanagement en de benodigde weerstandscapa-
citeit en het aanwezige weerstandsvermogen, om-
vang van de vrijbesteedbare reserve(s). 
Dit heeft ook betrekking op bepalen van een onder-
grens van de algemene reserve. 

N.v.t.  

898 23-06-2016 Diverse 
fracties 

Schulddienstverle-
ning 

In oktober 2016 krijgt de commissie Samen 
leven voorgelegd de uitwerking van het 
beleid met doelstellingen en cijfers. 

11-08-2016  In oktober 2016 krijgt de commissie de 
uitwerking van de doelstellingen ter besluitvorming. 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad cie. do, 
6 oktober 
2016 

899 23-06-2016 Fractie 
CDA 

Schulddienstverle-
ning / uitvoering 
motie 2016 - 87 

De inzet van een lichtere vorm van tijdelijk 
budgetbeheer, als uitvoering van de motie, 
wordt na één jaar geëvalueerd. 

13-07-2016  Budgetbeheer light moet nog worden 
ingekocht en georganiseerd. Na realisatie zal een 
evaluatie worden ingepland. 

Raadsvoorstel Raadsverga-
dering P.M. 

900 23-06-2016 Fractie 
Christen-
Unie 

Schulddienstverle-
ning 

De mogelijkheden van automatische kwijt-
schelding (zonder aanvraag) van gemeen-
telijke belastingen en heffingen voor de 
doelgroep worden onderzocht. Tevens 
wordt onderzocht of de doelgroep minima 
automatisch een lagere aanslag kan krij-
gen. 

13-07-2016  De mogelijkheden voor automatische 
kwijtschelding worden in najaar onderzocht, na het 
onderzoek volgt een RIB. 
 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 7 
oktober 2016 

907 30-06-2016 Diverse 
fracties 

Tijdelijke huisvesting 
vergunninghouders 

Elk jaar wordt aan de raad een verslag 
overgelegd met de bevindingen van de 
begeleidingscommissie. 

02-08-2016  Eerste verslag volgt pas over een jaar, 
immers raadsbesluit is pas genomen. Vergunning-
houders zijn pas per jan. 2017 gehuisvest, een jaar 
later kan jaarlijkse evaluatie pas worden gedaan. 

Raadsinforma-
tiebrief 

 

908 30-06-2016 Diverse 
fracties 

Tijdelijke huisvesting 
vergunninghouders 

Met omwonenden en partners zal zo snel 
mogelijk in overleg worden getreden om 
met elkaar te bespreken en te besluiten 
hoe de onderlinge samenspraak moet 
worden georganiseerd. 

02-08-2016  Participaties in volle gang, ofwel met 
omwonenden worden in reguliere overleggen bij pro-
ces betrokken. 
 

(Geen)  

909 30-06-2016 Diverse 
fracties 

Tijdelijke huisvesting 
vergunninghouders 

Als door afname van het aantal vergun-
ninghouders leegstand op de beide locaties 
ontstaat, zal het college de raad een voor-
stel doen hoe hier mee om te gaan. 

 (Geen)  

910 30-06-2016 Diverse 
fracties 

Tijdelijke huisvesting 
vergunninghouders 

Het college hoopt na de zomervakantie met 
een Plan van aanpak te komen over de 
diverse activiteiten/voorzieningen voor de 
vergunninghouders. 

02-08-2016  Diverse activiteiten / voorzieningen zijn in 
gang gezet en het Plan van Aanpak volgt z.s.m. 
 

(Geen)  

913 04-07-2016 Fractie 
Christen-
Unie 

Kadernota 2017 - 
algemene reserve 

De wethouder wil met de commissie Sa-
men leven in overleg over de ondergrens 
van de algemene reserve. 

03-08-2016  In het najaar van 2016 wordt een raads-
bijeenkomst georganiseerd over het risicoprofiel, 
risicomanagement en de benodigde weerstandscapa-
citeit en het aanwezige weerstandsvermogen, om-
vang van de vrij besteedbare reserve(s). 
Dit heeft ook betrekking op bepalen van een onder-
grens van de algemene reserve. 

(Geen)  
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914 04-07-2016 Fractie 
VVD 

Kadernota 2017 - 
belastinginning 

In de tweede helft van 2016 wordt onder-
zocht of het uitbesteden van de belasting-
inning geld kan opleveren voor de gemeen-
te. 

01-08-2016  Onderzoek loopt.  
 

