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1.1 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 een (verant-
woordings)instrument, dat voor u een (bij)sturingsmoment kan vormen. 
Aan deze monitor is ambtelijk gewerkt tot 8 september 2011, dus tot die datum zijn de nieuwe ge-
gevens verwerkt en daar zijn de cijfers en de teksten op gebaseerd. 
 
De programmamonitor bestaat uit 3 onderdelen: 
 
• Deel I Beleidsmonitor waarin wordt ingegaan op afwijkingen / ontwikkelingen per programma. 

Wijzigingen in teksten ten opzichte van de 1e programmamonitor 2011 zijn cursief weergege-
ven (geldt met name bij het onderdeel trends en knelpunten, voortgang paragraaf bedrijfsvoe-
ring en bijlage 1 prestatie-informatie). 

 
• Deel II Financiële monitor, dit geeft een totaaloverzicht van de financiële gevolgen. Er wordt 

een overzicht gegeven van de grootste bijstellingen in deze monitor. Ook wordt een toelichting 
gegeven op de nieuwe stand van het geraamde/verwachte begrotingssaldo 2011. 
 

• Deel III bijlagen 
• Voortgang prestatie-informatie programma’s; 
• Openstaande raadstoezeggingen; 
• Voortgang bezuinigingen / wensen nieuw beleid (vanuit Kadernota 2011). 

 
Taakstellingsopdracht uit de 1e monitor 
De 1e monitor van juni 2011 is financieel technisch gezien met (tijdelijke) stelposten naar saldo nul 
gebracht. Dit ging gepaard met de opdracht om door passende maatregelen de gemelde tekorten 
om te buigen. 
Met deze opdracht is voortvarend aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om tot 
een aantal nieuwe taakstellingen te komen. Deze taakstellingen zijn in de uitkomst van deze moni-
tor verwerkt en op de betreffende programma’s nader toegelicht. 
 
Financiële uitkomst 2e monitor 
De 2e monitor 2011 laat een positieve bijstelling zien van € 327.000,--. Voor een toelichting op de 
grootste verschillen wordt verwezen naar Deel II. 
 
Onderzoek “de beste gemeente” 
Tenslotte wordt nog gemeld dat op 2 juli 2011 Elsevier een jaarlijks onderzoek naar “de beste ge-
meente” heeft gepubliceerd. Dit onderzoek wordt gehouden onder de inwoners van de gemeenten 
in Nederland met vragen over hun woonomgeving, de voorzieningen, bereikbaarheid en lastendruk. 
Ridderkerk staat daarin op de 41ste plaats.  
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2. Afwijkingen/ontwikkelingen per programma 
2.1 Programma 1 Burger als Partner 
2.1.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner  
 

* Bron: Waarstaatjegemeente 

Kerndoel: In Ridderkerk wordt de burger serieus genomen in het kader van de beleidsontwikkeling van de gemeente 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  

Oordeel betrekken burger bij tot-
standkoming plannen.* 
Realisatie 2009: 5,2  
Realisatie 2010: 6,0 
Streefcijfer 2014: 6,0. 

We passen consequent het afwegings-
kader participatie toe bij het ontwikke-
len van nieuwe plannen. 

Toepassing van het afwegingskader wordt steeds 
vaker consequent toegepast. Voorbeelden zijn de 
participatie bij het WOP Drievliet het Zand en het 
nieuwe Milieuprogramma. 

Oordeel interesse gemeente in me-
ning burgers.* 
Realisatie 2009: 5,0  
Realisatie 2010: 6,0 
Streefcijfer 2014: 6,0. 

We passen consequent het afwe-
gingskader participatie toe bij het 
ontwikkelen van nieuwe plannen. 

  

De gemeente betrekt 
burgers in voldoende 
mate bij de totstand-
koming van beleid. 

Oordeel voldoende inspraakmoge-
lijkheden plannen.* 
Realisatie 2009: 5,3  
Realisatie 2010: 5,8 
Streefcijfer 2014: 6,0. 

We passen consequent het afwe-
gingskader participatie toe bij het 
ontwikkelen van nieuwe plannen en 
volgen de inspraakverordening. 

We passen consequent het afwegings-
kader participatie toe bij het ontwikke-
len van nieuwe plannen en volgen de 
inspraakverordening. 

Toepassing van het afwegingskader wordt steeds 
vaker consequent toegepast. Voorbeelden zijn de 
participatie bij het WOP Drievliet Het Zand en het 
nieuwe Milieuprogramma. 

Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 

Integrale (en tijdige) 
afweging in ruimtelij-
ke functies. 
 

Actuele bestemmingsplannen: Ieder 
bestemmingsplan binnen 10 jaar 
herzien conform het actualisering-
schema dat door de gemeenteraad 
in 2009 is vastgesteld.  
 

Het bestemmingsplan Donckse Vel-
den vaststellen. 
Nieuwe bestemmingsplannen in pro-
cedure brengen, namelijk: 
• Oostendam 
• Bolnes 
• Het Zand 
Nieuwe bestemmingsplannen in 
voorbereiding nemen: 
• Rijsoord 
• Landelijk Gebied Oost. 
 

Bestemmingsplannen vaststellen: 
• Oostendam 
• Bolnes 
• Het Zand 
In procedure brengen en vaststellen: 
• Rijsoord 
• Landelijk Gebied Oost 
In voorbereiding nemen, in procedure 
brengen en vaststellen: 
• De Woude 
• Drievliet 
• Ridderkerk-centrum. 
 
De overige bestemmingsplannen her-
zien conform het in 2009 door de raad 
vastgestelde actualiseringschema.  

• Het bestemmingsplan Donckse Velden is in 
de raad van maart 2011 vastgesteld.  

 
In procedure brengen: 
• Het voorontwerp bestemmingsplan Ooste-

dam heeft ter inzage gelegen en het ontwerp 
is in voorbereiding. 

• Het voorontwerp Bestemmingsplan Bolnes 
heeft in september ter inzage gelegen en het 
ontwerp is in voorbereiding. 

 
In voorbereiding nemen 
• Het Zand. Stedenbouwkundige opzet wordt 

in het vierde kwartaal 2011 in de raad be-
sproken. Dit is de basis voor het op te stellen 
bestemmingsplan. 

• Rijsoord is in voorbereiding. Wordt in 2012 in 
procedure gebracht. 

• Landelijk gebied Oost start conform de in 
april aangeboden nieuwe planning in 2012.  

• Cornelisland wordt in voorbereiding geno-
men. 
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner  

 Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en 
verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011  

Diversiteit aan 
woonmilieus: vol-
doende en gevari-
eerd woningbestand 
voor alle doelgroe-
pen. 
 

1. Het woningbouwprogramma op 
basis van de Nota Ridderkerk 
voortvarend is eind 2012 ge-
realiseerd.  

2. Uitvoering van het nieuwe wo-
ningbouwprogramma en de 
planning van de voorraadont-
wikkeling op basis van de vast-
gestelde woningbouwstrategie 
(concrete streefcijfers/prestatie-
indicatoren worden benoemd in 
de begroting van 2012 op basis 
van de nieuwe woningmarktaf-
spraken.). 

 
 
 

1. Oplevering van: 
• laatste (60) woningen Slikkerveer zuid-oost 
• 47 woningen Het Bordes in Bolnes 
• 76 woningen Riedertoren 
• enkele particuliere woningen (o.a. kavels La-

gendijk) 
• project van 6 woningen aan de Lagendijk 

 
 
 
In aanbouw: 
• 54 woningen Van Riebeekstraat in Bolnes 
• 30 appartementen Van Hoornestraat Slikker-

veer 
• 12 appartementen Fresiastraat 

 
In voorbereiding: 
• project Oostendam (90 woningen) 
• laatste fase centrum (70 woningen) 
• volgende fase Het Zand 
• project Schramterrein Bolnes 
• volgende fase 3Rivieren Slikkerveer. 
 
 
 
 
 
 
2. Als uitvoering van de in 2010 vastgestelde 

woningbouwstrategie worden nieuwe wo-
ningmarktafspraken gemaakt met de stads-
regio Rotterdam en Woonvisie. 

 
3. Bij alle nieuwe woningbouwprojecten wordt 

een Certificaat Woonkeur gevraagd. 
 

1. Uitvoeren van de nieuwe 
woningmarktafspraken; 

2. Bij alle nieuwe woningbouw-
projecten wordt een Certifi-
caat Woonkeur gevraagd. 

 
 

Oplevering 
In totaal zijn t/m juni 2011 75 woningen opge-
leverd: 
• 23 Slikkerveer zuidoost (30 zijn net nog 

in december 2010 opgeleverd; deze gaan 
af van het getal van 60 in kolom 3) 

• 47 woningen Het Bordes Bolnes 
• 2 particulier op kavel Lagendijk 
• 3 particulier elders 
 
In aanbouw 
• 79 Riedertoren 
• project 6 woningen Lagendijk 
• 1e  fase Park Bolnes 
 
 
In voorbereiding 
• 30 appartementen Van Hoornestraat Slik-

kerveer 
• 12 appartementen Fresiastraat zijn in de 

verkoop 
• project Oostendam (90 woningen) 
• laatste fase centrum (70 woningen) 
• volgende fase Het Zand 
Stand van zaken Drie rivieren (2e fase) en 
Schramterrein: planontwikkeling loopt nog. 
Nog niets concreet te melden. 
 
2. in juni zijn nieuwe woningmarktafspraken 
tot 2015 gemaakt met de Stadsregio Rotter-
dam. 
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner  

 

 

Kerndoelen: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en 
verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  

Versterkte identiteit en 
samenhang van ontwikke-
lingen op wijkniveau. 
 

We beschikken over actuele 
wijkontwikkelingsprogramma’s.  
Elke wijk heeft een wijkontwikke-
lingsprogramma dat niet ouder is 
dan 5 jaar. 
 
 

• Vaststelling WOP Bolnes (janua-
ri). 

 
 
 
• September 2011 WOP Drie-

vliet/Het zand. 
 
• Op wijkniveau implementeren van 

de nieuwe visie op participatie en 
doorontwikkelen van wijkontwik-
keling. 

 

• September 2012 WOP Slikker-
beer September 2013 WOP 
Rijsoord/Oostendam Septem-
ber 2014 WOP Cen-
trum/Oost/West. 

• Continueren wijkontwikkeling.     
 

• Het WOP Bolnes is 24 februari door de gemeente-
raad vastgesteld. 

• Het WOP Drievliet/Het Zand heeft in augus-
tus/september ter inzage gelegen en wordt in no-
vember in de raad behandeld.  

• WOP Slikkerveer wordt dit jaar gestart. 
• Informatie over wijkgericht werken volgt in een 

aparte raadsinformatiebrief in 4e kwartaal. 
• In het kader van de risicoscan voor Bolnes is een 

subsidieaanvraag gedaan bij de stadsregio in het 
kader van de RAS regeling (Regionale Agenda 
Samenleven). Deze aanvraag is gehonoreerd en 
voor 2011 zijn 250 ondersteuningsuren toege-
kend. 

• In het 3e kwartaal is het boekje ‘handleiding op-
stellen wijkontwikkelingsprogramma’s’ gereed. 

Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 

Behoud en beleven van 
cultuurhistorische waar-
den. 

We beschikken over een nieuw 
afwegingskader voor monumen-
tenbeleid en archeologie in 
2011. 

• Vaststellen visie op monumen-
tenbeleid en archeologie. Daarbij 
behoort ook het kijken naar de 
werkwijze van de monumenten-
commissie en mogelijk een inven-
tarisatie van beeldbepalende pan-
den. 

 
• Verkoop van het Schoolmees-

tershuis in Rijsoord onder voor-
waarde dat het pand in originele 
staat terugkomt. 

Uitvoering van het vastgestelde 
beleid (in programma de Burger 
als Wijkbewoner en het program-
ma de Burger als Onderdaan en 
Belastingbetaler). 

• In oktober wordt een erfgoedavond in het kader 
van de participatie georganiseerd. Daarna volgt in 
het najaar behandeling uitgangspuntennotitie Erf-
goedbeleid. 

 
 
 
 
• De plannen voor het schoolmeestershuis zijn na 

de zomer in een raadsinformatiebrief aan de raad 
gepresenteerd. 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner  

 

Kerndoelen: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamo-
nitor 2011  

Bijdragen aan een brede, 
doorgaande ontwikkelings-
lijn voor alle kinderen en 
jongeren van 0-23 jaar. 
 
Het stimuleren van een 
sociaal samenhangende 
en actieve wijk. 

Jaarlijks worden acties in een 
gezamenlijke bijeenkomst vast-
gesteld op de website geplaatst 
en de voortgang gevolgd. 
  
 

• Binnen de Lokale Educatieve Agenda 
(LEA) wordt samengewerkt met maat-
schappelijke organisaties aan een effec-
tieve en gezamenlijke aanpak om de ont-
wikkeling en participatie van alle kinderen 
in Ridderkerk te stimuleren en de zorg 
voor kinderen te versterken. Hiervoor wor-
den projectplannen opgesteld en uitge-
voerd. 

 
 
• Evaluatie van bestaande Brede School 

programma’s en inzet bepalen voor het 
vervolg. 

 

• Elk jaar wordt verder gewerkt aan de 
uitvoering van de projectplannen in 
het kader van de LEA. 

 
In 2012 wordt de samenwerking en de 
resultaten van de projectplannen binnen 
de LEA geëvalueerd ten behoeve van 
een verbeterde aanpak. 
 
• Op basis van de evaluatie in 2011 

worden mogelijke acties voor de ont-
wikkeling van de Brede School in 
2012 en verder benoemd. 

 

De evaluatie samenwerking maat-
schappelijke organisaties binnen LEA 
is al in het eerste kwartaal 2011 uit-
gevoerd. Met een bijeenkomst op 25 
mei 2011 waarbij alle maatschappelij-
ke partners aanwezig waren, is een 
doorstart gemaakt.  
LEA structuur is aangepast, website 
vormt belangrijke rol in communicatie 
tussen partijen.  
Met de meeste activiteiten die 25 mei 
2011 zijn afgesproken is inmiddels 
een start gemaakt of zijn bijeenkom-
sten gepland.  
 

Kinderen hebben kwantita-
tief en kwalitatief voldoen-
de ruimte om te spelen in 
de eigen wijk (3% van het 
stedelijk gebied is ingericht 
als speelruimte). 
 

Oordeel burger speelmogelijk-
heden.*  
Realisatie 2009: 6,9   
Realisatie 2010: 7,0 
Streefcijfer 2011: 6,9 

Met Woonvisie en schoolbesturen overeen-
stemming  trachten te krijgen over het open-
stellen van de speelterreinen en schoolplei-
nen. 

Uitvoering van het uitvoeringsprogram-
ma speelbeleid (concrete acties zijn be-
noemd in het programma De burger als 
Wijkbewoner).  

De afspraken met Woonvisie en de 
schoolbesturen zullen naar verwach-
ting in oktober definitief bezegeld 
worden. 

Kwaliteit buitenruimte op 
peil houden. 

In 2012 beschikken we over een 
nieuw beleidskader Duurzaam 
Beheer. 

Acties vinden plaats in 2012. • Opstellen nieuw beleidskader Duur-
zaam Beheer (2012-2015); 

• Uitvoeren vastgesteld beleidskader 
(in programma de Burger als wijkbe-
woner). 

 

Geen acties op dit punt in 2011. 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner  
 

 

Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en 
verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011  

De waterkwantiteit en -
kwaliteit verbeteren. 

In 2011 beschikken we over een 
nieuw Gemeentelijk Riolerings-
plan. 

Omdat in 2011 een nieuw Gemeentelijk Rio-
leringsplan moet worden opgesteld, wordt 
beoordeeld of dit in samenhang met een 
nieuw Waterplan, aflopend in 2012, mogelijk 
is. Bij de beoordeling wordt aandacht besteed 
aan mogelijke intergemeentelijke samenwer-
king.  
 

Uitvoeren vastgesteld beleid (in 
programma de Burger als Wijk-
bewoner). 

 Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
wordt niet in 2011 maar in 2012 opge-
pakt. In samenspraak met waterschap 
en in BAR verband. Het bestaande GRP 
wordt met één jaar verlengd. 

 Tussentijdse evaluatie waterplan is in 
voorbereiding. 
 

Kerndoel: Ridderkerk is een ondernemende kern. 
 

Oordeel ondernemers onderne-
mersklimaat (bron: onderzoek 
ondernemersklimaat door 
Ecorys). 
 

Doorontwikkelen van het bedrijventerrein 
Cornelisland: verwerving afronden en starten 
met eerste fase gronduitgifte. 

Volgende fase uitgifte en actuali-
satie grondexploitatie.  

Hak Transport is operationeel op Cornelis-
land 
Bouwrijp maken eerste fase is gestart 
Uitgifteprotocol wordt in september ter ken-
nisname aan de raad aangeboden 
Vierde kwartaal 2011 uitgifte eerste bedrijfs-
kavels 

In Ridderkerk krijgt de be-
staande werkgelegen-
heidsstructuur de ruimte 
om te vernieuwen. 

 • Haalbaarheidsonderzoek naar introductie 
Bedrijven Investering Zone (BIZ) en op 
basis daarvan mogelijke subsidieaanvraag 
indienen. 

• Parkmanagement invoeren op Cornelis-
land. 

 

• Implementatie van de BIZ als 
het haalbaarheidsonderzoek 
daar aanleiding toe geeft 

• Parkmanagement invoeren op 
Cornelisland. 

Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken 
dat er onder de ondernemers in de winkel-
centra Dillenburgplein en Vlietplein belang-
stelling is voor de oprichting van een BIZ. 
De ondernemers van het Vlietplein hebben 
inmiddels aangegeven het niet haalbaar te 
achten. Voor de ondernemers op het Dillen-
burgplein is het nog de vraag. Een BIZ op 
Donkersloot is niet haalbaar gebleken door 
gebrek aan animo bij de ondernemers. 
 
De deelname aan parkmanagement voor 
Cornelisland wordt in de contracten bij de 
grondverkoop als verplichting opgenomen.  
Wanneer de gronduitgifte voldoende is ge-
vorderd om een parkmanagementorganisa-
tie zinvol en betaalbaar te doen zijn wordt 
de aanbesteding voor het parkmanage-
ment gestart 
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner  
 

 

Kerndoel: Ridderkerk is een ondernemende kern. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  

Continueren en waar mo-
gelijk uitbreiden werkgele-
genheid. 

In 2011 beschikken we over een 
nieuw, uitgewerkt beleidskader. 
 
Aantal arbeidsplaatsen in 2010: 
19.860 
 
 

De Notitie regionaal arbeidsmarkt-
beleid wordt in BAR verband verder 
uitgewerkt. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de bezuinigingen 
van het Rijk op werk en Inkomen. 

Acties in 2012 zijn afhankelijk van de 
ontwikkelingen bij de Rijksoverheid en 
van de BAR samenwerking. 

Naar verwachting wordt in het 3e kwartaal 2011 
de beleidsnotitie regionaal arbeidsmarktbeleid 
Albrandswaard en Ridderkerk vastgesteld. Hierin 
wordt specifiek ingegaan op het samenwerkings-
verband tussen de twee gemeenten. In de twee-
de helft van 2011 wordt de notitie regionaal ar-
beidsmarktbeleid/Wet Werken naar Vermogen 
(WWNV) in BAR verder uitgewerkt. Er wordt dan 
naast de WWNV, ook gekeken naar de vergaan-
de samenwerking van sociale zaken binnen de 
drie gemeenten en de huidige inzet van de re-
integratie-instrumenten.  

Transparantie over tarie-
ven grondtransacties. 

Jaarlijkse actualisatie nota richt-
lijnen grondprijzen Ridderkerk. 

Jaarlijks wordt de evaluatie van de 
nota  richtlijnen grondprijzen Rid-
derkerk aan de gemeenteraad 
aangeboden op basis waarvan de 
prijzen worden geactualiseerd. 
 

Jaarlijks wordt de evaluatie van de nota 
richtlijnen grondprijzen Ridderkerk aan 
de gemeenteraad aangeboden op ba-
sis waarvan de prijzen worden geac-
tualiseerd. 

Op 25 november 2010 heeft de gemeenteraad de 
Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2010 – 
2011 vastgesteld. Aanbieding van de nota voor 
2012 is naar verwachting in december 2011. 

Kerndoel: Ridderkerk is een ondernemende kern. 
 
De samenwerking tussen 
ondernemers, onderwijs 
en overheid wordt ver-
breed en verbeterd.  
 

Oordeel ondernemers, onderwijs 
en overheid over de samenwer-
king. 
Een afgerond haalbaarheidson-
derzoek in 2011. 
 

Haalbaarheidsonderzoek naar mo-
gelijkheid van een vestiging van 
een MBO Zorg en Logistiek in sa-
menwerking met Barendrecht en 
het AGF cluster. 

• Inventarisatie van de behoefte en de 
mogelijkheden om de samenwerking 
tussen ondernemers, onderwijs en 
overheid te verbeteren en te verbre-
den, 

• Uitvoeren acties vestiging MBO als 
het haalbaarheidsonderzoek daar 
aanleiding toe geeft. 

 
In 2014 wordt een tevredenheidonder-
zoek gehouden. 
 

In het najaar wordt door het bestuur openbaar 
voortgezet onderwijs een bijeenkomst Verbin-
dend leren georganiseerd voor de bestuurders in 
het voortgezet onderwijs en de gemeenten 
Zwijndrecht, Barendrecht en Ridderkerk, waarin 
de samenwerking tussen onderwijs en overheid 
centraal staat. Ridderkerk neemt daar actief aan 
deel. 
Daarnaast wil de gemeente Ridderkerk in het na-
jaar een workshop organiseren met de roc’s en 
het bedrijfsleven over dit onderwerp. 
Er wordt nog onderzocht in hoeverre deze twee 
acties gecombineerd kunnen worden. 
 
Het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijk-
heid van een vestiging van een MBO Zorg en 
Logistiek is gestart. Eerste verkennende ge-
sprekken met een paar ondernemers zijn ge-
voerd. Krijgt in 2011 en begin 2012 een vervolg. 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner  
 

 

Kerndoel: Ridderkerk is een ondernemende kern. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamo-
nitor 2011  

Gemeente en centrumon-
dernemers werken samen 
op basis van vertrouwen. 

• Oordeel centrumonderne-
mers over de samenwerking 
met de gemeente; 

• Oordeel burger over winkel-
voorzieningen. 
Realisatie 2009: 8,1  

    Realisatie 2010: 8,2 
    Streefcijfer 2011: 8,1 

• Dialoog organiseren met ondernemers 
centrum en college en raad; 

 
• Continueren en doorontwikkelen Centru-

moverleg;  
• Jaarlijks wordt in het centrumoverleg een 

tevredenheidonderzoek gehouden 

• Dialoog organiseren met onderne-
mers centrum en college en raad. 

• Continueren en doorontwikkelen Cen-
trumoverleg. 

• Jaarlijks wordt in het centrumoverleg 
een tevredenheidonderzoek gehou-
den. 

Het overleg met de centrumonderne-
mers is voortgezet. De nieuwe advi-
seur Economische Zaken gaat dit 
verder uitbouwen. 

Kerndoel: In Ridderkerk bieden we mobiliteit op maat. 

Verbeterde positie OV. We beschikken over een nieuw 
beleidskader openbaar vervoer. 
Oordeel burger openbaar ver-
voer*. 
Realisatie 2009: 7,0 
Realisatie 2010: 7,1 
Streefcijfer 2011: 7,0 

Het ontwerpen van een optimaal busnetwerk 
voor Ridderkerk, zowel lokaal als interlokaal. 
Om dit te kunnen doen is eerst definitieve be-
sluitvorming over tram noodzakelijk.  
 

Uitvoering van het beleidskader (concre-
te acties zijn benoemd in het programma 
De burger als Wijkbewoner). 

Door opgelegde bezuinigingen door 
het Rijk is het voor de Stadsregio niet 
mogelijk om specifieke wensen te ho-
noreren. Wel wordt bereidheid ge-
toond  om per 2013 de buurtbus op te 
nemen in de concessie van het regu-
lier openbaar vervoer.  

Bereikbaarheid verbete-
ren. 

Oordeel burger over bereikbaar-
heid buurt met de auto*. 
Realisatie 2009: 7,9  
Realisatie 2010: 8,0 
Streefcijfer 2011: 7,9 

Verkennen maatregelen om de verkeersaf-
wikkeling te verbeteren bij de Kruising 
Rijnsingel/Rotterdamseweg (is mede afhan-
kelijk van financiering door het waterschap). 

Mogelijke uitvoering van de maatregelen 
(concrete acties zijn benoemd in het 
programma De burger als Wijkbewoner).

Door Waterschap en gemeente wordt 
nagegaan of de Stadsregio  de aan-
passingen wil subsidiëren. Verder on-
derzoek vindt plaats naar verbeterin-
gen van vooral de fietsoversteek Kie-
vitsweg – Rijnsingel. 

Kerndoel: In Ridderkerk hebben we verbindend groen. 

In- en rond de wijken is 
voldoende groen. 
 

In 2011 beschikken we over een 
nieuw beleidskader bomen. 

Opstellen en vaststellen van een bomenbe-
leidsplan. 
 

Uitvoeren van het beleidsplan (concrete 
acties zijn benoemd in het programma 
De burger als Wijkbewoner). 

De startnotitie is 24 maart door de 
gemeenteraad vastgesteld. Op basis 
hiervan is de uitwerking van het be-
leidsplan opgepakt.  . 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner  
 

 

Kerndoel: In Ridderkerk is het voorzieningenniveau op peil. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 
en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  

Effectiviteit en kwaliteit van 
jeugd- en onderwijsbeleid 
verbeteren. 

Percentage van de leerlingen (woonachtig 
in Ridderkerk) die bij het verlaten van de 
school beschikken over een startkwalifica-
tie. 
(Eigen meting en RMC). 
 

Afhankelijk van landelijke besluit-
vorming:  
Integrale visie formuleren en regie-
rol invullen op het gebied van de-
centralisatie jeugdzorg, harmonisa-
tie peuterspeelzaalwerk en kinder-
opvang, voortijdig schoolverlaters 
(VSV) door gemeente en onderwijs.  

Samen met onze partners in-
vullen van regierol op het ge-
bied van onderwijs- en jeugd-
beleid. 

Er is in juli 2011 een raadsinformatiebrief ver-
stuurd over de sluitende aanpak jongeren tot 27 
jaar. 
 
Over de harmonisatie peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang vindt bestuurlijk overleg met Sport 
en Welzijn. 
 
Zoals afgesproken met de raad zal er in het na-
jaar 2011 een notitie over jeugdwerkloosheid 
worden besproken. 

Onderwijs voor alle leeftij-
den. 

Oordeel burgers over onderwijs* 
Realisatie 2009: 7,4  
Realisatie 2010: 7,4 
Streefcijfer 2011: 7,4. 

Acties vinden plaats in 2012 Onderzoek naar de verschil-
lende mogelijkheden om op-
nieuw een Volksuniversiteit in 
Ridderkerk te realiseren. 
 

Er wordt geïnventariseerd welke opties er zijn 
voor een volksuniversiteit. De raad wordt hier-
over nader geïnformeerd.  
 

Accommodatievraagstuk-
ken ten aanzien van on-
derwijs en welzijn worden 
integraal afgewogen. 
 

Oordeel burgers over onderwijs* 
 
Oordeel burgers over welzijnsvoorzienin-
gen * 
Realisatie 2009:5,9   
Realisatie 2010: 6,1 
Streefcijfer 2011: 5,9. 
Oordeel burgers over sportvoorzieningen*. 
Realisatie 2009: 7,6 
Realisatie 2010: 7,6 
Streefcijfer 2011: 7,6. 

Op basis van de inventarisatie van 
leegstand wordt het accommoda-
tiebeleid verder uitgewerkt.  

Uitvoering van het accommo-
datiebeleid (concrete acties 
zijn benoemd in het program-
ma De burger als Wijkbewo-
ner). 

Een conceptnotitie Overcapaciteit is de Ridder-
kerkse schoolbesturen op 23 mei 2011 toege-
zonden. Ze bevat een inventarisatie van het ge-
bruik van onderwijsaccommodaties door het 
onderwijs en welzijnsorganisaties. De portefeuil-
lehouder Onderwijs heeft in de periode juni-juli 
met alle besturen gesproken over de uitgangs-
punten van de notitie. In het OOGO van 1 sep-
tember is met de schoolbesturen gesproken 
over een gezamenlijk uit te stippelen beleid.  
 

Toegankelijke gezond-
heidszorg. 

Oordeel burgers over gezondheidszorg*. 
Realisatie 2009:7,3  
Realisatie 2010: 7,1 
Streefcijfer 2011: 7,3. 
 
Oordeel cliënten (ouders, verzorgers, kin-
deren en jongeren) over de dienstverle-
ning/hulpverlening van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). 
 

• Uitvoeren verbeterpunten evalu-
atie 2010 en werkplan 2011 CJG 
samen met de CJG partners 

• Houden van een CJG klantente-
vredenheidsmeting. 

 

• Uitvoeren werkplan 2012 
(e.v.) CJG samen met onze 
CJG partners. 

• Verkennen van de moge-
lijkheden van de vestiging 
van een Ridderkerkse 
huisartsenpost. 

Verbeterpunten uit evaluatie 2010 zijn voor een 
groot deel uitgevoerd, dan wel opgenomen in 
het werkplan 2011 dat samen met kernpartners 
CJG is opgesteld en wordt uitgevoerd.  
Klanttevredenheidsmeting CJG wordt in najaar 
2011 uitgevoerd.  

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner  
  

* Bron: Waarstaatjegemeente 

Kerndoel: In Ridderkerk is het voorzieningenniveau op peil.  

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 
en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  

Goed functionerend stede-
lijk Jongerencentrum. 

Oordeel burger welzijnsvoorzienin-
gen*. 
Realisatie 2009: 5,9  
Realisatie 2010: 6,1 
Streefcijfer 2011: 5,9. 
 

Acties vinden plaats in 
2012. 

• Evaluatie medegebruik 
jongerencentrum door de 
verschillende partners. 

• Evaluatie exploitatie van 
de Gooth en Sport en 
Welzijn en op basis daar-
van mogelijke aanpassing 
van de afspraken rond de 
exploitatie. 

De evaluatie van het functioneren van De Loods wordt begin 
2012 gehouden, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen 
van het functioneren van De Loods. De evaluatie vindt dan 
plaats als De Loods een heel jaar geopend is geweest.  
 
 

Voldoende cultureel aan-
bod. 

Oordeel burger cultuur*. 
Realisatie 2009: 6,3  
Realisatie 2010: 6,3 
Streefcijfer 2011: 6,3. 

In stand houden culturele 
voorzieningen zoals de bi-
bliotheek, de muziekschool 
e.d.  

In stand houden culturele 
voorzieningen zoals de bibli-
otheek, de muziekschool e.d.

Voor het in stand houden van culturele voorzieningen zijn 
afspraken gemaakt met de maatschappelijke partners zoals 
bibliotheek A tot Z, ToBe, de SER en andere partners. 

Kerndoel: In Ridderkerk is het voorzieningenniveau op peil. 
 
Alle minima zijn in staat 
deel te nemen aan de sa-
menleving. 

In het eerste kwartaal van 2012 be-
schikken we over een nieuw beleids-
kader minimabeleid. 
 

Op basis van de evaluatie 
van de Armoedenota wordt 
deze geactualiseerd. 
 

Uitvoering armoedenota 
(concrete acties zijn be-
noemd in het programma De 
burger als Onderdaan en Be-
lastingbetaler). 

Wanneer het onderzoek naar het minimabeleid is afgerond, 
wordt een nieuw beleidskader minimabeleid opgesteld. Het 
onderzoek is nog niet afgerond. Het beleidskader minimabe-
leid kan in het eerste kwartaal 2012 verwacht worden. 

Alle inwoners van Ridder-
kerk zijn in staat deel te 
nemen aan de samenle-
ving. 

In 2011 beschikken we over een ac-
tuele WMO nota. 

WMO nota opstellen, alle 9 
prestatievelden worden 
meegenomen. Integraal be-
naderen van de WMO en 
welzijn, Wmo kantoor.  
 

 De evaluatie van de Wmo is vastgesteld in de raad. De 
Wmo-conferentie heeft plaatsgevonden. De input is verwerkt 
in een concept Wmo beleidsplan dat  in augustus door B&W 
akkoord bevonden. De besluitvorming in de raad is in de-
cember 2011. 

Kerndoel: In Ridderkerk hebben we een volwassen partnerschaprelatie met onze maatschappelijke instellingen. 

De activiteiten van onze 
maatschappelijke partners 
dragen bij aan de gewens-
te maatschappelijke effec-
ten. 
  

Oordeel maatschappelijke organisaties 
over de bestuurlijke samenwerking.  
 
Oordeel maatschappelijke organisaties 
over de ambtelijke samenwerking.  
 
Voor de maatschappelijke partners is 
duidelijk welke maatschappelijke effec-
ten de gemeente verwacht voor het 
verstrekken van subsidie. 
 
Oordeel schoolbesturen over de sa-
menwerking met de gemeente. 

• Uitvoeren verbeterplan 
subsidiebeleid. 

• Opstellen subsidiebeleid, 
inclusief invoeren Be-
leidsgestuurde Contractfi-
nanciering (BCF) en op-
stellen nieuwe verorde-
ning. 

• Samenwerken met onze 
maatschappelijke part-
ners, onder meer in het 
LEA. 

 

• Subsidiebeschikking con-
form BCF systematiek / 
nieuwe verordening. 

• Monitoren en evalueren 
nieuw subsidiebeleid. 

 
 

In het kader van afstudeerstage is het subsidiebeleid en 
BCF opgepakt. Dit zal later dit jaar resulteren in voorstellen 
aan uw raad voor het vaststellen van nieuw subsidiebeleid 
en het vaststellen van een nieuwe verordening. Met enkele 
maatschappelijke instellingen (SWOR, Sport en Welzijn) zijn 
in 2011 al afspraken gemaakt op de systematiek van BCF.  
 
Samenwerking met maatschappelijke partners is een continu 
proces, dat nu wordt geïntensiveerd. Samenwerking gebeurt 
op tal van beleidsterreinen.  
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner  

 Kerndoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 
en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  

Verbeteren van de lucht-
kwaliteit. 

 • IJveren voor de, tijdens de 
Lokale Klimaattop, door 
de minister gedane toe-
zeggingen 

• Deelname aan regionale 
overleggen en gemeente-
lijke problematiek landelijk 
onder de aandacht blijven 
brengen. 

In 2015 actualisatie van het 
actieplan. 

Het onderzoek naar het voorfinancieren van het plaatsen van schermen 
is uitgevoerd. Omdat Rijkswaterstaat plaatsing laat afhangen van de NSL 
monitor van eind 2011 is voorfinanciering niet reëel. Niet zeker is of we 
het bedrag terugkrijgen. In vervolg hierop wordt gewerkt aan het uitvoe-
ren van de in de raad van juni aangenomen motie over het plaatsen van 
de schermen. 
Rijkswaterstaat heeft gereageerd op onze brief van 8 februari. Hierin 
wordt aangegeven dat de overkapping niet wordt gezien als kansrijk al-
ternatief. 
In het kader van de mogelijkheden om extra bomen aan te planten in het 
Reyerpark is Alterra bezig met het uitwerken van de visie op het Reyer-
park.  
 

Verminderen van het aan-
tal geluidsgehinderden. 

De woningen op de A 
lijst zijn gesaneerd con-
form de bestuursover-
eenkomst ISV. 
 

 Opstellen en vaststellen 
Integraal Geluidsbeleid 

• Deelname aan regionale 
overleggen en gemeente-
lijke problematiek landelijk 
onder de aandacht blijven 
brengen. 

Actualisatie geluidbelasting-
kaarten in 2012 (om de vijf 
jaar). 
 
Actualisatie actieplan geluid in 
2013 (om de vijf jaar). 

De afweging of we integraal geluidbeleid opstellen wordt gemaakt in 
2013 als we starten met het actieplan geluid. 
 
In het 3e kwartaal is de bestuursovereenkomst ISV 3 gesloten. Met de 
bijbehorende middelen worden minimaal 14 woningen gesaneerd (ge-
luidsbelasting). 
 
Sinds deze zomer staat een jaar lang een mobiel geluidsmeetpunt in 
Ridderkerk. Het meetpunt staat elke maand op een andere locatie. 

Kerndoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust. 
 
Vermindering van het kli-
maatprobleem en stimule-
ren van het gebruik van 
duurzame energie. 

Het onderwerp klimaat 
maakt onderdeel uit van 
de nieuwe milieuvisie. 

Klimaat opnemen en uitwer-
ken in de vernieuwde milieu-
visie 

Uitvoering van de klimaat-
maatregelen (concrete acties 
worden benoemd in het pro-
gramma De burger als Wijk-
bewoner). 

Klimaat is één van de hoofdthema’s in het in september vastgestelde Mi-
lieuprogramma.  
De subsidieregeling Duurzame energie loopt nog door dit jaar en we zijn 
een eind op weg met het uitvoeren van de motie over de E-laadpalen. 
Concreet zijn er vijf laadpalen in het openbaar gebied geplaatst en zijn er 
drie palen voor particulieren voorzien waarvan er inmiddels ook al één 
geplaatst is. 

Het beheersen van de 
gemeentelijke bodempro-
blematiek. 

In 2011 beschikken we 
over nieuw bodembe-
leid. 

• Keuze maken voor opstel-
len van lokaal bodembe-
leid of het volgen van het 
landelijk beleid. 

• Op basis van de onder 1 
genoemde keuze het op-
stellen van lokaal beleid of 
implementeren landelijk 
beleid. 

 

Uitvoering van het bodembe-
leid (concrete acties worden 
benoemd in het programma 
De burger als Wijkbewoner). 

Er is gestart met het opstellen van de bodemkwaliteitskaarten. Deze 
kaarten moeten vijfjaarlijks worden herzien. De nieuwe kaarten worden 
opgesteld met Barendrecht en mogelijk ook met Albrandswaard. De aan-
besteding is in de afrondende fase. De bodemkwaliteitskaarten zijn de 
basis voor het op te stellen beleid. 
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner  

 

Kerndoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en ver-
der 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  

Verlagen van risico’s bin-
nen de gemeente bij de 
productie, het vervoer, de 
opslag en het gebruik van 
gevaarlijke stoffen. 

In 2011 beschikken we over 
een nieuwe externe veilig-
heidsvisie. 

Opstellen en vaststellen externe vei-
ligheidsvisie. 
 

Uitvoering van de maatregelen uit de 
veiligheidsvisie (concrete acties 
worden benoemd in het programma 
De burger als Wijkbewoner en de 
Burger als Onderdaan en Belasting-
betaler). 

De deelproducten van DCMR en VRR zijn in con-
cept afgerond. Op deze twee documenten wordt de 
visie gebaseerd. 

Een schaalsprong  realise-
ren ten aanzien van het 
milieubeleid. 

In 2011 beschikken we over 
een geactualiseerde milieuvi-
sie. 

Vernieuwen milieuvisie. Daarbij wor-
den ook de uitkomsten lokale klimaat-
top meegenomen. 

Uitvoering van de milieuvisie (con-
crete acties worden benoemd in het 
programma De burger als Wijkbe-
woner). 

Het nieuwe milieuprogramma is in september in de 
gemeenteraad vastgesteld. 

De vuilophaal in de ge-
meente is goed verzorgd. 
 
 

In 2011 beschikken we over 
een nieuw beleidskader afval. 
 
 
 
 

Voorbereidingen voor opstellen nota 
afvalbeleid. 

• Vaststellen  nota afvalbeleid; 
• Het sluiten van nieuwe contracten 

ten aanzien van restafval en GFT. 
Dit wordt in samenhang opgepakt 
met het contract voor de inzame-
ling van afval. Bij de beoordeling 
wordt aandacht besteed aan mo-
gelijke intergemeentelijke sa-
menwerking. 

Nota afvalbeleid wordt geïntegreerd in de aanbe-
steding inzameling afval. Daarbij worden ambities 
geformuleerd ten aanzien van gescheiden afvalin-
zameling. De aanbesteding in samenwerking met 
de andere BAR-gemeenten geschiedt  in 2012. 

Kerndoel: De gemeente Ridderkerk is een betrouwbare partner. 
 
In Ridderkerk passen am-
bities bij onze mogelijkhe-
den. 

We beschikken in 2012 over 
een structureel sluitende 
meerjarenbegroting. 
 
De afgesproken prestaties zijn 
geleverd en worden jaarlijks 
bij de rekening verantwoord. 

• Effectueren gemaakte afspraken 
met onze maatschappelijke part-
ners over de bezuinigingen n.a.v. 
kerntakendiscussie/begroting. 

• Gesprekken vervolgen met onze 
maatschappelijke partners over het 
structureel realiseren van de be-
zuinigingen. 

• Zoeken naar alternatieve inkom-
sten bronnen bijvoorbeeld subsi-
dies. 

• Discussie over kerntakendeel van 
de kerntakendiscussie: Opstarten 
discussie over hoofdstuk drie (Cri-
teria voor het gemeentelijk taken-
pakket) van de kadernota. 

• Effectueren gemaakte afspraken 
met onze maatschappelijke part-
ners over de bezuinigingen n.a.v. 
kerntakendiscussie/begroting. 

• Gesprekken vervolgen met onze 
maatschappelijke partners over 
het structureel realiseren van de 
bezuinigingen. 

• Zoeken naar alternatieve inkom-
sten bronnen bijvoorbeeld subsi-
dies. 

• Discussie over kerntakendeel van 
de kerntakendiscussie: Opstarten 
discussie over hoofdstuk drie van 
de kadernota. 

 

De gemaakte afspraken over de bezuinigingen zijn 
verwerkt in de subsidiebeschikkingen. De bezuini-
gingen zijn daarmee gerealiseerd. 
 
Bij de tussentijdse overleggen met de maatschap-
pelijke partners is ook de implementatie van de be-
zuinigingen onderwerp van gesprek. Bij de kernta-
kendiscussie 2.0 wordt ook vastgesteld of bepaalde 
taken gecontinueerd moeten worden.  
 
 
 
De startnotitie is vastgesteld. De voorbereidingen 
worden getroffen om de discussie te starten in sep-
tember 2011.  
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2.1.2 Stand van zaken lasten en baten programma 1 Burger als Partner  
 

                                                                                                   (V)Voordeel + / (N)  Nadeel - 

Begroting Bijstellingen Begroting incl.
t/m 10e wijz. vlgs. Prognose bijstellingen

Geraamde lasten -40.048.600 -77.600 -40.126.200
Geraamde baten 22.571.100 747.400 23.318.500

Saldo vóór bestemming -17.477.500 669.800 -16.807.700
Geraamde lasten (toevoegingen) reservemutaties -119.900 -587.600 -707.500
Geraamde baten (onttrekkingen) reservemutaties 2.974.500 300.000 3.274.500

Saldo reservemutaties 2.854.600 -287.600 2.567.000
Saldo na bestemming -14.622.900 382.200 -14.240.700

Omschrijving 2011

2.1.3 Toelichting op bijstelling  
Het verschil tussen de huidige begroting 2011 en een prognose aan het eind van het jaar bedraagt 
€ 382.200,-- (voordelig). De toelichting hierop laat zich als volgt samenvatten: 
 
Omschrijving Bedrag N/V
Projecten stedelijke ontwikkeling     
In 2011 is een gewijzigde beschikking van de Stadsregio ontvangen. Daarmee is dit 
project als Sisa-project beëindigd. Het geld dat nog in de voorziening/reserve zit 
wordt ondergebracht bij de reguliere begrotingsposten van de projecten.  
Dit brengt enkele administratieve wijzigingen (verschuivingen) met zich mee van in 
totaal € 584.500 onder de lasten en onder de baten. Deze hebben geen gevolgen 
voor het uit te voeren beleid. Per saldo dus budgettair neutraal. 

 

Per saldo budgettair neutraal:            0  
Muziekschool  
Het subsidie aan de stichting ToBe voor de muziekschool activiteiten over de jaren 
2009-2010 is vastgesteld. Er is een bedrag terug te vorderen. Dit is een eenmalig 
voordeel van € 120.000. 

 

Per saldo een voordeel van: 120.000 V 
Bezuiniging wijkwerk dekkingsplan 2010  
In het dekkingsplan van de begroting is een bezuiniging op wijkwerk opgenomen 
door schoollokalen geschikt te maken voor wijkactiviteiten. Op termijn zou daarmee 
een wijkcentrum overbodig worden. Deze bezuiniging blijkt niet haalbaar. Dit is in 
2011 een nadeel van € 50.000. 