Raadsinforma-
tiebrief 

 

915 04-07-2016 Diverse 
fracties 

Integraal veilig-
heidsbeleid Ridder-
kerk 2016-2019 

Het Uitvoeringsprogramma veiligheidsbe-
leid 2017 wordt de raad vóór 2017 ter ken-
nisname aangeboden. 

04-08-2016  Samen met de politie wordt een gebieds-
scan/ uitvoeringsprogramma opgesteld. 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 2 
december 
2016 

Raadstoezeggingen, die kunnen worden beschouwd als afgedaan 
531 19-02-2015 Fractie: 

Diverse 
Integraal Veilig-
heidsbeleid 2016-
2019 

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

23-11-2015  De onderliggende Veiligheidsanalyse, 
noodzakelijk om het IVB te kunnen maken is niet door 
het college gekomen. De Veiligheidsanalyse is aan-
gepast en zal met de portefeuillehouder besproken 
worden. Daarna wordt het IVB aangepast en in het 
college, commissie en raad gebracht. 

Raadsvoorstel Raad ma, 4 
juli 2016 

660 02-07-2015 Fractie 
PvdA 

Bestemmingsplan 
Park Bolnes 

Omwonenden zullen tijdig worden uitgeno-
digd voor gesprek over herinrichting, waar-
in aan de orde kunnen komen parkeer-
plaatsen, straatprofiel, beplanting, speel-
voorzieningen en waar komen de voetpa-
den. 

09-08-2016  Alle woningen in het project zijn door de 
ontwikkelaar opgeleverd.  
 
De opmerkingen die de bewoners hebben gemaakt op 
de bewonersavond zijn verwerkt. Het gewijzigde ont-
werp van het openbaar gebied is op de website van 
de gemeente gepubliceerd. De bewoners zijn hierover 
per brief geïnformeerd.  
 
De gemeente kan nu starten met het woonrijp maken 
van het openbaar gebied. 
 
De locatie van een nieuw trapveld dient nog te worden 
bepaald.  

N.v.t.  

716 15-10-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

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

In het eerste jaar na heden zal de raad via 
het college de kwartaalrapportages van 
SenW ontvangen. 

31-03-2016  SenW geeft aan dat de eerste kwartaal-
rapportage van 2016 uiterlijk 30-04-2016 wordt opge-
leverd. Na ontvangst wordt de rapportage aangebo-
den aan de gemeenteraad. 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 13 
mei 2016 

738 05-11-2015 RAB 
1985958 

Begrotingsraad 
2015 / begrotings-
opzet 

In het 1e kwartaal wil het college met de 
raad het gesprek aangaan over de indicato-
ren in de begroting, de begrotingswebsite 
en het begrotingsproces. 

01-08-2016  In de 1e tussenrapportage 2016 is een 
lijst van indicatoren opgenomen. Deze lijst is door de 
raad vastgesteld. 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad ma, 4 
juli 2016 

783 21-01-2016 Fractie 
CDA 

Vragenuur, stand 
van zaken opvang 
statushouders 

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

 Raadsvoorstel Raad do, 30 
juni 2016 

784 21-01-2016 Fractie 
Leefbaar 
Ridderkerk 

Vragenuur / Raads-
informatiebrief, d.d. 
15 januari 2016, 

a. De raad ontvangt begin maart 2016 
meer informatie over welke scholen de 
zwerfafvalacties willen voortzetten. 

07-06-2016  Eind juni stand van zaken terugkoppeling 
inwoners en wijkoverleggen over afvalbakplan in 
B&W. Daarna RIB naar de gemeenteraad.  

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 1 
juli 2016 
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inzake Onderzoek 
verhogen onder-
houdsniveau in 
wijken rond winkel-
gebieden en zorg-
zones. 

b. Vóór de zomer wordt de raad geïnfor-
meerd over de resultaten van de raadple-
ging van inwoners en wijkoverleggen over 
het afvalbakken en het plan wordt in sep-
tember aan de raad voorgelegd. 

 

832 10-12-2015 Fractie 
Echt voor 
Ridderkerk 

Vragenuur / Hartvei-
lig Wonen 

De raad wordt geïnformeerd als het college 
een standpunt heeft ingenomen ten aan-
zien van de deelname aan het systeem van 
Hartveilig  
Wonen. 

17-08-2016  De Veiligheidsregio heeft besloten per 1 
juli 2016 mee te doen. De kosten zijn voor hem. 
Daarmee doen alle gemeenten binnen de VRR mee, 
ook Ridderkerk. Dit is meegedeeld in de raad van 30 
juni 2016 in het Vragenuur. 