 

Per saldo een nadeel van: 50.000 N 
Taakstellingen 1e monitor 2011  
De taakstellingen uit de 1e monitor 2011 moeten ingevuld zijn door concrete maat-
regelen. Deze maatregelen zijn verwerkt in de 2e monitor 2011. De stelpost taakstel-
lingen moet daarom vervallen. Omdat in dit programma de taakstelling aan de in-
komstenkant is verwerkt is er een voordeel van € 125.700. 

 

Per saldo een voordeel van: 341.600 V 
Per saldo overige bijstellingen binnen programma 1:  29.400 N 
  

Saldo bijstellingen voordelig 382.200 V 
 
2.1.4 Trends en knelpunten programma 1 Burger als Partner (Wijzigingen t.o.v. de 
1eprogrammamonitor 2011 zijn cursief aangegeven)  
 

Kerntakendiscussie  
Ook ons land is geraakt door de economische crisis. Dit heeft onder andere geleid tot forse bezui-
nigingen door het rijk. De begroting staat dan ook in het teken van het realiseren van de bezuini-
gingen die zijn afgesproken in de kadernota 2011. Uitgangspunt hierbij is planmatig werken op ba-
sis van een plan van aanpak per bezuinigingsmaatregel of per groep van onderling samenhangen-
de bezuinigingsmaatregelen.  
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De resultaten van de gemaakte afspraken over de te realiseren bezuinigingen zijn in deze pro-
grammamonitor verwerkt.  
Het is mede bepalend voor de nog te realiseren bezuinigingen voor 2012 e.v.  
Een apart traject wordt gevolgd voor de kerntakendiscussie 2.0. Deze discussie wordt los van fi-
nanciën gevoerd om een echte inhoudelijke discussie mogelijk te maken. Duidelijk moet worden 
wat de gemeente in de toekomst ziet als taak en hoe de gemeente haar kerntaken wil uitvoeren.  
 
Decentralisatie van rijkstaken (verplaatst uit programma 2)  
Het kabinet streeft naar een kleine compacte overheid. De gemeente wordt als eerste overheid ge-
zien, dicht bij de burger. Deze gedachte vormt onder meer de basis voor de drie decentralisaties 
(Werk, Zorg en Jeugdzorg) van rijkstaken naar de gemeenten. 
De Rijksoverheid is met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
begonnen met de overheveling van rijkstaken naar de gemeenten. Deze trend zet door nu ook de 
begeleiding die nu nog onder de AWBZ valt, wordt gedecentraliseerd.  
 
Uit de beleidsdoelstellingen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport blijkt dat het 
kabinet de gemeente ziet als de poortwachter voor de ondersteuning die mensen nodig hebben om 
te participeren in de maatschappij.  
 
Vanaf 1 januari 2013 zal de extramurale AWBZ begeleiding (inclusief het vervoer) worden overge-
dragen naar de gemeente. Nieuwe cliënten vallen gelijk onder de verantwoordelijkheid van de ge-
meenten. Voor de bestaande cliënten geldt een overgangsregeling. In 2013 vallen ze nog onder de 
verantwoordelijkheid van de AWBZ. Vanaf 1 januari 2014 kunnen ze in aanmerking komen voor 
een voorziening.  
Daarnaast worden ook hulpmiddelen die te maken hebben met „zelfredzaamheid in en om de wo-
ning” overgedragen. 
 
De kosten voor de jeugdzorg blijven stijgen en over de kwaliteit is men niet tevreden. Om de ver-
binding tussen CJG en Jeugdzorg te verbeteren wordt de gemeente verantwoordelijk voor een sa-
menhangend en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid. De verschillende onderdelen in de jeugdzorg 
worden gefaseerd aan de gemeenten overgedragen. Hoe dit proces juridisch en financieel wordt 
geregeld is nog niet duidelijk. 
 
Tot slot een derde omvangrijke beleidswijziging. De Wet werken naar vermogen wordt per 1 januari 
2013 ingevoerd. Dat betekent dat er een maatregel voor de onderkant van de arbeidsmarkt komt. 
Om dit te bereiken moeten de gemeenten de WSW omvormen en jongeren uit de Wajong bedie-
nen. De WWB wordt opgeheven en van iedereen wordt een bijdrage naar vermogen verwacht.  
De Wet Werken naar Vermogen daagt ons uit om ook kritisch te kijken naar de huidige indeling van 
de sociale diensten binnen de BAR gemeenten. Er wordt een gemeenschappelijke sociale dienst 
voor de BAR ontwikkeld. 
 
Deze omvangrijke wijzigingen kunnen niet op de schaal van individuele gemeenten worden gerea-
liseerd. Deze decentralisaties gaan gepaard met een taakstelling. Gezien de reikwijdte van het-
geen op de gemeente afkomt, is  er voor gekozen de decentralisaties in BAR-verband op te pak-
ken. Hierbij wordt ook gekeken naar het vormen van één gezamenlijke sociale dienst.  
 
Structuurvisie  
De in juni 2009 door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie vormt de basis voor vele ont-
wikkelingen waaraan gewerkt wordt. Bezien zal worden in hoeverre de huidige Structuurvisie ten 
gevolge van het coalitieakkoord op onderdelen moet worden aangepast.  
 
Gezonde bevolkingsopbouw  
Een van de uitdagingen uit de structuurvisie is een gezonde bevolkingsopbouw. De demografische 
ontwikkelingen in Ridderkerk worden in beeld gebracht. Op basis van deze beschrijving wordt een 
aantal scenario’s beschreven. De gemeenteraad kiest het scenario dat zal worden uitgevoerd. Het 
scenario wordt vertaald in maatregelen voor de verschillende beleidsterreinen: het actieprogram-
ma. Het gekozen scenario wordt in beleid verwerkt.  
De startnotitie ‘Inspelen op de gevolgen van vergrijzing’ is in mei door de gemeenteraad vastge-
steld. De keuze van het scenario is voorzien in december van dit jaar.  
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Ondernemende kern 
Bij de eerste tekenen van de economische crisis heeft het college maatregelen genomen. Dit heeft 
o.a. geleid tot het naar voren halen van investeringsprojecten, 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 ge-
nomen. Zo wordt nu uitvoering gegeven aan het drie sporenbeleid in het kader van de bestrijding 
van de crisis. De drie sporen zijn preventie in de wijken, intensivering zorg en volgen van de nieu-
we groep mensen die zijn aangewezen op ondersteuning om zelfredzaam te worden. 
 
In de Nota Duurzaamheid als uitgangspunt wordt duurzaamheid  gezien als integraal thema dat be-
trekking heeft op ruimtelijke, sociale en economische aspecten (people, planet and profit). Werkge-
legenheid maakt hier een essentieel onderdeel van uit. Ridderkerk wil de bestaande werkgelegen-
heid continueren en waar mogelijk uitbreiden. Het is een belangrijke kernkwaliteit dat de Ridder-
kerker in de kern zelf kan wonen en werken. Het creëren van een aantrekkelijk vestigings- en 
werkklimaat voor werkgevers en werknemers is een nadere uitwerking van deze doelstelling. Be-
houd en verbetering van de bestaande bedrijventerreinen en de duurzame ontwikkeling van de 
nieuwe bedrijventerreinen zal een van de uiteindelijke resultaten moeten zijn. 
Parkmanagement en de regeling Bedrijven Investerings Zone worden gezien als instrumenten om 
bovengenoemde doelstellingen vorm te geven.  

 
Relatie maatschappelijke partners 
Voor het vormgeven van de partnerschappen (met onze maatschappelijke partners) wordt toege-
werkt naar beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF). Met de filosofie van beleidsgestuurde con-
tractfinanciering worden de verschillende verantwoordelijkheden tussen gemeenten en organisa-
ties (maatschappelijk middenveld) steeds duidelijker. De gemeenten beperken zich vooral tot ka-
derstelling en het formuleren van doelstellingen en te bereiken maatschappelijke effecten. De or-
ganisaties 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 
voorzieningen te versterken en/of de maatschappelijke waarde te verankeren. Voor de uitvoering 
sluit de gemeente contracten af met externe partners gerelateerd aan gemeentelijke doelen. In 
2011 wordt samen met de maatschappelijke partners het nieuwe subsidiebeleid vorm gegeven. 
Hiervoor heeft een onderzoek plaatsgevonden in de vorm van een afstudeerstage. Dit zal leiden tot 
voorstellen aan uw raad in het 4e kwartaal.  
 
Wijkontwikkeling  
In de wijken ontstaat steeds meer behoefte aan een clustering en integratie van diverse voorzie-
ningen, zodat deze voor een brede doelgroep een meerwaarde hebben. Goede voorbeelden hier-
van zijn de Brede scholen en de woonzorgzones. Dergelijke ontwikkelingen en initiatieven worden 
meegenomen bij het opstellen van de wijkontwikkelingsprogramma’s, zodat een integrale afweging 
en inpassing kan plaatsvinden. Hierbij spelen de verschillende welzijnsvoorzieningen een grote rol. 
In de wijken neemt ook steeds meer de samenwerking tussen de gemeente en de maatschappelij-
ke partners toe. Woonvisie, Sport en Welzijn en de gemeente zijn hierbij de motor en weten elkaar 
steeds beter te vinden in de wijken. Dit wordt de komende jaren verder uitgebouwd waarbij de rol 
van de gemeentelijke wijkregisseur ook steeds belangrijker wordt. 
 
Nieuw Reijerwaard  
De gemeenteraad wordt op regelmatige basis geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen. 
 
Woningbouwstrategie 
In januari 2011 is de woningbouwstrategie door de raad vastgesteld. Deze strategie vormt samen 
met de herijking van het strategisch voorraadbeleid door Woonvisie en de door de raad aangeno-
men amendementen en moties de basis voor het door de gemeenteraad vast te stellen programma 
en planning voor de woningvoorraadontwikkeling in Ridderkerk.  
In juni 2011 is vooruitlopend daarop met de Stadsregio Rotterdam een Convenant gesloten voor de 
woningvoorraadontwikkeling in de periode 2010 – 2015. Er staat geen sanctie op de afspraken. Er 
is een evaluatie afgesproken in 2014 op basis waarvan een vervolgafspraak kan worden gemaakt 
voor de woningvoorraadontwikkeling in de periode 2015 – 2020.  
Met Woonvisie zal eind 2011 naar verwachting een Convenant kunnen worden gesloten voor de 
periode 2010 – 2020. Het maken van afspraken met Woonvisie over de toekomstige voorraadont-
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wikkeling is uiteraard van groot belang. Woonvisie heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid al-
leen al vanuit de bedrijfsvoering. Pas als met Woonvisie afspraken zijn gemaakt tot 2020 kan een 
concrete woningbouwplanning voor de langere termijn gemaakt worden. 
 
Project Driehoek Het Zand 
Gelet op de verslechterde marksituatie, de toegenomen kosten en de lagere grondopbrengsten, 
heeft de gemeente aangegeven de verdere ontwikkeling van de Driehoek/Het Zand (inclusief de 
bouw van een nieuwe sporthal) uit te willen stellen. Woonvisie ziet nog wel mogelijkheden voor 
ontwikkeling van de Driehoek op korte termijn. Deze mogelijkheden zijn in stuurgroepverband be-
sproken. De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt en in oktober 2011 aan de raad voorgelegd.  
 
Verbindend Landschap  
Vergroten van recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling in en langs het water, alsmede oplos-
singen van knelpunten in het stedelijk gebied met de daarbij behorende middelen zijn gewenst en 
in voorkomende gevallen noodzakelijk. De problematiek van wateroverlast zal de komende jaren 
de aandacht van het college blijven houden.  
 
Deltapoort (verplaatst uit programma 2) 
Op landelijk niveau zijn plannen ontwikkeld die zijn neergelegd in de Structuurvisie Randstad 2040, 
het Rijksbufferzonebeleid en het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Op provinciaal niveau is on-
langs de Provinciale Structuurvisie vastgesteld. In al deze plannen wordt iets gezegd over het ge-
bied dat ligt tussen Rotterdam IJsselmonde en Dordrecht. In het programma Deltapoort denken 
Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en (voor zover er relaties zijn met park 
Buytenland) Albrandswaard samen met de provincie en de stadsregio na over plannen op het ge-
bied van groen en recreatie, water, infrastructuur en economie. Dit onderwerp is opgenomen in het 
hoofdproces Besturen, omdat het niet om concrete projecten gaat, maar om de politieke wil tot sa-
menwerken in dit gebied. De samenwerkingsovereenkomst tussen partijen is in de Stuurgroep van 
30 januari 2011 ondertekend. 
 
Mobiliteit op maat  
In het kader van het vervoerplan 2012 en de concessie 2013-2020 is intensief overleg gevoerd met 
de Stadsregio als concessieverlener van het openbaar vervoer. Door opgelegde bezuinigingen 
door het Rijk blijkt het voor de Stadsregio echter niet mogelijk om specifieke wensen te honoreren. 
Wel is bereikt dat in het programma van eisen voor de concessie 2013-2020 als randvoorwaarde is 
opgenomen dat de buurtbus wordt gezien als regulier openbaar vervoer. Na de aanbesteding in de 
loop van 2011 zal blijken hoe dat gestalte kan krijgen. Helaas blijkt het niet mogelijk dit ook voor 
2012 al voor elkaar te krijgen. 
De veiligheid voor het langzaam verkeer en de verkeersafwikkeling bij de kruising Rijnsin-
gel/A38/Rotterdamseweg is verkend. Voorlopige conclusie is dat het zeer gewenst is om vooral de 
veiligheid te verbeteren van de fietsoversteek van de Kievitsweg over de Rijnsingel, mede in relatie 
tot de geplande fietshighway Kievitsweg. Verwacht mag worden dat najaar 2011 hierover meer 
duidelijkheid kan worden gegeven.  
Het college zal in 2011 in de wijk Drievliet uitvoering gaan geven aan maatregelen; in combinatie 
met groot onderhoud zullen op de Molenvliet en Vogelvliet tientallen parkeerplaatsen worden aan-
gelegd. 
 
Duurzaamheid en milieu  
Over verschillende binnenstedelijke wegen gaat veel verkeer (bijvoorbeeld Rijnsingel, Geerlaan, 
Rotterdamseweg ende burgemeester de Zeeuwstraat). Ook over de snelwegen A15/A16 die onze 
gemeente doorkruisen gaat veel verkeer. Dit verkeer leidt nog steeds tot problemen op het gebied 
van geluidsoverlast en de verslechtering van de luchtkwaliteit. In Ridderkerk kiezen we nu voor een 
meer proactieve aanpak. Deze aanpak wordt ‘de schaalsprong’ genoemd. Dat betekent met de re-
levante partners op een hoger abstractieniveau, integraal een nieuw milieubeleid opstellen: het mi-
lieuprogramma 2011-2014. In dit milieuprogramma staat een uitwerking van de doelen en ambities 
uit de structuurvisie centraal. Behalve een integrale aanpak is ook een actievere houding richting 
de hogere overheden onderdeel van ‘de schaalsprong’. Zelf ideeën aandragen ter verbetering van 
de leefomgeving en ingaan op actuele ontwikkelingen blijven van belang.  
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In regionaal verband wordt er meegewerkt aan de Regionale Klimaatagenda. In deze agenda ne-
men alle 16 regiogemeentes deel aan diverse projecten die klimaatverandering moeten tegengaan 
(in ieder geval CO2 reduceren). Deze agenda is in volle gang. 
 
Zorg  
Met de invoering van de WMO werd de rol van de gemeente op het gebied van zorg totaal anders. 
De WMO is nog steeds in ontwikkeling en dat betekent dat ook voor gemeenten de inspanningen 
op dit gebied ingrijpend en veelomvattend zijn. De WMO omvat negen prestatievelden. De ge-
meente Ridderkerk heeft zich eerst geconcentreerd op de voor haar nieuwe taken ten aanzien van 
de huishoudelijke zorg. In 2011 ligt de nadruk op de verbreding naar de negen prestatievelden in 
een omgeving waarin sterk bezuinigd wordt. Zo zijn door het Rijk voorzieningen uit de AWBZ ge-
schrapt en gedecentraliseerd naar de gemeenten zonder daar ook de gemeenten financieel voor te 
compenseren. De uitdaging ligt dan ook voor de hand. In Ridderkerk komen we samen met onze 
partners tot een nieuw beleid. Menskracht benutten, vraaggericht organiseren en verantwoordelijk-
heid bij uitvoerende professionals zullen de sleutelwoorden zijn bij deze nieuwe benadering. Het 
nieuwe beleid wordt vastgelegd in een nieuwe WMO nota die in 2011 aan de gemeenteraad ter 
vaststelling zal worden aangeboden. In 2013 zal het lokaal volksgezondheidsbeleid herijkt worden. 
Eind 2011 zal een korte evaluatie opgesteld worden van de acties en resultaten uit het Actieplan 
gezondheidsbevordering 2008-2012. 
 
Uit de beleidsdoelstellingen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport blijkt dat de 
regering het overdragen van taken uit de AWBZ naar de gemeente voortzet. De minister ziet de 
gemeente – de eerste overheid – als de poortwachter voor de ondersteuning die mensen nodig 
hebben om te participeren in de maatschappij.  
 
Vanaf 1 januari 2013 zal de extramurale AWBZ begeleiding (inclusief het vervoer) worden overge-
dragen naar de gemeente. Nieuwe cliënten vallen gelijk onder de verantwoordelijkheid van de ge-
meenten. Voor de bestaande cliënten geldt een overgangsregeling. In 2013 vallen ze nog onder de 
verantwoordelijkheid van de AWBZ. Vanaf 1 januari 2014 kunnen ze in aanmerking komen voor 
een voorziening. Daarnaast worden ook hulpmiddelen die te maken hebben met „zelfredzaamheid 
in en om de woning” overgedragen. Om de verbinding tussen CJG en Jeugdzorg te verbeteren 
wordt de gemeente verantwoordelijk voor een samenhangend en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid. 
Hoe dit juridisch en financieel wordt geregeld krijgt de gemeente op een later tijdstip te horen. 
 
Frictiekosten integrale jeugdgezondheidszorg 
Voor de totstandkoming van de integrale jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar) door de fusie tussen de 
thuiszorgorganisaties (0-4 jaar), zoals Opmaat en de GGD (4-19) zijn kosten gemaakt, die de GGD 
in rekening wilde brengen bij de gemeenten. Omdat hier nooit eerder afspraken over gemaakt zijn, 
waren de meeste gemeenten, waaronder de BAR-gemeenten, hier geen voorstander van. Een be-
stuurlijke werkgroep is aan de slag gegaan en dit heeft geleid tot een voorstel aan het AB van de 
GGD. Vastgesteld is dat er geen afspraken zijn gemaakt met de gemeenten over deze frictiekos-
ten. Vastgesteld is ook dat de nieuwe jeugdgezondheidsorganisatie deze frictiekosten niet kon op-
brengen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de stichting CJG Rijnmond in de financiële problemen zou 
komen en dit zou uiteindelijk ook niet zonder financiële gevolgen blijven voor de gemeente. Het AB 
van de GGD heeft dan ook aangegeven zich gedwongen te voelen om te besluiten dat de kosten 
over de gemeenten verdeeld zouden worden (bijdrage per inwoner van € 1,28 per regiogemeente / 
Rotterdam betaalt € 1,33 per inwoner).  
 
Concreet betekent dit voor Ridderkerk een eenmalige bijdrage van ca. € 57.400. Wij gaan er vanuit 
dat dit als taakstelling binnen de beschikbare middelen voor jeugdgezondheidszorg / CJG opge-
vangen moeten kunnen worden, zodat er thans geen voorstel aan uw raad gedaan wordt om hier 
aanvullende middelen voor beschikbaar te stellen.  
 
Sport  
In juli 2011 zijn de CKV Sagitta en de KV Bolnes gefuseerd tot de Korfbal Combinatie Ridderkerk 
(KCR). In het oorspronkelijke fusieplan was ook AKC Ten Donck betrokken, maar deze vereniging 
heeft besloten zelfstandig te blijven bestaan. Gevolg hiervan is dat de planvorming over een nieu-
we korfbalaccommodatie voor de KCR op de plek van de accommodatie van het huidige AKC Ten 
Donck is stil gelegd. De KCR speelt vanaf de zomer 2011 op het terrein van CKV Sagitta. De KCR 
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beraadt zich op de toekomstige accommodatiebehoefte. Sport en Welzijn zal de KCR hierbij on-
dersteunen. 
Voor het programma Ridderkerk Sport- en Beweeggemeente is een startnotitie opgesteld. Met dit 
programma wil het college een impuls geven aan het sportieve klimaat in Ridderkerk. Het pro-
gramma heeft als doel dat zoveel mogelijk Ridderkerkers voldoen aan de beweegnorm. Met dit 
programma wordt verder uitvoering gegeven aan de beweegvisie, die in 2009 door de gemeente-
raad is vastgesteld. 
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2.2 Programma 2 Burger als Kiezer 

 
2.2.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Burger als Kiezer  

 

* Bron: Waarstaatjegemeente 

Kerndoel: De Ridderkerkse burger als kiezer waardeert het gemeentebestuur. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011  

Het gemeentebe-
stuur luistert goed 
naar zijn inwoners. 

Opkomstpercentage gemeente-
raadsverkiezingen**. 

4x per jaar organiseren van Dag nieuwe 
inwoners 
Up-date van boekje 18+ 
Boekje 18+ aan alle nieuwe 18-jarigen 
toesturen. 
 

• Voorbereiden organisatie verkiezingen 2014. 
• aandacht voor verantwoordelijk burgerschap – 

in uitgangspunten voor participatie, welkom 
van nieuwe inwoners en 18+ers 

• participatie bij de voorbereiding van de verkie-
zingen (zoals wél ingaan op ideeën van bur-
gers om de opkomst te bevorderen) burgers 
vragen mee te denken hoe we de opkomst 
kunnen bevorderen 

• jongerenraad inschakelen m.b.t. extra aan-
dacht voor jongere kiezers. 

 

De Dag nieuwe inwoners wordt niet 4 
keer per jaar georganiseerd, maar alleen 
als het nodig is. De geplande Dag nieuwe 
inwoners op 28 juni 2011 is vanwege de 
verwachte weersomstandigheden afge-
last. Afgesproken is dat inwoners voor de 
volgende keer opnieuw worden uitgeno-
digd.  
 
Boekje 18+ is/ wordt toegestuurd aan jon-
geren die 18 jaar worden. 
 

 Oordeel burger over invloed als 
kiezer.* 
Realisatie 2009: 4,9 
Realisatie 2010: 5,8 
Landelijk gemiddelde 5,5 is 
streefcijfer 2011 
Streefcijfer 2014 6,0. 
 

Uitdragen coalitieakkoord en prestaties 
gemeentebestuur 
Aansprekende communicatie in Ge-
meentejournaal per thema van het coali-
tieakkoord  in relatie met de prestaties 
Inwoners actief stimuleren om deel te 
nemen aan discussies/participatie. 
Laten zien wat met de uitkomsten van 
de Rekenkameronderzoeken wordt/is 
gedaan 
Laten zien wat met de uitkomsten van 
de bestuurskrachtmeting wordt/is ge-
daan. 
 

• Actief uitdragen coalitieakkoord en prestaties 
gemeentebestuur 

• Voorbereiding bestuurskrachtmeting 2013 
• Uitvoering bestuurskrachtmeting 2013. 
 

Vanaf september 2011 zullen samenvat-
tingen van besluiten van B&W op de web-
site van de gemeente worden gepubli-
ceerd. 
 
De tussenmeting van de bestuurskracht-
meting is aan de raad toegestuurd en 
wordt op een nader te bepalen datum in 
de raadscommissie besproken. 

 Oordeel burger over vertegen-
woordiging door gemeente-
raad.* 
Realisatie 2009: 4,9 
Realisatie 2010: 5,5 
Landelijk gemiddelde 5,5 is 
streefcijfer 2011 
Streefcijfer 2014: 6,0. 
 

Bezien welke mogelijkheden er zijn voor 
digitalisering van de verslaglegging van 
raadsvergaderingen (geluid en beeld) 
om de bekendheid van het werk van de 
raad te vergroten. 
Als raad bezoeken afleggen binnen de 
wijken. 
 

Bijhouden verdere ontwikkelingen digitaliseren en 
desgewenst invoeren. 
 
Afleggen van bezoeken door de raad aan de wij-
ken. 

Vanaf september 2011 wordt gestart met 
een proef voor het uitzenden van de 
raadsvergaderingen via internet (alleen 
geluid) 
Belangstellenden kunnen voorafgaand 
aan de raadsvergadering een “Bezoek 
aan de Raad” brengen. Raadsleden ver-
tellen dan over hun werk en de vergade-
ring van die avond. 
Wijkbezoeken worden gehandhaafd. 
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2.2.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Burger als Kiezer  

 

* Bron: Waarstaatjegemeente 

Kerndoel: De Ridderkerkse burger als kiezer waardeert het gemeentebestuur. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011 
 

 Oordeel burger over besluitvaar-
digheid van de gemeenteraad** 
Realisatie 2010: 5,8. 
Streefcijfer 2011: 6,0. 
 

Duidelijkheid geven over bevoegd-
heden, procedures en planning van 
belangrijke besluitvorming. 
Werken met een duidelijke be-
stuursplanning. 
Publiceren van door de raad geno-
men besluiten. 
 

Duidelijkheid geven over bevoegdhe-
den, procedures en planning van be-
langrijke besluitvorming. 
Werken met een duidelijke bestuurs-
planning. 
Publiceren van door de raad genomen 
besluiten. 
 

De bestuursplanning wordt elk kwartaal be-
sproken in het presidium. 
De besluiten van de raad worden maandelijks 
in het Gemeentejournaal gepubliceerd. 

Het gemeentebestuur maakt 
in het algemeen waar wat 
het belooft en zich voor-
neemt. 

Vertrouwen burgers in B&W.* 
Realisatie 2009: 5,1. 
Realisatie 2010: 6,0 
Landelijk gemiddelde 6,0 is streef-
cijfer 2011. 
Streefcijfer 2014: 6,0. 
 

Uitdragen coalitieakkoord en presta-
ties gemeentebestuur, gekoppeld 
aan p&c-cyclus 
Deelgenoot maken van afwegingen 
die tot het besluit hebben geleid 
Laten zien welke werkwijze is ge-
volgd en wat de inbreng uit de sa-
menleving is gedaan 
Nieuwe wijze van wijkbezoeken 
ontwikkelen op basis van The-
ma/boodschap of vraag. 
 

Uitdragen coalitieakkoord en prestaties 
gemeentebestuur, gekoppeld aan p&c-
cyclus 
Wijkbezoeken organiseren. 

Vanaf september 2011 zullen samenvattingen 
van besluiten van B&W op de website van de 
gemeente worden gepubliceerd. 
In bepaalde gevallen zal het complete besluit 
via een link kunnen worden gedownload. 
Er zal worden meegedacht op welke manier 
het college inwoners en partners deelgenoot 
kan maken van afwegingen die ten grondslag 
liggen aan (genomen) besluiten. 
 

 Oordeel burgers waarmaken belof-
ten B&W.* 
Realisatie 2009: 4,8. 
Realisatie 2010: 5,4. 
Streefcijfer 2011: 6,0. 
 

• Communicatie in Gemeentejour-
naal per thema van het coalitie-
akkoord in relatie met de presta-
ties (of andere vorm van telkens 
terugkerende herkenbare com-
municatie van delen van coalitie-
akkoord en prestaties). Gekop-
peld aan p&c-cyclus. 

• Laten zien welke werkwijze is ge-
volgd 

• Laten zien welke afwegingen tot 
het besluit hebben geleid. 

 

Communicatie in Gemeentejournaal 
per thema van het coalitieakkoord  in 
relatie met de prestaties (of andere 
vorm van telkens terugkerende her-
kenbare communicatie van delen van 
coalitieakkoord en prestaties). Gekop-
peld aan p&c-cyclus. 

Naast communicatie via het Gemeentejour-
naal vindt communicatie over prestaties van 
het gemeentebestuur meer en meer plaats via 
de website van de gemeente.  
Vanaf september 2011 zullen samenvattingen 
van besluiten van B&W op de website van de 
gemeente worden gepubliceerd. 
In bepaalde gevallen zal het complete besluit 
via een link kunnen worden gedownload. 
 

** Door Ridderkerk toegevoegde vraag aan “Waarstaatjegemeente”-meting 
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2.2.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Burger als Kiezer  
 

* Bron: Waarstaatjegemeente   

Kerndoel: De Ridderkerkse burger als kiezer waardeert het gemeentebestuur. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

Het gemeentebestuur maakt 
in het algemeen waar wat het 
belooft en zich voorneemt. 

Mening burgers over goed 
gemeentebestuur*. 
Realisatie 2009: 5,4.  
Realisatie 2010: 6,1 
Landelijk gemiddelde 6,0 is 
streefcijfer 2011. 
Streefcijfer 2014: 6,0. 
 

• Monitoring aanbevelingen be-
stuurskrachtmeting. 

• Voorbereiding bestuurskrachtmeting 
2013 

De tussenmeting van de bestuurskrachtmeting is 
aan de raad toegestuurd en wordt op een nader te 
bepalen datum in de raadscommissie besproken. 
Daarna kan bekendmaking op de website volgen. 

Kerndoel: De Ridderkerkse burger als kiezer waardeert het gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur maakt 
in het algemeen waar wat het 
belooft en zich voorneemt. 

Mening burgers over besluit-
vaardigheid van het colle-
ge.** 
Realisatie 2010: 5,9 
Streefcijfer 2014: 6,0. 

• Actieve openbaarmaking van re-
levante collegebesluiten. 

• Actieve openbaarmaking van rele-
vante collegebesluiten. 

Vanaf september 2011 zullen samenvattingen van 
besluiten van B&W op de website van de gemeente 
worden gepubliceerd. 
 

Kerndoel: De Ridderkerkse burger als partner (in participatietrajecten) waardeert het gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur betrekt 
burgers in voldoende mate bij 
de totstandkoming van be-
leid. 

Oordeel betrekken burger bij 
totstandkoming en uitvoering 
van plannen*. 
Realisatie 2009: 5,0. 
Realisatie 2010: 5,4. 
Streefcijfer 2014: 6,0. 
 

• Visie op Public Affairs ontwikke-
len 

• Zoeken naar meer mensen die 
meedoen met participatie bui-
tenom de mensen die dat altijd al 
doen 

• Ondernemers inschakelen en hen 
bewegen ook hun mening te ge-
ven 

• Ontdekken wat we kunnen doen 
met welke vormen van online-
participatie.  

 

• Uitwerking Public Affairs 
• Inwoners stimuleren om deel te ne-

men aan discussies en daarbij ook 
bij grote issues oog hebben – wan-
neer we communicatiebureaus in-
schakelen - voor de bestaande par-
ticipatiecultuur in Ridderkerk. 

  

We laten zien wat er gebeurt in Ridderkerk. De 
contacten van het gemeentebestuur in de Ridder-
kerkse samenleving optimaliseren.  
 
De economisch medewerker is in juni 2011 met zijn 
werk voor de gemeente Ridderkerk gestart. Zie 
voor acties programma 1. 
 
Het onderzoek naar de mogelijkheden van e-
participatie is gestart. Zodra hierover meer te mel-
den is, wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld. 

 Oordeel interesse gemeente 
in mening burgers*. 
Realisatie 2009: 5,5.  
Realisatie 2010: 6,0. 
Streefcijfer 2014: 6,0. 
 
 

• Uitgangspunten voor participatie 
communiceren; 

• Laten zien welke werkwijze is ge-
volgd en wat met de inbreng uit 
participatie is gedaan. 

• Uitgangspunten voor participatie 
communiceren; 

• Laten zien welke werkwijze is ge-
volgd en wat met de inbreng uit par-
ticipatie is gedaan. 

Uitgangspunten voor participatie zijn besproken 
met de wijkoverleggen en de platforms. De uit-
gangspunten participatie zijn bekendgemaakt op 
de website van de gemeente.  
Terugkoppeling over wat met de inbreng van parti-
cipatie is gedaan, is opgenomen in de werkproces-
sen. 

 ** Door Ridderkerk toegevoegde vraag aan “Waarstaatjegemeente”-meting 
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2.2.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Burger als Kiezer  
 

* Bron: Waarstaatjegemeente 

Kerndoel: De Ridderkerkse burger als partner (in participatietrajecten) waardeert het gemeentebestuur. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en ver-
der 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011  
 

 Oordeel voldoende inspraakmogelijk-
heden in plannen*. 
Realisatie 2009: 5,3. 
Realisatie 2010: 5,8. 
Streefcijfer 2014: 6,0. 
 

• Ambtelijke organisatie meenemen in 
uitvoeren uitgangspunten participa-
tie (bedrijfsvoering) 

• Communiceren uitgangspunten voor 
participatie 

• Werken met het afwegingskader 
voor participatie. Duidelijk vooraf 
aangeven wat bij participatie en in-
spraak van de burger wordt ver-
wacht . 

 

• Communiceren uitgangspunten 
voor participatie 

• Werken met het afwegingskader 
voor participatie. Duidelijk vooraf 
aangeven wat bij participatie en 
inspraak van de burger wordt ver-
wacht  

• Uitdragen wat er met inbreng 
vanuit participatie is gedaan – 
aandacht voor terugkoppeling 
naar participatiepartners.  

 

De ambtelijke organisatie wordt getraind in 
het uitvoeren van de uitgangspunten parti-
cipatie. Tijdens de kennismakingsbijeen-
komst voor nieuwe medewerkers en de 
cursus Hoe werkt de gemeente? voor alle 
medewerkers is/wordt hieraan nadrukkelijk 
aandacht besteed.  

Oordeel betrekken burgers bij uitvoe-
ren plannen*. 
Realisatie 2009: 5,0. 
Realisatie 2010: 5,4. 
Streefcijfer 2014: 6,0. 
 

• Stimuleren sociale participatie: de 
verantwoordelijkheid niet alleen bij 
het gemeentebestuur leggen, maar 
ook zelf oppakken (zie uitgangspun-
ten participatie). Inwoners actief sti-
muleren om deel te nemen aan de 
uitvoering van plannen. 

• Zoeken naar meer mensen die 
meedoen met participatie bui-
tenom de mensen die dat altijd al 
doen 

• Ondernemers inschakelen (BKM 
pag. 12 in 2e kadertje) 

• Ontdekken wat we kunnen doen 
met welke vormen van online-
participatie.  

 

 Bij het ontwikkelen van het WOP Drie-
vliet/ Het Zand is actief gezocht naar 
nieuwe participatiepartners. Dit heeft 
ook geresulteerd in een actieve betrok-
kenheid van verschillende doelgroepen. 

 In Drievliet is ook samen met onderne-
mers Vlietplein onderzocht welke maat-
regelen er mogelijk zijn voor de parkeer-
druk. Dit heeft geresulteerd in een ge-
zamenlijke aanpak waarbij ondernemers 
ook zelf verantwoordelijkheid hebben 
genomen. Een mooi voorbeeld van so-
ciale participatie. 

 De opschoondag in ondermeer Rijsoord, 
West en Oostendam is een mooi voor-
beeld van sociale participatie. De wijken 
hebben hierbij zelf het initiatief geno-
men. Dit was daarom ook een succes. 
Het kwam vanuit de samenleving zelf. 

 

Het gemeentebestuur betrekt 
burgers in voldoende mate bij 
de uitvoering van beleid. 

Oordeel burgers of zij voldoende in-
vloed hebben op wat de gemeente 
doet*. 
Realisatie 2009: 5,0 
Realisatie 2010: 4,9 
Streefcijfer 2014: 6,0. 
 

• Telkens zichtbaar maken, uitdragen 
wat er met inbreng vanuit participa-
tie is gedaan;  

• Aansprekende communicatievorm 
ontwikkelen.  

 

• Telkens zichtbaar maken, uitdra-
gen wat er met inbreng vanuit 
participatie is gedaan;  

• Aansprekende communicatievorm 
ontwikkelen.  

 

Terugkoppeling over wat met de inbreng 
van participatie is gedaan, is opgenomen 
in de werkprocessen. 
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2.2.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Burger als Kiezer  

* Bron: Waarstaatjegemeente 

Kerndoel: Ridderkerk wil invloed uitoefenen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

Het gemeentebestuur wordt 
door andere overheden als 
partner beschouwd. 
 
 
 
  

Oordeel burgers over de be-
stuurlijke samenwerking in 
relatie tot het coalitieak-
koord. 

• Visie op Public Affairs ontwikkelen 
• Deelname aan netwerken op vak-

gebied. 
• Lobbyen via bestuurlijke kanalen 
• Bestuurlijk deelnemen aan over-

leggen van de Stadsregio Rotter-
dam Rijnmond. 

• Deelnemen aan de stuurgroep  
van het project Deltapoort. 

• Realisatie van het coalitieakkoord 
• Gezamenlijk optrekken met Ba-

rendrecht en Albrandswaard in 
andere samenwerkingsverbanden. 

     

• Uitwerking Public Affairs 
• Deelnemen aan proefprojecten van-

uit bijvoorbeeld ministeries (zoals 
proeftuinen participatie, deregule-
ring, enz., van anderen leren en het 
geleerde aan anderen doorgeven) 

• Ridderkerk profileren door als pilot-
gemeente aan enkele projecten deel 
te nemen (laten zien dat we lef heb-
ben! en ondertussen van - en aan - 
anderen leren). 

• aandacht voor partnerschapverban-
den met de lokale instellingen. Zij 
hebben vaak ook gemeentegrens-
overstijgende knowhow. 

• Deelname aan netwerken op het 
vakgebied. 

 

We laten zien wat er gebeurt in Ridderkerk. De 
contacten van het gemeentebestuur in de Ridder-
kerkse samenleving en daar buiten optimaliseren. 
 
De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente 
via de daarvoor geschikte kanalen, zoals o.a. AB 
stadsregio, VRR, burgemeestersoverleg, BAR-
burgemeesters enz. 
De wethouders nemen deel aan de portefeuille-
houdersoverleggen van de Stadsregio en aan an-
dere overleggen die betrekking hebben op hun 
portefeuille. 
Wethouder Den Ouden vertegenwoordigt de ge-
meente in de Stuurgroep Deltapoort en is lid van 
de AB-Stadsregio. 
Met Barendrecht en Albrandswaard wordt samen 
opgetrokken in andere samenwerkingsverbanden. 
Onderlinge vervanging komt regelmatig voor. 
 

Kerndoel: Ridderkerk wil samen met Barendrecht en Albrandswaard invloed uitoefenen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. 
 
De BAR-gemeenten worden 
door andere overheden als 
partner beschouwd. 

Oordeel burgers over de be-
stuurlijke samenwerking in 
relatie tot het coalitieak-
koord. 

• Bestuurlijke samenwerking in 
BAR-verband verder vorm geven. 

 

Zie hierboven, maar dan in BAR-
verband. 

De BAR-colleges hebben besloten om activiteiten 
in het kader van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) vanaf 2013 gezamenlijk uit te 
voeren. Dit onderwerp wordt de komende maan-
den nader uitgewerkt. De gemeenteraden worden/ 
zijn  in bijeenkomsten op 14 september en 30 no-
vember a.s. van de recente ontwikkelingen op de 
hoogte gebracht. 
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2.2.2 Stand van zaken lasten en baten programma 2 Burger als Kiezer  
 

                                                                                              (V)Voordeel + / (N) Nadeel – 

Begroting Bijstellingen Begroting incl.
t/m 10e wijz. vlgs. Prognose bijstellingen

Geraamde lasten -2.768.900 -313.100 -3.082.000
Geraamde baten 0 1.363.200 1.363.200

Saldo vóór bestemming -2.768.900 1.050.100 -1.718.800
Geraamde lasten (toevoegingen) reservemutaties 0 -1.493.000 -1.493.000
Geraamde baten (onttrekkingen) reservemutaties 0 481.600 481.600

Saldo reservemutaties 0 -1.011.400 -1.011.400
Saldo na bestemming -2.768.900 38.700 -2.730.200

Omschrijving 2011

2.2.3 Toelichting op bijstelling  
Het verschil tussen de huidige begroting 2011 en een prognose aan het eind van het jaar be-
draagt € 38.700,-- (voordelig). De toelichting hierop laat zich als volgt samenvatten: 
 
Omschrijving Bedrag  
Bestuursorganen  
Volgens de begrotingsvoorschriften mogen de pensioenuitkeringen aan voormalige 
wethouders niet rechtstreeks ten laste van een voorziening komen. Wel mogen de 
pensioenuitkeringen ten laste van een reserve worden gebracht. Bij het vaststellen 
van de gemeenterekening 2010 heeft de raad daarom besloten in 2011 een reser-
ve wethouderspensioenen in te stellen. Om aan de toekomstige pensioenverplich-
tingen te kunnen voldoen is op dit moment een storting in de reserve nodig van 
€ 1.116.600. Dit is een nadeel. Dit bedrag hoeft niet meer in de voorziening wet-
houderspensioenen te zitten. De vrijval van de voorziening van € 1.116.000 is een 
voordeel. Per saldo dus budgettair neutraal. 
De pensioenuitkeringen aan voormalige wethouders moeten vanaf 2011 weer ten 
laste van het raadsprogramma 2 Burger als Kiezer komen Voor 2011 wordt dit ge-
raamd op € 105.200. Dit is een nadeel. Dit wordt gedekt uit de reserve wethou-
derspensioenen. Dit is een voordeel van € 105.200. Per saldo dus budgettair neu-
traal. 
Een nieuw aangetreden wethouder heeft zijn opgebouwde pensioenrechten van de 
vorige werkgever laten overdragen naar zijn pensioen bij de gemeente. Dit is een 
voordeel van € 139.300. Dit bedrag moet vervolgens gestort worden in de voorzie-
ning wethouderspensioenen. Dit is een nadeel van € 139.300. Per saldo dus bud-
gettair neutraal. 
Volgens een opgave van Loyalis van juli 2011 moet de resterende voorziening 
wethouderspensioenen een saldo hebben van € 1.347.200. Het saldo is op dit 
moment € 1.417.500. Dit kan dus met € 70.300 verlaagd worden. Dit is een voor-
deel. 

 

Per saldo een voordeel van: 70.300 V 
Per saldo overige bijstellingen binnen programma 2: 31.600 N 
  

Saldo bijstellingen nadelig 38.700 V 
 
2.2.4 Trends en knelpunten programma 2 Burger als Kiezer (Wijzigingen t.o.v. de 
1eprogrammamonitor 2011 zijn cursief aangegeven)  
 

Waardering burgers voor gemeentebestuur 
Een belangrijk onderdeel van het jaarlijkse onderzoek Waarstaatjegemeente bestaat uit de waar-
dering voor het gemeentebestuur. De cijfers die hierin door de Ridderkerkse burger aan het ge-
meentebestuur werden gegeven, lagen 0,6 punten onder het landelijk gemiddelde. De verkie-
zingsuitslag heeft de score onderstreept. Weliswaar zijn de cijfers voor een groot deel afhankelijk 
van de onderwerpen die op het meetmoment in de gemeente aan de orde zijn. Uit nader onder-
zoek is gebleken dat de score voor een groot deel werd bepaald door de mening over besluitvaar-
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digheid van het gemeentebestuur. In het nieuwe onderzoek zijn hiernaar verdiepingsvragen ge-
steld. 
 
2011 Waarstaatjegemeente 
 

Burger als Kiezer 
In de tabel “Beoogd effect” is opgenomen dat de beoordeling van het gemeentebestuur (raad, bur-
gemeester en college) met minimaal een 6 moet worden gewaardeerd door de Burger als kiezer. 
Verleden jaar was dit cijfer tot 5,0 afgenomen naar het niveau van 2007. Nu is het cijfer gestegen 
naar 5,8. Dit is nog steeds geen 6,0, maar ligt net onder het landelijk gemiddelde, dat op 5,9 staat. 
Gemeentebestuur als totaal is in de onderliggende vragen uitgesplitst in vragen over de gemeen-
teraad en vragen over het college van burgemeester en wethouders. Het onderliggende rapport 
laat dan zien dat het oordeel van de kiezer over zijn invloed als kiezer waardeert met 5,8 en  ver-
tegenwoordiging door de gemeenteraad met 5,5. Het vertrouwen in het college waardeert de kie-
zer met 6,0, terwijl de kiezer oordeelt dat het college beloften waarmaakt een 5,4 verdient. Daar 
staat tegenover dat de burger een 6,1 geeft voor de wijze waarop de gemeente bestuurd wordt. 
Op grond van de cijfers kan gesteld worden dat het gemeentebestuur op de goede weg is. De 
verschillen tussen de laagste score op de diverse vragen en de hoogste score zijn ongeveer een 
punt. Het is goed om te zien dat de waardering van de kiezer in het bovenste segment is terecht 
gekomen. De uitslag van 2009 liet duidelijk zien dat er onvrede bestond over het gemeentebe-
stuur in de vorige bestuursperiode. De samenstelling van raad en college is drastisch veranderd. 
Voorzichtig kan gesteld worden dat dit zich in een hogere waardering voor het gemeentebestuur 
heeft vertaald. In 2011 zal opnieuw een meting worden uitgevoerd door “Waar staat je gemeen-
te?”. Het is interessant om te zien of de opgaande lijn wordt doorgezet. 
 