  

843 17-03-2016 Fractie 
PvdA 

Welzijnskader Rid-
derkerk / aanbeste-
den 

Met de raad/commissie van gedachten 
worden gewisseld over het aanbesteden in 
het sociaal domein. 

11-08-2016  Presentatie is gehouden op dinsdag 10 
mei 2016 en daarmee is deze raadstoezegging afge-
daan. 

Raadsinforma-
tiebrief 

 

873 21-04-2016 Fractie 
PvdA 

Minimabeleid - aan-
pak fraude 

Het college zal de raad informeren over 
datgene wat al wordt gedaan ten aanzien 
van maatwerk in de aanpak van Fraude 
(zie ingetrokken motie 2016-84) 

11-08-2016  De raadsinformatiebrief wordt in de 
commissie van 25 augustus behandeld. 
 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad cie. do, 
25 augustus 
2016 

878 26-05-2016 fractie 
PvdA 

Vragenuur/Brief 
staatssecretaris 
inzake verbod t.a.v. 
bijstandsuitvoering 

Vóór de volgende raadsvergadering (23 
juni) ontvangt de raad informatie over het 
aantal zaken waarbij  
Investiga in de afgelopen periode is betrok-
ken en over het aantal besluiten met boe-
temaatregelen. 

11-08-2016  Informatie is via e-mail naar de raad 
verstuurd, hiermee kan de raadstoezegging als afge-
daan worden beschouwd. 
 

(Geen)  

879 26-05-2016 Fractie 
PvdA 

Vragenuur/Brief  
staatssecretaris 
inzake verbod t.a.v. 
bijstandsuitvoe-
ring/Participatiewet 

De raad wordt meegedeeld of en hoe het 
college de positie van gebruikers van de 
Participatiewet denkt te verbeteren en te 
versterken, nu 62% blijkbaar niet voldoen-
de zelfredzaam is. 

11-08-2016  Informatie is via e-mail naar de raad 
verstuurd, hiermee kan de raadstoezegging als afge-
daan worden beschouwd. 
 

(Geen)  

880 26-05-2016 Fractie 
SGP en 
PvdA 

Vragen-
uur/Uitspraken Cen-
trale Raad van Be-
roep inzake huis-
houdelijke hulp 

Het college bestudeert de uitspraken en 
laat zich daarover adviseren. Van de resul-
taten wordt de raad middels een raadsin-
formatiebrief op de hoogte gesteld. 

04-07-2016  Afgedaan middels een raadsinformatie-
brief 
 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad cie. do, 
25 augustus 
2016 

882 26-05-2016 Fractie 
D66/Groen
Links 

Nota reserves en 
voorzieningen 

Bij het doornemen van de reserves zal het 
college jaarlijks beoordelen of deze inmid-
dels zo weinig middelen bevatten, dat de 
raad kan worden voorgesteld (bijv. met een 
aparte bijlage) deze op te heffen. 

03-08-2016  Bij de voorstellen van de toekomstige 
jaarrekeningen worden overzichten opgenomen met 
de reserves die in aanmerking komen om op te ver-
vallen. Per reserve wordt een motivering beschreven 
waarom deze kan vervallen. Dit worden aparte beslis-
punten in het besluit. 

(Geen)  

911 04-07-2016 Fractie 
Christen-
Unie 

Kadernota 2017 - 
KCR 

Na de zomer ontvangt de raad een startno-
titie met een plan voor KCR en de sporthal. 
De andere sportverenigingen op het Reij-
erpark worden bij dit plan betrokken. 

15-08-2016 Het college heeft opdracht (via vaststel-
ling IAP) om het uitvoeringsplan nader uit te werken. 
Voor deze toezegging betekent dit dat het college 23 
augustus 2016 de opdracht aan de ambtelijke organi-

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 26 
augustus 
2016 
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satie vaststelt en de gemeenteraad informeert over 
deze vaststelling via een RIB. 

912 04-07-2016 Diverse 
fracties 

Kadernota 2017 - 
Bolnes 

Na de zomer ontvangt de raad een startno-
titie voor de Visie op Bolnes, waarin ook 
aandacht is voor het maatschappelijk vast-
goed in de wijk. 

15-08-2016 Het college heeft opdracht (via vaststel-
ling IAP) om het uitvoeringsplan nader uit te werken. 
Voor deze toezegging betekent dit dat het college 23 
augustus 2016 de opdracht aan de ambtelijke organi-
satie vaststelt en de gemeenteraad informeert over 
deze vaststelling via een RIB. 

Raadsinforma-
tiebrief 

Raad vr, 26 
augustus 
2016 
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