Doorontwikkeling participatie  
De uitkomsten van de Bestuurskrachtmeting op het gebied van participatie roepen op tot het door-
ontwikkelen van participatie in Ridderkerk. De toezegging dat dit samen met de raad zal worden 
gedaan is door het huidige college overgenomen. Daartoe is de notitie “Uitgangspunten voor par-
ticipatie 2010 – 2014” opgesteld. De discussie hierover is in het najaar van 2010 met raad en sa-
menleving gevoerd. De uitwerking van de notitie vindt vanaf 2011 plaats. Deze uitwerking zal van 
grote invloed zijn op de activiteiten die in alle programma’s plaatsvinden. 
Voor de medewerkers van de gemeentelijke organisatie zijn handvatten ontwikkeld om bij elk pro-
ject de juiste vorm van participatie toe te passen. De medewerkers worden getraind om deze 
checklist en omgevingsanalyse te gebruiken. Daarnaast wordt in de bijeenkomst voor nieuwe me-
dewerkers en de halfjaarlijkse cursus Hoe werkt de gemeente? ruim aandacht besteed aan parti-
cipatie. 
 
Regionale samenwerking 
De gemeenschappelijke regeling voor de Stadsregio Rotterdam Rijnmond is in 2010 gewijzigd. De 
meest in het oog springende wijziging is de indeling van de gemeenten om Rotterdam in verschil-
lende clusters, die alle één zetel bezetten in het Dagelijks Bestuur (DB). Eén van die clusters 
wordt gevormd door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR). Namens 
het BAR-cluster  neemt de burgemeester van Barendrecht deel.. Een andere wijziging is dat vanaf 
deze nieuwe bestuursperiode de commissievergaderingen van de Stadsregio zijn gewijzigd in por-
tefeuillehoudersoverleggen. Op grond van de portefeuille die een collegelid in het eigen college 
heeft, neemt deze deel aan het portefeuillehoudersoverleg van de Stadsregio. Zaken die de ge-
meenteraad op de stadsregionale agenda wil krijgen, worden via deze kanalen ingebracht.  
 
BAR-samenwerking 
De samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) krijgt op steeds meer 
gebieden vorm. Zo was er eerst het Koersdocument dat door de drie raden is vastgesteld. Voor de 
drie organisaties is dit verder uitgewerkt in de notitie “Samenwerken in een netwerkorganisatie”, 
waarbij het uitgangspunt blijft dat de BAR-gemeenten samenwerken met gebruikmaking van ie-
ders kracht en eigenheid. Daarbij constateren we dat ook de maatschappelijke partners van de 
drie gemeenten steeds meer de onderlinge samenwerking zoeken. De komende tijd zal meer in-
zichtelijk gemaakt worden wat de BAR-samenwerking voor de drie gemeenten oplevert.  
Na de informatiebrief van 24 juni jl. vinden op 14 september en 30 november 2011 gezamenlijke 
BAR-raadsbijeenkomsten plaats waarin de raden worden meegenomen in de recente ontwikkelin-
gen die zijn verwoord in de hiervoor genoemde brief. 
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VNG-resolutie 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een resolutie opgesteld waarin onder 
ander het volgende is opgenomen. Overheidstaken moeten zo dicht mogelijk bij de burger worden 
belegd. De gemeente kan, volgens de VNG het best de afweging maken, wat aan de burger zelf 
kan worden overgelaten en wat de overheid moet doen. Met gevoel voor de lokale situatie, maat-
werk en doortastendheid. De VNG pleit dan ook voor een verdere versterking van het takenpakket 
van de gemeente. Met name op het terrein van werk, zorg, jeugd, veiligheid, gebiedsontwikkeling 
en water moeten daarin stappen worden gemaakt. Ook wonen is naar de mening van VNG een 
voorbeeld van een terrein dat bij uitstek gebaat is bij ruimte voor de gemeenten en decentralisatie 
van mogelijkheden en middelen. In een brief aan informateur Opstelten heeft de VNG dit nog eens 
benadrukt door te stellen dat de gemeenten de werkvloer van de overheid zijn.  
 
Bestuurskracht 
Het gemeentebestuur, dat als eerste overheid dichtbij de burger staat, moet in staat zijn om de 
dienstverlening op vele terreinen effectief en efficiënt te organiseren. Gemeenten dienen daarom 
bestuurskrachtig te zijn. Het begrip bestuurskracht wordt echter verschillend gedefinieerd. De ene 
wetenschapper stelt dat bestuurskracht het vermogen is om maatschappelijke effecten te berei-
ken. Daarvoor moet een gemeente en de ambtelijke organisatie een bepaalde omvang hebben. 
Zo geredeneerd zou een grote gemeente bestuurskrachtiger zijn dan een kleinere. Andere weten-
schappers stellen dat het gemeentebestuur er ook is om partijen te verbinden, zodat de zelfred-
zaamheid van de lokale gemeenschap sterker wordt. Dat betekent dat de gemeente zich soms te-
rugtrekt en het aan anderen overlaat om zaken op te pakken of door te ontwikkelen. Dat past weer 
beter bij kleinere gemeenten. In 2009 heeft Ridderkerk samen met Albrandswaard, Krimpen en 
Capelle aan den IJssel een bestuurskrachtonderzoek uit laten voeren, dat gebaseerd was op de 
bredere definitie van bestuurskracht. In 2011 wordt gemonitord hoe het met de aanpak en uitvoe-
ring van de conclusies en aanbevelingen is gesteld. 
De tussenmeting van de bestuurskrachtmeting is de raad eind juni 2011 toegestuurd. In een com-
missievergadering zal deze tussenmeting met de raad worden besproken. 
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2.3 Programma 3 Burger als Klant 
  
2.3.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Burger als Klant  
 

 

Kerndoel: In Ridderkerk kan de burger rekenen op een goede kwaliteit van dienstverlening. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamoni-
tor 2011  
 

Uitvoeren organisatiebrede plan 
‘Andere manier van werken’ conform 
kadernota. 
Invoeren fase 2 Antwoord©. 

Invoeren fase 3 Antwoord©. Er is een projectorganisatie ingericht 
voor de verdere implementatie van het 
concept Antwoord©. Ook wordt hierin 
samenwerking gezocht met Barend-
recht en Albrandswaard. 

Reguliere inzet zodat burgers binnen 
de (wettelijk) gestelde termijn ant-
woord op zijn/haar brief of mail krij-
gen. 
 

Reguliere inzet zodat burgers binnen de 
(wettelijk) gestelde termijn antwoord op 
zijn/haar brief of mail krijgen. 

De prestaties met betrekking tot de tij-
dige postafhandeling is opgenomen in 
de reguliere managementinformatie.  
Hiermee wordt gericht gestuurd op or-
ganisatieonderdelen waar de post niet 
tijdig wordt afgehandeld. 

De inwoners van Ridder-
kerk zijn tevreden over de 
geleverde dienstverlening. 

Totaal oordeel bezoeker over de gele-
verde dienstverlening 

Regulier inzet zodat we telefonisch 
bereikbaar zijn voor onze klanten. 
 

Regulier inzet zodat we telefonisch bereik-
baar zijn voor onze klanten. 

De prestaties met betrekking tot de te-
lefonische bereikbaarheid is opgeno-
men in de reguliere managementinfor-
matie.  Hiermee wordt gericht gestuurd 
op organisatieonderdelen waar telefo-
nische bereikbaarheid onvoldoende 
scoort. 

De openingstijden van de 
gemeente zijn voldoende. 

• Oordeel bezoeker openingstijden 
gemeentehuis*. 

    Realisatie 2009: 7,2 
    Realisatie 2010: 7,2 
    Streefcijfer 2011: 7,2. 
• Aantal uren per week waarop cen-

trale publieksbalie is geopend**. 
 

Evaluatie werken op afspraak. Inbedding uitkomsten evaluatie. Het werken op afspraak zal na de zo-
mer worden geëvalueerd. De uitkom-
sten hiervan worden meegenomen in 
de planning van de roosters van het 
baliepersoneel voor 2012. 

Bij het loket van de ge-
meente hoef je niet lang te 
wachten. 

• Oordeel bezoeker over wachttijd 
voor het loket*. 

    Realisatie 2009: 7,6 
    Realisatie 2010: 7,9 
    Streefcijfer 2011: 7,6. 
  
 

Constant monitoren van klanten-
stroom en daarop gebaseerde inzet 
van medewerkers. Uitgangspunt is 
dat wachttijden zoveel mogelijk bin-
nen de maximale norm blijven. 
 

Constant monitoren van klantenstroom en 
daarop gebaseerde inzet van medewer-
kers. Uitgangspunt is dat wachttijden zo-
veel mogelijk binnen de maximale norm 
blijven.  
 

De prestaties met betrekking tot de 
wachttijden is opgenomen in de regu-
liere managementinformatie. Hiermee 
kunnen gerichte maatregelen genomen 
worden waardoor binnen de maximale 
norm wordt gebleven.  

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.3.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Burger als Klant  

* Bron: Waarstaatjegemeente 

Kerndoel: In Ridderkerk kan de burger rekenen op een goede kwaliteit van dienstverlening. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 
2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

De ambtenaren (aan 
het loket) van de 
gemeente zijn correct 
en vriendelijk. 

• Oordeel bezoeker vriendelijkheid medewer-
ker*. 

• Realisatie 2009: 8,0 Realisatie 2010: 8,0 
Streefcijfer 2011: 8,0 

• Oordeel bezoeker verzorgdheid medewer-
ker*. 

• Realisatie 2009: 7,9  Realisatie 2010: 8,0 
Streefcijfer 2011: 7,9 

• Oordeel bezoeker inleving medewerker*. 
• Realisatie 2009: 7,8  Realisatie 2010:7,8 

Streefcijfer 2011: 7,8        

Klantgerichtheid, inlevend, 
ondernemend en verbindend 
zijn kerncompetenties in dit 
programma Medewerkers 
worden individueel gecoacht 
op de ontwikkeling van deze 
competenties. 
 

Klantgerichtheid, inlevend, 
ondernemend en verbin-
dend zijn kerncompeten-
ties in dit programma Me-
dewerkers worden indivi-
dueel gecoacht op de ont-
wikkeling van deze com-
petenties. 
 

Binnen de afdeling dienstverlening zijn voor een groot 
deel van de medewerkers inmiddels individuele jaar-
plannen opgesteld. De individuele ontwikkelingspunten 
op de competenties klantgerichtheid, ondernemend en 
verbindend zijn hierin opgenomen. 

De ambtenaren (aan 
het loket) van de 
gemeente helpen je 
snel en vakkundig. 

• Oordeel bezoeker deskundigheid*. 
       Realisatie 2009: 7,9  Realisatie 2010:7,9 
      Streefcijfer 2011: 7,9 
• Oordeel bezoeker doorlooptijd*. 
       Realisatie 2009: 7,6  Realisatie 2010: 7,7  
      Streefcijfer 2011: 7,6 
• Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie*. 
      Realisatie 2009: 7,9   Realisatie 2010:7,9  
     Streefcijfer 2011: 7,9 
     Aantal gegronde bezwaar- en beroepschrif-

ten op aanvragen bouwvergunningen** 

Uitbreiding kwaliteitshand-
vest. 

GBA-audit. Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie 
van het concept Antwoord©. Hiervoor is een project-
groep ingericht en wordt ook samenwerking gezocht 
met Barendrecht en Albrandswaard. 
In deze fase van het project wordt het niet zinvol geacht 
om het kwaliteitshandvest uit te breiden. Als dat immers 
op de huidige situatie wordt gebaseerd, zal het snel 
achterhaald zijn en als we de kwaliteitsnormen stoelen 
op de eindfase van het project, zullen we daar op dit 
moment zeker nog niet aan kunnen voldoen. 

Het gemeentehuis is 
goed verzorgd. 

• Oordeel bezoeker bereikbaarheid*. 
       Realisatie 2009: 7,6 Realisatie 2010: 7,8 
       Streefcijfer 2011: 7,6 
• Oordeel bezoeker parkeergelegenheid*. 
      Realisatie 2009: 7,0 Realisatie 2010: 7,6   
      Streefcijfer 2011: 7,0 
• Oordeel bezoeker overzichtelijkheid*. 
      Realisatie 2009: 7,5  Realisatie 2010: 7,9     
      Streefcijfer 2011: 7,5 
• Oordeel bezoeker bewegwijzering*. 
      Realisatie 2009: 7,6 Realisatie 2010: 7,6 
      Streefcijfer 2011: 7,6 
• Oordeel bezoeker wachtruimte*. 
      Realisatie 2009: 7,6  Realisatie 2010: 7,9 
      Streefcijfer 2011: 7,6 
• Oordeel bezoeker privacy*. 
      Realisatie 2009: 7,0 Realisatie 2010: 7,3 
      Streefcijfer 2011: 7,0 

Geen specifieke acties. Geen specifieke acties.  

** De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer. 
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2.3.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Burger als Klant  
 

 

Kerndoel: In Ridderkerk kan de burger rekenen op een goede kwaliteit van dienstverlening. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en 
verder 
 

Stand van zaken 2e programmamoni-
tor 2011  
 

De prijs voor de produc-
ten en diensten is rede-
lijk. 

• Oordeel bezoeker over prijs dienstverlening*. 
       Realisatie 2009: 5,1 Realisatie 2010: 6,2 
       Streefcijfer 2011: 5,1 

Transparante kostenonder-
bouwing leges. 

Transparante kostenonderbou-
wing leges. 

Geen bijzonderheden 

De informatie die de ge-
meente geeft is voldoen-
de en begrijpelijk. 

• Oordeel burgers over duidelijkheid informatie* 
      Realisatie 2009: 6,9 Realisatie 2010: 7,2 
      Streefcijfer 2011: 6,9 
• Oordeel burgers over toegankelijkheid informatie* 
      Realisatie 2009: 6,9 Realisatie 2010: 7,0 
      Streefcijfer 2011: 6,9 
• Oordeel burgers over gemeentelijke informatie via 

Kranten*. 
      Realisatie 2009: 7,4 Realisatie 2010: 7,4 
      Streefcijfer 2011: 7,4 
• Oordeel burgers over informatie via website*. 
      Realisatie 2009: 6,9 Realisatie 2010: 6,7 
      Streefcijfer 2011: 6,9 
• Plaats op landelijke websiteranglijst ** 

Peildatum december 2010: 130 
      Streefcijfer december 2011: 125 

In juni 2011 stond Ridderkerk op plaats 96. 
Op dit moment wordt de ranglijst opnieuw vorm 
gegeven met nieuwe criteria. 

 

Uitvoeren plan van aanpak di-
gitale dienstverlening 2011. 
Opstellen plan van aanpak di-
gitale dienstverlening 2012. 

Uitvoeren plan van aanpak digi-
tale dienstverlening 2012. 
Opstellen plan van aanpak digi-
tale dienstverlening 2013. 

Geen bijzonderheden 

Kerndoel: In Ridderkerk zijn burgers in staat om deel te nemen aan de maatschappij 
 
Degenen die niet (meer) 
voor zichzelf kunnen zor-
gen, verlenen wij waar 
mogelijk ondersteuning 
en toegang tot noodzake-
lijke voorzieningen.  

Oordeel cliënt over wachttijd tussen aanvraag en ver-
krijgen van hulp***.  
(streefcijfer: 85% tevreden) 
 

Reguliere inzet zodat cliënten 
binnen de (wettelijk) gestelde 
termijn antwoord krijgen. 
 

Reguliere inzet zodat cliënten 
binnen de (wettelijk) gestelde 
termijn antwoord krijgen. 
 

 

 Oordeel cliënt over indicatiestelling***.  
(streefcijfer: 88% tevreden)  

Verbetering in (schriftelijke) 
communicatie/taalgebruik met 
cliënt, vooral bij afwijzing hulp. 
 

Evaluatie op basis van dit oor-
deel, van doorgevoerde verbete-
ring. 

 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
** De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer. 
*** (bron: Tevredenheidsonderzoek Wmo) 
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2.3.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Burger als Klant  
 

 

Kerndoel: In Ridderkerk zijn burgers in staat om deel te nemen aan de maatschappij. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en 
verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

Oordeel cliënt over hulp bij huishouden***.  
(streefcijfer: 7.8) 
 

Geen specifieke acties. Bij klachten 
nemen wij direct actie richting 
zorgleveranciers.  

Geen specifieke acties. Bij 
klachten nemen wij direct actie 
richting zorgleveranciers.  

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 
zijn begin dit jaar beschikbaar gesteld. 
Cliënten geven onze gemeente gemiddeld een 7.8 
voor 2009. 

Oordeel cliënt over WMO-hulpmiddelen***. 
(streefcijfer: 7.4) 
 

Toezien op naleving van de scherpe 
voorwaarden die bij de aanbesteding 
2010 zijn gesteld aan de dienstver-
lening van de leveranciers. Dit ge-
beurt door middel van kwartaalover-
leggen met leveranciers 
 

Toezien op naleving van de 
scherpe voorwaarden die bij de 
aanbesteding 2010 zijn gesteld 
aan de dienstverlening van de 
leveranciers. Dit gebeurt door 
middel van kwartaaloverleggen 
met leveranciers 
 

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 
zijn begin dit jaar beschikbaar gesteld: 
Cliënten geven onze gemeente gemiddeld een 7.4 
voor 2009. 

Oordeel cliënt over collectief vervoer***.  
(streefcijfer: 6.7) 
 

Monitoren of de in 2010 genomen 
stappen tot verbetering van de 
wachttijden, omrijtijden en het con-
tact met de centrale ook daadwerke-
lijk tot verbetering leiden. 
 

Evaluatie collectief vervoer (zie 
programma 1) 

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 
zijn begin dit jaar beschikbaar gesteld. 
Cliënten geven onze gemeente gemiddeld een 6.4. 
voor 2009.  
September 2011 worden de uitkomsten van het ver-
betertraject collectief vervoer gepresenteerd. 

Oordeel cliënt over de mate waarin de on-
dersteuning / het hulpmiddel heeft bijge-
dragen aan het zelfstandig kunnen blijven 
wonen***.  
(streefcijfer: 82% is redelijk tot zeer zelf-
standig) 
 

Nader onderzoek naar 
(on)tevredenheid cliënten. 

Inbedding onderzoeksresulta-
ten. 

Met SGBO (bureau dat de landelijke benchmark 
Wmo voor gemeenten uitvoert), zal worden bekeken 
hoe dit meegenomen kan worden in de benchmark. 

Degenen die 
niet (meer) voor 
zichzelf kunnen 
zorgen, verle-
nen wij waar 
mogelijk onder-
steuning en 
toegang tot 
noodzakelijke 
voorzieningen. 

Oordeel cliënt over de mate waarin de on-
dersteuning / het hulpmiddel heeft bijge-
dragen aan het kunnen meedoen aan de 
maatschappij***.  
(streefcijfer: 71% kan redelijk tot veel mee-
doen) 
 

Nader onderzoek naar 
(on)tevredenheid cliënten. 

Inbedding onderzoeksresulta-
ten. 

Met SGBO (bureau dat de landelijke benchmark 
Wmo voor gemeenten uitvoert), zal worden bekeken 
hoe dit meegenomen kan worden in de benchmark. 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
** De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer. 
*** (bron: Tevredenheidsonderzoek Wmo) 
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2.3.2 Stand van zaken lasten en baten programma 3 Burger als Klant  
 

                                                                       (V)Voordeel + / (N) Nadeel – 

Begroting Bijstellingen Begroting incl.
t/m 10e wijz. vlgs. Prognose bijstellingen

Geraamde lasten -13.376.800 -789.500 -14.166.300
Geraamde baten 4.789.900 -13.200 4.776.700

Saldo vóór bestemming -8.586.900 -802.700 -9.389.600
Geraamde lasten (toevoegingen) reservemutaties -17.600 0 -17.600
Geraamde baten (onttrekkingen) reservemutaties 241.900 190.400 432.300

Saldo reservemutaties 224.300 190.400 414.700
Saldo na bestemming -8.362.600 -612.300 -8.974.900

Omschrijving 2011

2.3.3 Toelichting op bijstelling  
Het verschil tussen de huidige begroting 2011 en een prognose aan het eind van het jaar bedraagt 
€  612.300,-- (nadelig). De toelichting hierop laat zich als volgt samenvatten: 
 
Omschrijving Bedrag N/V 
WVG/Woonvoorzieningen   
Voor het jaar 2011 staan 3 grote woningaanpassingen op de planning. De kosten 
worden geraamd op een totaalbedrag van € 160.000 N. Dekking kan plaatsvinden 
uit de Reserve eenmalige uitgaven WMO tot het bedrag van € 160.000 V. Voor de 
begroting pakt dit budgettair neutraal uit. 

 

Per saldo budgettair neutraal:             0  
Vergunningen  
Door het vrijwel ontbreken van grote bouwaanvragen (bouwsom > € 250.000,--) 
dient de opbrengstraming van bouwleges dit jaar fors naar beneden bijgesteld 
te worden. Dit betekent een eenmalig verlies aan baten van € 408.000. Vanaf 2012 
verwachten we een licht herstel en vanaf 2013 zien we volgens de huidige bouw-
prognoses weer een toename naar het eerdere niveau.  

 

Per saldo een nadeel van:  408.000 N 
Taakstellingen 1e monitor 2011  
De taakstellingen uit de 1e monitor 2011 moeten ingevuld zijn door concrete maat-
regelen. De stelpost taakstellingen is daarom op dit programma vervallen. Voor het 
grootste deel is aan de eerder gemelde tekorten (uitstellen bezuinigingen op de 
WMO, stijging WMO vanwege vergrijzing en toename op het Leerlingenvervoer tot 
een bedrag van € 382.000 N) elders in deze monitor invulling gegeven. Ook is een 
voordeel verwerkt van € 126.000 V wegens BTW-voordeel op vervoersvoorzienin-
gen en een hogere eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. 

 

Per saldo een nadeel van:  256.000 N 
Per saldo overige bijstellingen binnen programma 3: 51.700 V 
  

Saldo bijstellingen nadelig 612.300 N 
 
2.3.4 Trends en knelpunten programma 3 Burger als Klant (Wijzigingen t.o.v. de 
1eprogrammamonitor 2011 zijn cursief aangegeven)  
 

• Dienstverlening 
Antwoord© is de herkenbare benaming van het meervoudige dienstverleningsconcept van 
BZK, AZ, VNG en de Vereniging Directeuren Publieksdiensten. (VDP) dat gemeenten helpt de 
contacten met burgers professioneler af te handelen.  
Er is een nulmeting gehouden, samen met Albrandswaard, waaruit blijkt dat we grotendeels in 
fase 2 zitten. Een duidelijk uniform gebruik van een Producten en Diensten Catalogus (PDC) is 
het eerste item dat moet worden opgepakt, waarna we ons volledig in fase 2 bevinden. 
Er wordt in BAR-verband een plan van aanpak opgesteld om het concept Antwoord© in geza-
menlijkheid op te pakken en te implementeren. 
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ring 2011.  

 

Bedrijfsvoering de Wijzerplaats 
De huidige bedrijfsvoering kan efficiënter en dient een kwaliteitsimpuls te krijgen. Daarnaast 
kost de factuurcontrole relatief veel tijd, wat ten koste gaat van de zorgwerkzaamheden. Ma-
nagementinformatie kan slecht worden gegenereerd, omdat onderdelen van het softwarepak-
ket onvoldoende zijn gevuld. Het softwarepakket wordt heringericht en achterstallig onderho
op dossierniveau wordt weggewerkt. Doel is om bulkfacturen te kunnen betal
softwarepakket en de gevraagde managementinformatie te kunnen leveren. 
Compensatiebeginsel Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en vergrijzing 
In 2007 is het compensatiebeginsel samen met de Wmo ingevoerd. Het compensatiebeginsel 
houdt in dat het college inwoners met een beperking zoveel voorzieningen geeft dat zij net zo
zelfredzaam zijn als inwoners zonder een beperking. Over de uitwerking van het compensa-
tiebeginsel zijn veel rechtszaken gevoerd. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente meer voor-
zieningen moet verstrekken dan onder de Wet voorzieningen gehandicapten. Ook zal het a
tal ouderen in Ridderkerk de komende jaren stijgen. Dit zal leiden tot meer aanvragen. De 
combinatie van deze t
duele voorzieningen. 
Modernisering GBA (Mgba) 
Na een periode van relatieve stilte is het overheidsproject modernisering GBA nieuw leven in
geblazen. In de periode tot 2015 zal de modernisering, in samenhang met de invoering van 
het stelsel van basisregistraties, ingevoerd gaan worden. Dit betekent dat de uitvoering van 
bijhouding van persoonsgegevens binnen de overheid anders georganiseerd gaat worden. 
Waar de gegevens nu decentraal zijn opgeslagen zal dit centraal i
betekent aanpassing van de informatiearchitectuur. 

• Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
Uit de beleidsdoelstellingen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport blijkt  dat 
de regering van plan is taken uit de AWBZ over te hevelen naar de gemeente. De minister zie
de gemeente – de eerste overheid – als de poortwachter voor de ondersteuning die mensen 
nodig hebben om te participeren in de maatschappij. In dat kader worden taken uit de AWBZ
gefaseerd overgedragen. Vanaf 1 januari 2013 worden ook hul
ben met zelfredzaamheid in en om de woning overgedragen.  

• Het contract met Connexxion is verlengd tot 1 augustus 2012. Afhankelijk van de resultaten 
van het verbetertraject, zullen wij najaar 2011 beslissen of dit contract nog een jaar verlengd 
wordt (tot 1 a
vinden.   

• De contracten met de 8 leveranciers voor huishoudelijke hulp zijn verlengd tot 1 januari 2013
Najaar 2011 wordt de nieuwe aanbesteding voorbereid. Bij het opstellen van het nieuwe be-
stek huishoudelijke hulp z
de huidige leveranciers. 

• Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw): In de raadsinformatiebrief programmabegroting 2011 is
aangegeven dat voor de bekostiging van de Wsw de gemeente een rijksbijdrage van het Mi-
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangt. Jaarlijks, in oktober, stelt het Minis
terie de hoogte van de rijksbijdrage vast. De rijksbijdragen nemen voor de gemeente Ridder-
kerk de laatste jaren af, waarmee bij de bekendmaking van de hoogte van de rijksbijdrage i
de praktijk dus een taakstelling wordt gepresenteerd. De hoogte voor de rijksbijdrage voor 
2011 valt negatief uit, de gemeente ontvangt ongeveer € 410.000 minder aan rijksbijdrage. In 
de raadsinformatiebrief is de raad gemeld dat het tekort niet € 410.000, maar € 250.000 was,
dit door de inzet van het regiebureau Wsw. Het regiebureau Wsw heeft een doorberekening 
gemaakt tot eind van 2011, het verwachte tekort valt lager uit dan de € 250.000 die gemeld 
was aan de raad. Het verwachte tekort komt uit op ongeveer € 170.000. De reden hiervan is 
een beperkte uitstroom door pensionering en verhuizing. Dit wordt verwerkt in de begroting. 

• Jaarlijks ontvangt de gemeente een gebundelde uitkering van het Rijk, dit betreft de bekosti-
ging van Wwb, WIJ, IOAW en IOAZ en krediethypotheek en BBZ levensonderhoud. In oktober 
2010 heeft de gemeente de voorlopige hoogte van de gebundelde uitkering 2011 va
ontvangen. Dit is € 6.990.790. In juli is deze bijdrage naar beneden bijgesteld met  
€ 164.025 naar € 6.826.765. De definitieve gebundelde uitkering wordt in oktober 2011 be-
kendgemaa
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2.4 Programma 4 Burger als (wijk)bewoner 
 

2.4.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner  
 
Kerndoel: In Ridderkerk betrekken we de burger bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011  
 

Oordeel burger betrekken bij 
de uitvoering van plannen.* 
Realisatie 2009: 5,0. 
Realisatie 2010: 6,0. 
Streefcijfer 2014: 6,0. 

• Direct omwonenden betrekken bij 
de uitvoering van verbeteringen in de 
openbare ruimte, en waar nodig eva-
lueren van de participatie. 

• Direct omwonenden betrekken bij de uit-
voering van verbeteringen in de openbare 
ruimte, en waar nodig evalueren van de 
participatie. 

• Aanwonenden worden bij de uitvoering van 
projecten betrokken, o.a. via informatie. 
Participatie van oplossen waterproblematiek 
Kerkweg is uitgevoerd.  

 
• Doorlichten meldingsysteem open-

bare ruimte en afhandeling van mel-
dingen (incl. termijn). 

 
 
 
 
 
 
• Afhandeling vragen / meldingen 

bewoners in buitenruimte: transparan-
tie over uitkomst en afhandeltermijn 
toetsen door middel van een enquête 
onder 100 "vragers / melders" over af-
handeling van hun vragen / meldin-
gen. 

• Met bewoners wordt per wijk twee 
keer per jaar de buitenruimte ge-
schouwd en er wordt een tevreden-
heidsscore gegeven. 

 

• Afhandeling vragen / meldingen bewoners 
in buitenruimte: transparantie over uitkomst 
en afhandeltermijn toetsen door middel van 
een enquête onder 100 "vragers / melders" 
over afhandeling van hun vragen / meldin-
gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Met bewoners wordt per wijk twee keer per 

jaar de buitenruimte geschouwd en er 
wordt een tevredenheidsscore gegeven. 

 

• Meldingen openbare ruimte worden zo snel 
mogelijk opgelost. Het verbeteren van het 
meldingssysteem en het benutten van 
meerdere kanalen om meldingen maken 
onderdeel van het project Antwoord. Vanaf 
augustus krijgen de voormannen een smart-
fone zodat ze sneller kunnen reageren op 
meldingen.  

 
• In najaar worden vragers/melders gevraagd 

feetback te geven op de kwaliteit van de af-
handeling meldingen openbare ruimte.  

 
 
 
 
• De schouw in het voorjaar blijft in lijn met de 

ervaringen van de afgelopen jaren.  

De gemeente 
betrekt burgers 
in voldoende 
mate bij de uit-
voering van be-
leid. 
 

Oordeel burgers hebben vol-
doende invloed op wat ge-
meente doet* 
Realisatie 2009: 4,5. 
Realisatie 2010: 4,9. 
Streefcijfer 2014: 6. 
 

• Voor elk nieuw Wijkontwikkelings-
programma komt een uitvoeringsplan. 

• Opstellen Uitvoeringsplan WOP Bol-
nes en uitvoeren in komende vijf jaar.  

 

2012: Uitvoeringsplan Drievliet-’t Zand 
2013: Uitvoeringsplan Slikkerveer 
2014: Uitvoeringsplan Rijsoord-Oostendam 
2015: Uitvoeringsplan Centrum-Oost-West 

Onderdeel van het reeds vastgestelde WOP 
Bolnes en het nog vast te stellen WOP Drie-
vliet/Het Zand is een uitvoeringsprogramma. 
De uitvoeringsprojecten worden overgenomen 
in de jaarplannen voor de wijk. Periodiek wor-
den deze jaarplannen intern gemonitoord. 
 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.4.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner  
 
Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

Er zijn voldoende voorzie-
ningen in de directe om-
geving van de wijk. 
 

Oordeel burger direc-
te woonomgeving* 
Realisatie 2009: 7,4. 
Realisatie 2010: 7,4. 
Streefcijfer 2011: 7,4. 
 

Verbeteringen doorvoeren bij regulier 
onderhoud en bij nieuwe projecten 
(voor openbare ruimte, gebouwen), 
mede op basis van signalen van be-
woners. 
 

Verbeteringen doorvoeren bij regulier onder-
houd en bij nieuwe projecten (voor openbare 
ruimte, gebouwen), mede op basis van signa-
len van bewoners. 
 

Een voorbeeld hoe we hier in de praktijk mee 
omgaan is de Noordstraat in Bolnes. In het WOP 
Bolnes is gesignaleerd (onder andere door de 
wijk) dat we de Noordstraat aantrekkelijker kun-
nen inrichten. Vervolgens is gekeken wanneer 
we regulier onderhoud gepland hebben voor dit 
gebied en hebben we de werkzaamheden op el-
kaar afgestemd. Hetzelfde gaan we doen in Drie-
vliet/Het Zand als we kijken naar het inrichten 
van de soms schaarse openbare ruimte. 
 

Voldoende en hoogwaar-
dig groen in en rond de 
wijken. 
 

 Naar groene gebieden zijn goede ver-
bindingen voor wandelaars en fiet-
sers: 
fase 1 van het Waalbos aanleggen en 
ontsluiten met Rijsoord. 

Bij de uitvoering van de WOP’s worden de 
betreffende ontsluitingen voor fietsers en 
wandelaars integraal meegenomen. 
Realiseren van de Donckse Velden fase 2b, 
waarbij de delen van de Donckse Velden on-
derling worden verbonden. 
2013: realiseren Waalbos fase 2 en Crezeé-
polder. 
 

Civiel technisch werk eerste fase Waalbos is ge-
realiseerd. Begin september worden de bruggen 
geplaatst, zodat de looproutes gereed zijn. Eind 
2011 volgt de aanplant van het groen. 

Bewoners ervaren hun 
leefomgeving als heel en 
veilig. 
 

Oordeel burger leef-
baarheid buurt* 
Realisatie 2009: 7,3 
Realisatie 2010: 7,3 
Streefcijfer 2011: 7,3 
 

• Schoon, heel, veilig van de openbare
ruimte. 

• Schoon, heel, veilig van de openbare  
    ruimte. 

De 1e wijkschouw levert het volgende beeld op: 
Schoon en netjes:        7,0  
( 1e schouw 2010 7,4) 
Heel en veilig:               7,3 
( 1e schouw 2010: 7,1)  
 

De waterkwantiteit en -
kwaliteit verbeteren. 

Uitvoering van Waterplan Ridderkerk 
2008–2012 (o.a. verbetering wateraf-
voer, afvoer regenwater). 

Uitvoering van Waterplan Ridderkerk 2008–
2012 (o.a. verbetering waterafvoer, afvoer 
regenwater).  
Uitvoering nieuw gemeentelijk rioleringsplan. 

In overleg met het WSHD wordt naar verdere 
verbetering gekeken. Het Waterplan wordt geë-
valueerd.  Aanleg water in Slikkerveer is in uit-
voering en afkoppeling regenwaterafvoer in de 
Kerkweg is afgerond. In 2011 worden werk-
zaamheden voor uitbreiding open water rond de 
rotonde Geerlaan/Burgemeester de Zeeuwstraat, 
Mauritsweg-Geerlaan-A16-Mauritshoek en de 
Randweg uitgevoerd. 

Wateroverlast beperken 
en oplossen bestaande 
knelpunten. 

 

Uitvoeren plan van aanpak Kerkweg.  Het project wordt in de 2e helft van 2011 afge-
rond. 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.4.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner  
 
Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  

Kinderen hebben 
kwantitatief en 
kwalitatief vol-
doende ruimte 
om te spelen in 
de eigen wijk. 
 

Oordeel burger speelmoge-
lijkheden* 
Realisatie 2009: 6,9  
Realisatie 2010: 7,0 
Streefcijfer 2011: 6,9. 

• Uitvoering van het uitvoeringsprogram-
ma speelbeleid;  

• O.b.v. signalen uit de omgeving speel-
ruimten verbeteren / aanleggen (binnen 
de beschikbare financiën);  

• Bij nieuwe ontwikkelingen de norm van 
3% speelruimte  toepassen; 

• Uitvoering onderhoudsprogramma 
Speeltoestellen om veiligheid te  waar-
borgen. 

 

• Uitvoering van het uitvoeringsprogramma 
speelbeleid;  

• O.b.v. signalen uit de omgeving speelruim-
ten verbeteren / aanleggen (binnen de be-
schikbare financiën);  

• Bij nieuwe ontwikkelingen de norm van 3% 
speelruimte toepassen; 

• Uitvoering onderhoudsprogramma Speel-
toestellen om veiligheid te  waarborgen. 

 

• Voorbereiding inrichting schoolplein OBS Pi-
ramide als openbaar speelterrein. 

• Voorbereiding en inrichting schoolplein CBS 
Wingerd als openbaar speelterrein. 

• Voorbereiding aanleg speelterrein Maurits-
weg, Crocusstraat, Witbloemstraat. 

• Voorbereidingen aanpassing speelterreinen 
Alexanderstraat, Anjerstraat, Mauritshoek, P. 
de Hoochstraat. 

• Start voorbereiding uitvoering speelbeleid 
Slikkerveer en Drievliet-Het Zand in 2012 

• Definitieve afspraken Woonvisie en school-
besturen over openstelling worden in oktober 
verwacht. 

 
De kwaliteit van 
de buitenruimte 
in stand houden 
en indien moge-
lijk aanpassen 
aan wensen ge-
bruikers. 
 

Oordeel burger straatverlich-
ting* 
Realisatie 2009: 7,5 
Realisatie 2010: 7,4 
Streefcijfer 2011: 7,5 
 

Afwijkend van het vastgestelde Beleidska-
der Duurzaam Beheer 2008-2011 wordt 
het beeldkwaliteitsniveau van lichtmasten 
verlaagd van standaard naar minimaal. 
 

Afwijkend van het vastgestelde Beleidskader 
Duurzaam Beheer 2008-2011 wordt het 
beeldkwaliteitsniveau van lichtmasten ver-
laagd van standaard naar minimaal. 
 

De beeldkwaliteit van de lichtmasten gaat lang-
zaam achteruit en leidt nu niet toe grote pro-
blemen. Overigens zijn we terughoudend met 
het vervangingsplan omdat in het najaar het  
beleidsplan openbare verlichting aan de raad 
wordt voorgelegd.  

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.4.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner  
 
Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  

De kwaliteit van 
de buitenruimte 
in stand houden 
en indien moge-
lijk aanpassen 
aan wensen ge-
bruikers. 

Oordeel burger we-
gen, paden, pleintjes* 
Realisatie 2009: 6,7 
Realisatie 2010: 6,8 
Streefcijfer 2011: 6,7. 
 

• Buitenruimte is duurzaam en 
doelmatig ingericht. 

 
 
 
• Buitenruimte onderhouden vol-

gens vastgesteld beeldkwaliteit: 
onderhoud is sober en doelmatig, 
voldoet aan minimale (wettelijke) 
kwaliteitseisen, veiligheid blijft ge-
handhaafd. 

• Beeldkwaliteitsniveau verlagen: 
van standaard naar minimaal bij 
beschoeiingen, verkeersmaatre-
gelen (borden en markering), ver-
hardingen in woonstraten. 

• Verhardingen van winkelcentra 
verlagen van exclusief naar stan-
daard. 

 
 
 
 

• Onderhouden van kunstwerken in 
de buitenruimte. 

• Verbeteringen doorvoeren bij re-
gulier onderhoud en bij nieuwe 
projecten (voor openbare ruimte, 
gebouwen), mede op basis van 
signalen van bewoners  

• Snelle oplossing van problemen 
die vragen om een acute aanpak 

• Bewoners: per wijk twee keer per 
jaar de buitenruimte schouwen en 
een tevredenheidsscore laten ge-
ven. 

• Schades in openbare ruimte wor-
den waar mogelijk verhaald op de 
veroorzakers. Er wordt gewerkt 
met het regionaal format schade-
verhaal.  

 

• Buitenruimte is duurzaam en doelma-
tig ingericht. 

 
 
 
• Buitenruimte onderhouden volgens 

vastgesteld beeldkwaliteit: onderhoud 
is sober en doelmatig, voldoet aan 
minimale (wettelijke) kwaliteitseisen, 
veiligheid blijft gehandhaafd. 

 
• Beeldkwaliteitsniveau verlagen: van 

standaard naar minimaal bij be-
schoeiingen, verkeersmaatregelen 
(borden en markering), verhardingen 
in woonstraten. 

• Verhardingen van winkelcentra verla-
gen van exclusief naar standaard. 

 
 
 
 
• Onderhouden van kunstwerken in de 

buitenruimte. 
• Verbeteringen doorvoeren bij regulier 

onderhoud en bij nieuwe projecten 
(voor openbare ruimte, gebouwen), 
mede op basis van signalen van be-
woners  

• Snelle oplossing van problemen die 
vragen om een acute aanpak 

• Bewoners: per wijk twee keer per jaar 
de buitenruimte schouwen en een te-
vredenheidsscore laten geven. 

 
• Schades in openbare ruimte worden 

waar mogelijk verhaald op de veroor-
zakers. Er wordt gewerkt met het re-
gionaal format schadeverhaal.  

 

De wensen en opmerkingen over de inrichting van de openbare 
ruimte in het kader van de WOP’s worden geanalyseerd en waar 
nodig en mogelijk worden plannen gemaakt om de openbare ruim-
te her in te richten. 
 
Bij de uitvoering van het kwaliteitsgestuurd beheer vindt geen kapi-
taalsvernietiging plaats. 
 
 
 
 
De kwaliteit zal langzaam achteruitgaan door uitvoering van be-
heersmaatregelen gebaseerd op een lager kwaliteitsniveau. Het 
lage kwaliteitsniveau wordt pas over enige tijd bereikt. 
 
 
De kwaliteit zal langzaam achteruitgaan door uitvoering van be-
heersmaatregelen gebaseerd op een lager kwaliteitsniveau. Het 
lage kwaliteitsniveau wordt pas over enige tijd bereikt. De gebrui-
kers van de openbare ruimte gaan de achteruitgang langzaam 
merken. De waardering van de openbare ruimte door de gebrui-
kers zal naar aller waarschijnlijkheid met de tijd dalen. 
 

De kunstwerken worden op basis van inspecties planmatig onder-
houden. 
Signalen van bewoners over de uitvoering van regulier onderhoud 
worden vakkundig beoordeeld op praktische haalbaarheid met in 
achtneming van het vastgestelde kwaliteitsbeeld en de daarbij be-
horende middelen. 
 
Acute problemen worden met de hoogste voorrang behandeld. 
 
Met een zoveel mogelijke representatieve vertegenwoordiging van 
de bevolking is de openbare ruimte geschouwd op basis van de 
vastgestelde kwaliteitsbeelden. 
 
De schades worden zo veel als mogelijk verhaald op de veroorza-
ker. Bij onbekende schaderijdingen door motorvoertuigen wordt 
een beroep gedaan op het waarborgfonds. Van alle schades wordt 
aangifte gedaan. 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.4.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner  
 
Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  

De wegen en 
fietspaden bin-
nen de gemeen-
te zijn goed on-
derhouden. 

Oordeel burger over onder-
houd wegen en fietspaden* 
Realisatie 2009: 7,1. 
Realisatie 2010: 6,9. 
Streefcijfer 2011: 7,1. 
 

• Buitenruimte is duurzaam en 
doelmatig ingericht. 

 
 
 
• Buitenruimte onderhouden vol-

gens vastgesteld beeldkwaliteit: 
onderhoud is sober en doelma-
tig, voldoet aan minimale (wette-
lijke) kwaliteitseisen, veiligheid 
blijft gehandhaafd. 

• Beeldkwaliteitsniveau verlagen: 
van standaard naar minimaal bij 
beschoeiingen, verkeersmaatre-
gelen (borden en markering), 
verhardingen in woonstraten.  

 

• Buitenruimte is duurzaam en doelmatig in-
gericht. 

 
 
 
• Buitenruimte onderhouden volgens vast-

gesteld beeldkwaliteit: onderhoud is sober 
en doelmatig, voldoet aan minimale (wette-
lijke) kwaliteitseisen, veiligheid blijft ge-
handhaafd. 

 
• Beeldkwaliteitsniveau verlagen: van stan-

daard naar minimaal bij beschoeiingen, 
verkeersmaatregelen (borden en marke-
ring), verhardingen in woonstraten.  

 

De wensen en opmerkingen over de inrichting van de 
openbare ruimte in het kader van de WOP’s worden 
geanalyseerd en waar nodig en mogelijk worden plan-
nen gemaakt om de openbare ruimte her in te richten. 
 
Bij de uitvoering van het kwaliteitsgestuurd beheer vindt 
geen kapitaalsvernietiging plaats. 
 
 
 
 
De kwaliteit zal langzaam achteruitgaan door uitvoering 
van beheersmaatregelen gebaseerd op een lager kwa-
liteitsniveau. Het lage kwaliteitsniveau wordt pas over 
enige tijd bereikt. De gebruikers zullen dit  dan gaan 
ervaren en hun waardering aanpassen. Het beheer van 
de asfaltbeton verhardingen zal gericht zijn op voorko-
ming van kapitaalsvernietiging.  

Zorgdragen voor 
adequate huis-
vesting van 
maatschappelijke 
activiteiten.  

Oordeel burger voorzienin-
gen voor jongeren* 
Realisatie 2009: 5,1. 
Realisatie 2010: 5,3 
Streefcijfer 2011: 5,1 

Realiseren van de JOP’s Boele-
werf, Oostendam en Oost. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen. De JOP Boelewerf is gereed. 
De JOP Oost is geplaatst. In Oostendam bleek na een 
langdurig traject uiteindelijk geen behoefte meer te be-
staan aan een JOP. 

Oordeel burger winkels in de 
gemeente* 
Realisatie 2009: 8,1. 
Realisatie 2010: 8,2 
Streefcijfer 2011: 8,1 
 

• Bevorderen dat er in alle wijken 
voldoende winkelvoorzieningen 
zijn; 

• Weekmarkt; 
• De kwaliteit van de openbare 

ruimte wordt positief gewaar-
deerd. 

 

• Bevorderen dat er in alle wijken voldoende 
winkelvoorzieningen zijn; 

• Weekmarkt; 
• De kwaliteit van de openbare ruimte wordt 

positief gewaardeerd. 
 

• De gemeente is hier vooral voorwaardenscheppend 
en is niet leidend bij de vestiging van winkels in de 
wijken. Er zijn nu geen concrete ontwikkelingen te 
benoemen.  

• De Weekmarkt loopt.  
• Met name voor het winkelcentrum Vlietplein is de 

wens uitgesproken een hoger niveau schoon te 
realiseren. In de tweede helft van 2011 worden als 
proef extra schoonmaakwerkzaamheden uitge-
voerd. Verder geeft de schouw aan dat de kwaliteit 
over het algemeen aan de norm voldoet.  

 

Er zijn voldoende 
voorzieningen in 
de gemeente. 

Oordeel burger uitgaansmo-
gelijkheden, horeca*. 
Realisatie 2009: 6,7 
Realisatie 2010: 6,7 
Streefcijfer 2011: 6,7. 
 
 

Schoonmaken openbare ruimte 
o.a. na festiviteiten en weekend 
(o.b.v. vastgesteld beeldkwaliteits-
niveau). 

Schoonmaken openbare ruimte o.a. na 
festiviteiten en weekend (o.b.v. vastgesteld 
beeldkwaliteitsniveau). 

In eerste instantie was de schoonmaak na evenemen-
ten wegbezuinigd, maar in deze monitor is door ver-
schuiving van dekkingsmiddelen voorzien dat na eve-
nementen de schoonmaak uitgevoerd kan doen. Ver-
der wordt het centrum van Ridderkerk op zaterdag ex-
tra schoongemaakt.  

 
* Bron: Waarstaatjegemeente 
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 2.4.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner  

 

Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

Zorgdragen voor 
goede accommo-
daties voor scho-
len, gemeentelij-
ke en maat-
schappelijke acti-
viteiten. 
 

Oordeel burger sportvoorzie-
ningen* 
Realisatie 2009: 7,6 
Realisatie 2010: 7,6 
Streefcijfer 2011: 7,6 
 

• Afspraken maken over het be-
heer en het verlagen van het 
onderhoudsniveau van de ac-
commodaties met Sport en Wel-
zijn.  

 

• Afspraken maken over het beheer en het 
verlagen van het onderhoudsniveau van 
de accommodaties met Sport en Welzijn.  

 

In het najaar 2011 wordt gestart met opstellen van een 
Meerjarig Onderhoudsplan voor de accommodaties die 
door S&W worden beheerd.  

Zorgdragen voor 
adequate huis-
vesting van scho-
len. 

Oordeel burger basisonder-
wijs* 
Realisatie 2009: 8,1. 
Realisatie 2010: 7,8. 
Streefcijfer 2011: 8,1. 
 

Uitvoering geven aan het Integraal 
Huisvestings- en Accommodatie-
plan 2010-2014 en het jaarlijks 
programma onderwijshuisvesting. 

Uitvoering geven aan het Integraal Huisves-
tings- en Accommodatieplan 2010-2014 en 
het jaarlijks programma onderwijshuisves-
ting. 

Alle schoolbesturen hebben eind 2010 een beschik-
king gehad om uitvoering te geven aan de toegekende 
voorzieningen. De uitvoering van de werkzaamheden 
in 2011 ligt bij de schoolbesturen. 
Het Rekenkamerrapport Onderwijshuisvesting is in-
middels uitgekomen. Het merendeel van de bevindin-
gen is door het college onderschreven en/of overge-
nomen. 
Voor het reguliere huisvestingsprogramma (2012) 
hebben alle schoolbesturen een aanvraag in kunnen 
dienen.. Deze aanvragen zijn beoordeeld en worden 
besproken met de schoolbesturen. Conform de bepa-
lingen in de verordening vindt besluitvorming in het na-
jaar plaats. 
 

 Oordeel burger onderwijs* 
Onderwijs in het algemeen: 
Realisatie 2009: 7,4. 
Realisatie 2010: 7,4. 
Streefcijfer 2011: 7,4. 
 

Uitvoering geven aan het Integraal 
Huisvestings- en Accommodatie-
plan 2010-2014 en het jaarlijks 
programma onderwijshuisvesting, 
inclusief ontwikkeling beleid voor 
leegstand. 

Uitvoering geven aan het Integraal Huisves-
tings- en Accommodatieplan 2010-2014 en 
het jaarlijks programma onderwijshuisvesting.

De notitie Overcapaciteit onderwijsgebouwen is als uit-
werking van het integraal accommodatiebeleid opge-
steld en in mei aan de schoolbesturen gestuurd. 
In het OOGO van 1 september is met de schoolbestu-
ren gesproken over een gezamenlijk uit te stippelen 
beleid. 
 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. 

Beoogd effect 
 

Beoogd effect 
 

Beoogd effect 
 

Beoogd effect 
 

Beoogd effect 
 

Zorgdragen voor 
goede accommo-
daties voor scho-
len, gemeentelij-
ke en maat-
schappelijke acti-
viteiten. 

Oordeel burger welzijns-
voorzieningen* 
Realisatie 2009: 5,9 
Realisatie 2010:  6,1 
Streefcijfer 2011: 5,9 
 

• Maatregelen en onderhoud uitvoeren 
volgens actueel beheerplan Gemeen-
telijke gebouwen. 

• Schoonmaak volgens schoonmaak-
programma. 

• Uitvoering geven aan het Integraal 
Huisvestings- en Accommodatieplan  
2010-2014. 

• Afspraken maken over het beheer en 
het verlagen van het onderhoudsni-
veau van de accommodaties met Sport 
en Welzijn.  

• Voorbereiding verkoop van 3 panden: 
     Diepenbrockstraat 28 en Anjerstraat 4 
     en 6. 
 
 
 
 
 
 
• Een onderzoek naar efficiëntievoorde-

len van een accommodatiebeheerder 
voor alle accommodaties (gemeente, 
scholen en sport en welzijn).  

• Maatregelen en onderhoud uitvoeren 
volgens actueel beheerplan Gemeen-
telijke gebouwen. 

• Schoonmaak volgens schoonmaak-
programma. 

• Uitvoering geven aan het Integraal 
Huisvestings- en Accommodatieplan 
2010-2014. 

• Afspraken maken over het beheer en 
het verlagen van het onderhoudsni-
veau van de accommodaties met 
Sport en Welzijn.  

• Voorbereiding verkoop van 3 panden.
 
 
 
 
 
 
 
 
• Een onderzoek naar efficiëntievoor-

delen van een accommodatiebeheer-
der voor alle accommodaties (ge-
meente, scholen en sport en welzijn). 

Het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen gebeurt 
op basis van het meerjarig onderhoudsplan.  
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een 
schoonmaakprogramma. 
 
 
 
Met Sport en Welzijn wordt in het najaar 2011 een 
nieuw gezamenlijk MOP gemaakt, waarin de kwaliteit 
van de accommodaties op een lager onderhoudsni-
veau worden beoordeeld. 
 
Verkoop van de drie panden was voorzien in 2012. 
Eén van de drie panden zal echter al in 2011 worden 
verkocht [collegebesluit nr. 8 d.d. 5 juli 2011]. Voor de 
overige twee panden geldt dat er één leeg staat en 
één pand nog in gebruik is. Het is de bedoeling in 2012 
de gebruiker van het ene pand te herhuisvesten zodat 
beide panden leeg zijn. Vervolgens kan worden geke-
ken wat met de locatie gaat gebeuren (verkoop, her-
ontwikkeling, in reserve houden).  
Een onderzoek naar verbetering van de efficiëntie bij 
de uitvoering van werkzaamheden aan accommoda-
ties van sport en welzijn en de gemeente wordt in sa-
menhang met het gezamenlijk opstellen van de MOP 
gestart. 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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* Bron: Waarstaatjegemeente 

Kerndoel: In Ridderkerk hebben we verbindend groen. 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

Het openbaar 
groen in de wijk is 
goed onderhou-
den. 

Oordeel burger onderhoud 
groenvoorzieningen in de 
buurt* 
Realisatie 2009: 7,0. 
Realisatie 2010: 6,8. 
Streefcijfer 2011: 7,0. 
 

• Het duurzaam in stand houden van het 
gemeentelijke bomenbestand door het 
opstellen van een beheerplan bomen 
en het uitvoeren van maatregelen en 
onderhoud. 

• Inrichten / herinrichten van bestaande 
groenvakken in duurzaam groen, zodat 
met  relatief weinig onderhoud kan 
worden volstaan. 

 

• Het duurzaam in stand houden van het 
gemeentelijke bomenbestand door het 
uitvoeren van maatregelen en onder-
houd. 

 
• Inrichten / herinrichten van bestaande 

groenvakken in duurzaam groen, zodat 
met relatief weinig onderhoud kan 
worden volstaan. 

 

Op basis van de door de raad vastgestelde startnoti-
tie bomenbeleidsplan wordt dat beleidsplan nu op-
gezet. Op basis van dit beleidsplan dient in 2012 een 
beheerplan gemaakt te worden met als doel het bo-
menbestand duurzaam in stand te houden. 
In het kader van het reguliere onderhoud worden 
plantvakken die versleten en derhalve in aanmerking 
komen voor vervanging omgevormd tot duurzaam 
groen. 

De wijk ziet er in 
het algemeen 
schoon en opge-
ruimd uit. 

Oordeel burger schoonhou-
den van de buurt* 
Realisatie 2009: 6,8. 
Realisatie 2010: 6,7. 
Streefcijfer 2011: 6,8. 
 
 

• Buitenruimte is duurzaam en doelmatig 
ingericht. 

 
 
• Buitenruimte onderhouden volgens 

vastgesteld beeldkwaliteitsniveau: on-
derhoud is sober en doelmatig, voldoet 
aan minimale (wettelijke) kwaliteitsei-
sen, veiligheid blijft gehandhaafd. 

 
 
 
• Snelle oplossing van problemen die 

vragen om een acute aanpak 
• Bewoners: per wijk twee keer per jaar 

de buitenruimte schouwen en een te-
vredenheidsscore laten geven. 

 

• Buitenruimte is duurzaam en doelmatig 
ingericht. 

 
 
• Buitenruimte onderhouden volgens 

vastgesteld beeldkwaliteitsniveau: on-
derhoud is sober en doelmatig, voldoet 
aan minimale (wettelijke) kwaliteitsei-
sen, veiligheid blijft gehandhaafd. 

 
 
 
• Snelle oplossing van problemen die 

vragen om een acute aanpak 
• Bewoners: per wijk twee keer per jaar 

de buitenruimte schouwen en een te-
vredenheidsscore laten geven. 

 

In voorjaar 2011 is meegedaan aan landelijke op-
schoondag. Bewoners zijn ook actief bezig met de 
eigen woonomgeving. In het najaar wordt de afval-
bak infrastructuur verder verbeterd.  
De kwaliteit zal langzaam achteruitgaan door uitvoe-
ring van beheersmaatregelen gebaseerd op een la-
ger kwaliteitsniveau. Het lage kwaliteitsniveau wordt 
pas over enige tijd bereikt. De gebruikers van de 
openbare ruimte gaan de achteruitgang langzaam 
merken. De waardering van de openbare ruimte 
door de gebruikers zal naar aller waarschijnlijkheid 
met de tijd dalen. 
Acute problemen worden met de hoogste voorrang be
handeld. 
Met een zoveel mogelijke  representatieve vertegen-
woordiging van de bevolking is de openbare ruimte ge
schouwd op basis van de vastgestelde kwaliteitsbeeld
1e schouw 2011 
De score voor het onderdeel schoon/netjes voor  
geheel Ridderkerk is: 7,0 
( was 7,4 1e schouw 2010) 
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Kerndoel: In Ridderkerk is het voorzieningenniveau op peil. 
  

Beoogd 
effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011  
 

De inzameling en verwerking van huishoude-
lijk afval wordt op efficiënte, effectieve en mi-
lieuverantwoordelijke wijze uitgevoerd.  
 
• De samenwerkingsovereenkomst met de 

gemeente Ridderkerk en AVR / Van Gan-
sewinkel (NV MAR) loopt 31 december 
2012 af. Vanaf 2011 worden voorbereidin-
gen getroffen om te komen tot een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met een af-
valinzamelaar. 

• De verwerking van restafval en GFT is 
vastgelegd in contracten. Deze contracten 
lopen af op 31 december 2013. Het ver-
volg op deze contracten zal in samenhang 
met het contract voor de inzameling van 
het afval worden beoordeeld. 

 
Bij de oriëntatie en beoordeling van de afval-
verwerking wordt aandacht besteed aan mo-
gelijke intergemeentelijke samenwerking. 
 

De inzameling en verwerking van huishoudelijk af-
val wordt op efficiënte, effectieve en milieuverant-
woordelijke wijze uitgevoerd.  
 
• De samenwerkingsovereenkomst met de ge-

meente Ridderkerk en AVR / Van Gansewinkel 
(NV MAR) loopt 31 december 2012 af. Vanaf 
2011 worden voorbereidingen getroffen om te 
komen tot een nieuwe samenwerkingsovereen-
komst met een afvalinzamelaar. 

 
• De verwerking van restafval en GFT is vastge-

legd in contracten. Deze contracten lopen af op 
31 december 2013. Het vervolg op deze con-
tracten zal in samenhang met het contract voor 
de inzameling van het afval worden beoordeeld. 

 
 
Bij de oriëntatie en beoordeling van de afvalverwer-
king wordt aandacht besteed aan mogelijke inter-
gemeentelijke samenwerking. 
 

Op sommige plaatsen wordt het huisvuil 
niet op de juiste wijze aangeboden.  
De Afvalstoffenverordening Ridderkerk 
2011 is in de raad van 26 mei 2011 vast-
gesteld. In deze afvalstoffenverordening is 
onder andere opgenomen de wijze van 
aanbieding van huishoudelijk afval en de 
mogelijkheid om handhavend op te kunnen 
treden tegen onjuiste aanbiedingen  Com-
municatie daarover vindt plaats. 
 
Daarnaast heeft een eerste inventarisatie 
plaatsgevonden binnen BAR verband over 
toekomstige samenwerking op het gebied 
van (aanbesteden) inzamelen en verwer-
ken van afval. Uit de inventarisatie blijkt 
dat de planningen (2013) van de BAR ge-
meenten redelijk overeen komen.  

De afvalinzame-
ling in de ge-
meente is goed 
verzorgd. 

Oordeel burger over 
afvalinzameling* 
Realisatie 2009: 7,7  
Realisatie 2010: 7,6 
Streefcijfer 2011: 7,7 

Het beschikbaar hebben van een milieustraat 
voor het brengen van huishoudelijk afval. 

Het beschikbaar hebben van een milieustraat voor 
het brengen van huishoudelijk afval. 

De brengresultaten naar de milieustraat 
lopen redelijk parallel met de prognose. 

 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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Kerndoel: In Ridderkerk is het voorzieningenniveau op peil. 
  
Beoogd  
effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 
en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

Adequate af-
voer van af-
valwater. 

 Uitvoeren maatregelen  
Gemeentelijk Rioleringsplan 
2008-2011. 
 
 
 

Uitvoering geven aan maat-
regelen van nieuw Gemeen-
telijk Rioleringsplan. 

Het project rioolgemaal P01 aan de Poesiatstraat komt naast het huidige gemaal. 
Als gevolg daarvan moet voor de bouw van het gemaal het bestemmingsplan wor-
den aangepast. Dit gaat minimaal 1 jaar duren en start uitvoering is nu gepland be-
gin 2013. De kwaliteit van de te vervangen persleiding P01 – Donkerslootweg is van 
dien aard dat hier niet op gewacht kan worden. De persleiding wordt nu apart van 
het gemaal voorbereid en uitgevoerd. Deze werkzaamheden staan gepland voor 
eind 2011.  
Aanleg riolering Oostmolendijk en Oudelande is geheel voorbereid. De uitvoering is 
afhankelijk van de onteigeningsprocedure van het waterschap. Op z’n vroegst start 
uitvoering 1 april 2012. 
Voorbereiding van het project “Aanleg riolering Waalweg” is opgestart. Uitvoering 
staat gepland voor 2e helft 2011.  
De uitvoering van de vervanging riolering Noordstraat en aanleg persleiding Bever-
waard is gestart. De werkzaamheden worden eind 2011 afgerond. 
Gemaal Bilderdijklaan project gereed. Financiele afwikkeling is afhankelijk van juri-
dische procedure.  
Vervanging P02 (windketel Rijnsingel) uitvoering gereed oktober 2011. 

Kerndoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust. 

Duurzame 
mobiliteit. 
 

Oordeel burger leef-
baarheid buurt* 
Realisatie 2009: 7,3. 
Realisatie 2010: 7,3 
Streefcijfer 2011: 7,3 

Aanschaf milieuvriendelijk mate-
rieel van gemeentelijke diensten 
en NV MAR bij noodzakelijke 
vervanging materieel. 
 
 

Aanschaf milieuvriendelijk 
materieel van gemeentelijke 
diensten en NV MAR bij 
noodzakelijke vervanging 
materieel. 
 

Vier elektrische transportmiddelen zijn gepland dit najaar aan te schaffen. 
In de toekomstige aanbesteding van het huisvuil worden milieuvriendelijke vervoer-
middelen vereist. 

Verbeteren af-
valscheiding. 

Oordeel burger over 
afvalinzameling* 
Realisatie 2009: 7,7 
Realisatie 2010: 7,6 
Streefcijfer 2011: 7,7 

Voortzetten van het gescheiden 
inzamelen (conform Landelijk 
Afval Plan2) bij glas, GFT, pa-
pier, plastic en elektronica, en 
stijging van de scheiding van 
restafval naar 42% (mits tech-
nisch mogelijk). 
 

 Ten aanzien van afvalscheiding kan gemeld worden dat er een eerste sorteeranaly-
se heeft plaatsgevonden op het restafval. De tweede analyse vindt later dit jaar 
plaats. Gecombineerd met de resultaten van de enquête over de kennis bij de inwo-
ners over afvalscheiding zal ingezet worden op een campagne gericht op het gedrag 
om betere scheidingsresultaten te krijgen. 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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Kerndoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust. 

Beoogd  
effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en 
verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

Verbeteren van 
de luchtkwaliteit. 

Oordeel burger leef-
baarheid buurt* 
Realisatie 2009: 7,3.  
Realisatie 2010: 7,3. 
Streefcijfer 2011: 7,3. 

In 2011 moet worden voldaan aan 
de landelijke normen voor fijn stof. 
• Uitvoeren herzien actieplan 

luchtkwaliteit 2010 – 2014  
 
 
• IJveren voor de realisatie toe-

zegging Rijk omtrent aanleg 
luchtkwaliteits-schermen langs 
A15 (NPL). 

 

 
 
Continueren uitvoeren actieplan 
luchtkwaliteit 2010 -2014. 
In 2015 voldoen aan de normen 
voor stikstofdioxide. 

 
 
Actieplan Luchtkwaliteit 2011-2014 is door de raad vastgesteld. 
 
 
 
Eind dit jaar (2011) wordt bekend gemaakt of de schermen in Ridderkerk 
worden geplaatst in het kader van stikstofdioxide overschrijding. Derhal-
ve is het voorfinancieren van de schermen nog niet aan de orde geweest. 
Het ministerie heeft laten weten (nog) geen brood te zien in de Duurzame 
weg. 

Verminderen van 
het aantal ge-
luidsgehinderden. 

 Uitvoeren actieplan geluid 2008-
2012. 

Uitvoeren actieplan geluid 2008-
2012. 

Uitvoeren acties actieplan geluid 2008-2012. 

Vermindering van 
het klimaatpro-
bleem en stimule-
ren van het ge-
bruik van duur-
zame energie. 

 In het kader van de regionale am-
bitie van 40% CO2 reductie in 
2025 worden de projecten van 
SLOK (Stimulering Lokale Klimaat 
Initiatieven) uitgevoerd, zoals 
• verduurzaming openbare ver-

lichting 
 
• energieprestatie-eisen aan-

scherpen voor nieuwbouw 
• opleggen rendabele maatrege-

len bedrijven 
• monitoren doelstellingen. 
 
Actualisatie van het Milieubeleids-
plan. 
 

Continuering uitvoeren projecten 
SLOK (Stimulering Lokale Klimaat 
Initiatieven), eventueel bijsturen 
op basis van uitkomsten evaluatie.

Verduurzaming Openbare Verlichting - In december 2011 zal het nieuwe 
beleidsplan openbare verlichting aan de raad worden aangeboden ter 
vaststelling. In dit beleidsplan zal het beleidsaspect energieverbruik in re-
latie tot het klimaat bijzonder aandacht krijgen. 
Energieprestatie-eisen aanscherpen voor nieuwbouw - Het project is net 
opgestart. Dit project heeft tot doel dat de regiogemeenten zich confor-
meren aan het realiseren van een EPL (Energieprestatie op locatie) van 
ten minste 8,0 bij nieuwbouwprojecten vanaf 200 woningen.  
Opleggen rendabele maatregelen bedrijven - Volgens de Wet Milieube-
heer zijn bedrijven verplicht energiebesparende maatregelen te treffen 
die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Het doel van het project is dat alle 
relevante bedrijven en instellingen deze rendabele besparingsmaatrege-
len hebben getroffen. In de praktijk wordt dit project uitgevoerd als het 
project milieudoel Energie van de DCMR. 
Monitoren doelstellingen - De regiogemeenten willen met de regionale 
klimaatagenda 40% CO2-reductie in 2025 t.o.v. 1990 bereiken. In dit sa-
menwerkingsproject wordt de totale CO2-reductie in de stadsregio ge-
monitord. Inmiddels is een monitorsysteem uitgewerkt en is een nulme-
ting opgesteld. 
Actualisatie van het Milieubeleidsplan – Het Milieuprogramma 2011-2014 
is in september ter vaststelling aan de raad aangeboden. 
 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
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Kerndoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust. 
 
Beoogd  
effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

Het beheersen 
van de gemeen-
telijke bodempro-
blematiek. 

Actueel Squitbodemin-
formatiesysteem. 

• Onderzoek naar mogelijke 
spoedeisende gevallen van 
bodemverontreiniging en de 
sanering van de daadwerkelijk 
spoedeisende gevallen. 

• actualisatie Squitbodeminfor-
matiesysteem, zodat make-
laars de gemeentelijke bo-
deminformatie als voldoende 
beoordelen. 

 

Onderzoek naar mogelijke spoedeisende geval-
len van bodemverontreiniging en de sanering 
van de daadwerkelijk spoedeisende gevallen. 
Uitvoering niet spoedeisende gevallen van bo-
demverontreiniging. 

Bodem - Er zijn al verschillende vervolgonderzoeken in gang 
gezet rond de spoedlocatie aan de Amaliastraat. Er zijn bin-
nenluchtmetingen, drinkwateronderzoeken en bodemonder-
zoeken uitgevoerd of in gang gezet. De resultaten tot nu toe 
geven aan dat er geen risico’s zijn voor de bewoners. 
  
 
De actualisatie van het bodeminformatiesysteem is bijna af-
gerond. Recent zijn ongeveer 430 bodemonderzoeken inge-
voerd en is de database aangevuld met informatie over de 
ondergrondse olietanks in Ridderkerk. Daarnaast is alle in-
formatie gescreend en is geregeld dat de ondergrondkaart 
frequent wordt geactualiseerd. 
Wat rest is een laatste check om te controleren of de infor-
matie kan worden gecommuniceerd via internet (via de in-
ternetmodule). 

Verlagen risico’s 
bij productie,  ver-
voer, de opslag 
en  gebruik van 
gevaarlijke stof-
fen. 

 Bedrijfscontroles door DCMR 
conform het adequaat niveau uit 
het werkplan 

Implementatie van de Externe Veiligheidsvisie 
in de gemeentelijke processen. 

Controles vinden plaats conform de afspraken uit het werk-
plan met de DCMR. 
 

Wijken bereik-
baar voor hulp-
diensten. 

Oordeel burger veilig-
heid in de buurt* 
Realisatie 2009: 6,5.  
Realisatie 2010: 6,8. 
Streefcijfer 2011: 6,5. 

Maatregelen uitvoeren, zodat 
hulpdiensten geen onnodige ver-
traging hebben in wijken ten ge-
volge van foutparkeren en de in-
richting van de infrastructuur. Dit 
is inclusief een communicatietra-
ject. 
 

Maatregelen uitvoeren, zodat hulpdiensten geen 
onnodige vertraging hebben in wijken ten ge-
volge van foutparkeren en de inrichting van de 
infrastructuur. Dit is inclusief een communicatie-
traject. 
 

Op dit moment wordt het parkeer- en herinrichtingsplan, ge-
combineerd met (groot) onderhoud voor Vogelvliet en Mo-
lenvliet uitgewerkt, wat moet leiden tot oplossen van de pro-
blemen. Uitvoering is voorzien vanaf oktober 2011. Daar-
naast wordt een plan uitgewerkt voor maatregelen in woon-
buurten in Drievliet, ook met het doel het veiligheidspro-
bleem op te lossen., welke worden uitgevoerd in 2012. De 
belanghebbenden zullen worden geïnformeerd over de uit-
voering van de plannen. Gezien de noodzaak tot snelle ver-
betering van de veiligheid in algemeen belang, wordt geko-
zen om dit plan niet door middel van participatie uit te voe-
ren. 

Kerndoel: In Ridderkerk bieden we mobiliteit op maat. 

De gemeente is 
goed bereikbaar 
met de auto en 
met het openbaar 
vervoer. 
 

Oordeel burger over 
bereikbaarheid buurt 
met de auto*. 
Realisatie 2009: 7,9. 
Realisatie 2010: 8,0. 
Streefcijfer 2011: 7,9. 

Uitvoering maatregelen Ver-
keerscirculatieonderzoek Cen-
trum (afhankelijk van besluitvor-
ming in 2010). 

Uitvoering maatregelen Verkeerscirculatieon-
derzoek centrum (afhankelijk van besluitvorming 
in 2010). 

Verkeerscirculatieplan Centrum in februari 2011 door de 
raad vastgesteld. Voorstellen voor uitvoering zijn opgeno-
men in de kadernota voor de begroting 2012, waaronder di-
verse fietshighways en de rotonde Vliet-
laan/Donkerslootweg.  

 
* Bron: Waarstaatjegemeente 
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Kerndoel: In Ridderkerk bieden we mobiliteit op maat. 
 
Beoogd  
effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

Verbeterde fiets-
infrastructuur. 
 

Oordeel burger over 
bereikbaarheid buurt 
met fiets*. 
Realisatie 2010: 8,4. 
Streefcijfer 2011: 7,0. 
 
 

Uitvoeren maatregelen en 
communicatietraject van de 
module langzaam verkeer, 
o.a. Fietshighway Kieviets-
weg, fietsenstallingen Cen-
trum. Dit wordt via regulier 
onderhoud en bij nieuwe 
projecten meegenomen in-
dien mogelijk. 
 

Uitvoeren maatregelen en communicatietraject van de 
module langzaam verkeer. Dit wordt via regulier on-
derhoud en bij nieuwe projecten meegenomen indien 
mogelijk. 
 

In de kadernota begroting 2012 zijn de maatregelen in 
beeld gebracht voor de periode 2012-2016 op basis van 
het verkeerscirculatieplan centrum. 

 Deze prestatie-
indicator wordt nog 
niet gemeten via waar-
staatjegemeente. Er 
wordt actie onderno-
men om deze op te la-
ten nemen 

Er wordt verder samenge-
werkt met rijk, stadsregio en 
buurgemeenten t.a.v. aanleg 
F16 (snelle fietsverbinding 
Rotterdam-Dordrecht vv) 
wanneer subsidie wordt ver-
leend. 
 

Er wordt verder samengewerkt met rijk, stadsregio en 
buurgemeenten t.a.v. aanleg F16 (snelle fietsverbin-
ding Rotterdam-Dordrecht vv) wanneer subsidie wordt 
verleend. 
 

Subsidie is verleend. De uitvoering van het project wordt, 
onder regie van de stadsregio, gestart. In Ridderkerk be-
treft het vooral –reeds geplande- onderhoudsmaatregelen 
aan de fietspaden langs de Rijksstraatweg in 2012. 

Verbeterde posi-
tie OV (ook tus-
sen wijken onder-
ling) (zonder 
tram). 
 

Oordeel burger over 
openbaar vervoer in de 
wijk*. 
Realisatie 2009: 7,3.  
Realisatie 2010: 7,2. 
Streefcijfer 2011: 7,3. 

Pleiten voor busverbinding 
Rijsoord-Ridderkerk bij 
stadsregio. 
 
Optimaliseren van de lijn-
voering en van de doorstro-
ming van bussen. 
 

Optimaliseren van de lijnvoering en van de doorstro-
ming van bussen. 

Voorjaar 2011 is de brochure OVERAL huis aan huis ver-
spreid. Daarnaast is een verzoek neergelegd bij de stads-
regio om de buurtbus op te nemen in het vervoerplan en de 
kosten er voor te dragen. De buurtbus is opgenomen in het 
programma van eisen voor de aanbesteding van de con-
cessie 2013-2020. Voor de instandhouding van de buurt-
bus in 2012 is de dekking niet geregeld. Er bestaat nog 
geen zekerheid voor de opname in de concessie 2013-
2020. 
Ten gevolge van de aangekondigde bezuinigingen op 
openbaar vervoer kunnen door de Stadsregio geen verdere 
wensen worden gehonoreerd. 

Er is voldoende 
parkeergelegen-
heid in de buurt. 
 

Oordeel burger over 
parkeermogelijkheden 
in gemeente*. 
Realisatie 2009: 6,7.  
Realisatie 2010: 6,7. 
Streefcijfer 2011: 7,3. 
 

Uitvoeren module parkeren. Uitvoeren module parkeren. Module parkeren is in april 2011 door de raad vastgesteld. 
Conform module zijn de maatregelen zichtbaar gemaakt in 
de kadernota 2012. De uitvoering is afhankelijk van de be-
sluitvorming m.b.t. de begroting 2012. 

 
* Bron: Waarstaatjegemeente 

2e Programmamonitor 2011 Gemeente Ridderkerk 49



 

 

 
 

2.4.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner  

 

Kerndoel: In Ridderkerk bieden we mobiliteit op maat. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en verder 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2011  
 

De verkeersvei-
ligheid in de ge-
meente is goed. 

Oordeel burger over 
verkeersveiligheid ge-
meente en buurt*. 
Realisatie 2009: 6,9. 
Realisatie 2010: 
Gemeente 6,8 
Buurt 6,3 
Streefcijfer 2011: 6,9. 

Ouders en kinderen ervaren school-
omgeving en routes als veilig.  
• Er is inzicht in de knelpunten 

m.b.t. de verkeersveiligheid 
schoolomgeving en schoolroutes. 
Naast de verbeteringen, die in de 
exploitatiebegroting zijn opgeno-
men, zullen bij regulier onderhoud 
en nieuwe projecten deze punten 
indien mogelijk worden meege-
nomen.  

• In overleg met schoolbesturen zal 
worden bekeken hoe de kwaliteit 
van de fietsstallingen kan worden 
verbeterd. 

• Na verbeteringen zal ook om de 
mening van ouders en kinderen 
worden gevraagd. 

• Er wordt onderzoek gedaan naar 
alternatieve subsidiemogelijkhe-
den voor het verkeersexamen 
Basisonderwijs. 

 

Ouders en kinderen ervaren schoolomgeving 
en routes als veilig.  
• Er is inzicht in de knelpunten m.b.t. de ver-

keersveiligheid schoolomgeving en school-
routes. Naast de verbeteringen, die in de 
exploitatiebegroting zijn opgenomen, zullen 
bij regulier onderhoud en nieuwe projecten 
deze punten indien mogelijk worden mee-
genomen.  

 
 
• In overleg met schoolbesturen zal worden 

bekeken hoe de kwaliteit van de fietsstal-
lingen kan worden verbeterd. 

 
• Na verbeteringen zal ook om de mening 

van ouders en kinderen worden gevraagd. 
 
• Er wordt onderzoek gedaan naar alterna-

tieve subsidiemogelijkheden voor het ver-
keersexamen Basisonderwijs. 

 
 
Het inzicht is er en de schetsplannen zijn gereed. Met de 
uitvoering van de maatregelen kan vanaf het najaar 2011 
gestart worden met een doorloop naar 2012 in verband met 
nog nader te voeren overleg. 
 
 
 
 
 
Hierover dienen nader afspraken gemaakt te worden over 
het beheer van de fietsenstallingen. 
 
 
In 2012 zal na de uitvoering door de gemeente en enquete 
worden gehouden over de ervaringen van de uitgevoerde 
maatregelen. 
 

Dit onderzoek zal in 2012 worden uitgevoerd. 

 
* Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.4.2 Stand van zaken lasten en baten programma 4 Burger als (wijk)bewoner  
 

                                                                                                      (V)Voordeel + / (N) Nadeel – 

Begroting Bijstellingen Begroting incl.
t/m 10e wijz. vlgs. Prognose bijstellingen

Geraamde lasten -30.284.100 792.300 -29.491.800
Geraamde baten 2.167.400 344.300 2.511.700

Saldo vóór bestemming -28.116.700 1.136.600 -26.980.100
Geraamde lasten (toevoegingen) reservemutaties -979.200 -138.000 -1.117.200
Geraamde baten (onttrekkingen) reservemutaties 1.252.000 -160.500 1.091.500

Saldo reservemutaties 272.800 -298.500 -25.700
Saldo na bestemming -27.843.900 838.100 -27.005.800

Omschrijving 2011

2.4.3 Toelichting op bijstelling  
Het verschil tussen de huidige begroting 2011 en een prognose aan het eind van het jaar bedraagt 
€ 838.100,-- (voordelig). De toelichting hierop laat zich als volgt samenvatten: 
 
Omschrijving Bedrag N/V
Verhuurde gebouwen   
Omdat het pand Diepenbrockstraat 28 in 2011 wordt verkocht i.p.v. 2012 verschui-
ven de geraamde lasten en baten ook van 2012 naar 2011. Dit betreft een extra af-
schrijving van € 60.400,--(N) en de verkoopopbrengst ad € 273.000,-- (V).  

 

Aan de reserve onderhoud verhuurde gebouwen wordt eenmalig € 106.800,-- (V) 
onttrokken omdat diverse gebouwen zijn verkocht of zullen worden verkocht. Om 
dezelfde reden kan de jaarlijkse dotatie aan deze reserve met € 15.000,-- (V) wor-
den verlaagd. 

 

Per saldo een voordeel van: 334.400 V 
Onderhoud Verharding  
Er verschuiven kosten van groot onderhoud tot een bedrag van € 425.000,-- van 
2011 naar 2012 omdat er vertraging is opgetreden bij diverse herstraatprojecten (V). 
Dit voordeel wordt verrekend met de reserve onderhoud verharding. (B.N.) 
Daarnaast wordt de jaarlijkse dotatie aan de reserve onderhoud verharding verlaagd 
met  € 100.000,--. (Dit ingevolge de bezuinigingsvoorstellen bij de begroting 2012, 
maar het heeft ook al gevolgen voor het begrotingsjaar 2011) 

 

Per saldo een voordeel van: 100.000 V 
Onderhoud Openbare verlichting  
Het geplande onderhoud zal dit jaar niet geheel worden uitgevoerd. Dit in afwachting 
van te maken beleidskeuzes vanuit het beleidsplan dat naar verwachting eind 2011 
zal worden vastgesteld. De kosten voor groot onderhoud openbare verlichting wor-
den met € 150.000,-- afgeraamd. Omdat de onderhoudskosten worden gedekt uit de 
onderhoudsreserve openbare verlichting wordt ook de onttrekking aan deze reserve 
met € 150.000 afgeraamd. (B.N.) 
 
Bij het doorlichten van de budgetten in het kader van het bezuinigingstraject bij de 
begroting 2012 is geconcludeerd dat eenmalig € 100.000,-- kan worden onttrokken 
aan de reserve Openbare Verlichting.  

 

Per saldo een voordeel van: 100.000 V 
N.V. Netwerk  
Lagere kosten derden ad € 79.000,-- (V) door een afrekening over 2010 en gewij-
zigde voorschotbedragen 2011 naar aanleiding van een nieuwe berekening van 
Netwerk. 
Dit voordeel wordt verrekend met de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing (N) op 
programma 5. (B.N.) 

 

Per saldo een voordeel van: 79.000 V 
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Omschrijving Bedrag N/V
Wijkgericht onderhoud: Openbaar groen  
Hogere lasten wijkgericht onderhoud € 23.600,--, o.a. omdat de tekort schietende 
capaciteit bij het eigen personeel wordt opgelost door werk uit te besteden. 

 

De bezuiniging ruwgras uit de Kadernota 2011 ad € 29.000,-- wordt teruggedraaid 
omdat deze gebaseerd was op een foutieve berekening  

 

Per saldo een nadeel van: 52.600 N 
Wijkgericht onderhoud: Straatreinigen en openbaar groen  
De aanbesteding van het integraal onderhoudsbestek 2010-2012 leverde een ho-
gere prijs op dan het beschikbaar budget. 
De oorzaak hiervan is het opgelopen verschil tussen de indexering van de markt-
prijzen (periode 2006-2010) en de in de begroting toegepaste inflatiecompensatie 
op het budget van wijkgericht onderhoud. Dit levert een structureel tekort op van  
€ 159.500.  
In de begroting 2012 is hiermee reeds rekening gehouden. Deels kan hiervoor 
dekking worden gevonden door verlaging vanaf 2012 van de beeldkwaliteit van 
winkelcentra en door overdracht van het beheer Griend in 2012 aan het Zuidhol-
lands landschap. M.i.v. 2013 moet de resterende dekking worden gevonden in het 
nieuw aan te besteden onderhoudsbestek. 

 

Per saldo een nadeel van: 159.500 N 
Riolering  
Hier ontstaat een voordeel wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door het doorschui-
ven in tijd van investeringen in rioolgemalen. Dit voordeel wordt verrekend met de 
tariefegalisatiereserve rioolheffing (N) op programma 5 (BN) 

 

Per saldo een voordeel van: 70.000 V 
Tijdelijke huisvesting van schoolgebouw De Reijer    
De kosten van de tijdelijke huisvesting van De Reijer – in totaal € 302.500 -worden 
verspreid over de jaren 2011, 2012 en 2013. Slechts een beperkt deel van de kos-
ten wordt in 2011 gemaakt. Dit komt omdat de sloop en de plaatsing van de tijdelij-
ke huisvesting pas in het laatste kwartaal van 2011 gebeurt. Dit levert voor 2011 
een voordeel op van € 152.500.  
 
De tijdelijke huisvesting van De Reijer wordt gedekt vanuit de vrije reserve. Voor de 
mutatie van de vrije reserve verwijzen wij naar hoofdstuk 6. 

 

Per saldo een voordeel 152.500 V 
  
Per saldo overige bijstellingen binnen programma 4: 214.300 V 

  
Saldo bijstellingen voordelig 838.100 V 

2.4.4Trends en knelpunten programma 4 Burger als (wijk)bewoner (Wijzigingen t.o.v. de 
1eprogrammamonitor 2011 zijn cursief aangegeven)  
 

Voor de burger zijn de volgende trends en (mogelijke) knelpunten van belang: 
• Met de behandeling van vragen en klachten over de openbare ruimte is er steeds een direct 

contact tussen burger en gemeente. In 2011 is de communicatie tussen de klachtenmelding 
en de buitendienst medewerkers door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen 
verbeterd. Voor het bestuur / management komt er regelmatig een overzicht van de afhande-
ling van deze vragen en klachten, zodat ingespeeld kan worden op bepaalde trends. Overi-
gens kan de gemeente niet alle zaken in de openbare ruimte oplossen, maar is hierbij ook af-
hankelijk van andere partijen. 

 
• De verlaging van het beeldkwaliteitsniveau van een aantal aspecten in de openbare ruimte 

kan leiden tot meer vragen en klachten vanuit bewoners. Tegelijkertijd willen wij goed inspelen 
op wensen vanuit bewoners. 

 
• De nota Evenementenbeleid vastgesteld in 2011 geeft aan dat de gemeente zaken faciliteert 

die zij in huis heeft. De gemeente faciliteert niet als materiaal, materieel of menskracht moet 
worden ingekocht of ingehuurd ( zoals het huren van toiletten, het inhuren van beveiliging, de 

 
 

52 2e Programmamonitor 2011 Gemeente Ridderkerk



 
 
 
 

levering van energie en water. Een uitzondering wordt gemaakt voor het plaatsen van vuilcon-
tainers en het vegen van straten en pleinen). Dit laatste komt met ingang van 2011 ten laste 
van de reguliere onderhoudsbegroting. Evaluatie van de kosten hiervan zal gemeld worden in 
de 1e monitor 2012. 

 
• Er is steeds meer sprake van korte en hevige regenval. In bepaalde buurten is niet altijd vol-

doende ruimte voor waterberging. Er zal ook meer verantwoordelijkheid bij de burgers worden 
neergelegd ten aanzien van de waterketen (afkoppelen en gevolgen daarvan). Bij nieuwe ont-
wikkelingen zal steeds beter gekeken  worden naar ruimte voor waterberging. Conform de 
nieuwe Waterwet wordt er meer gekeken naar de aanpak van de totale waterketen. Er vindt 
samenwerking en kennisuitwisseling plaats met buurgemeenten en Waterschap. Al zou dat 
laatste wellicht onder druk komen te staan vanwege bezuinigingen bij de waterschappen.  

 
• Afval wordt steeds meer gezien als grondstof en energiebron. Er zal meer bewustwording bij 

burgers moeten komen over scheiding en beperking van afval. Ook wordt steeds vaker de 
verantwoordelijkheid bij de producent neergelegd (elektronica, verpakking e.d.). 
Voor 2011 zal het gescheiden inzamelen van de verschillende monostromen worden voortge-
zet. Het resultaat over geheel 2010 laat zien dat een beheersing van die monostromen bij-
draagt aan een duurzame leefomgeving omdat deze monostromen worden hergebruikt als 
grondstof. Door middel van de WEEE (elektrische en elektronische apparaten) overeenkomst 
wordt een optimale recycling gegarandeerd. Hierdoor komen schadelijke stoffen niet in het mi-
lieu terecht en zijn er minder primaire grondstoffen nodig uit de natuur.  
Een gescheiden systeem van ondergronds glas inzamelen is de reden waardoor het percen-
tage wit glas het afgelopen half jaar gestegen is met 151 ton. Ook hier zal het hergebruik lei-
den tot minder onttrekking van grondstoffen uit de natuur. 
Het plastic zal nog zeker dit en volgend jaar apart worden ingezameld. Het ministerie van 
VROM zal de komende maanden uitsluitsel geven of dat er na 2012 nog wordt ingezameld en 
tegen welke vergoedingsprijzen dit gaat. Uiteraard is het voorkomen van plastic afval in het mi-
lieu een enorme bijdrage aan een schoon en duurzaam milieu. Het papier dat wordt ingeza-
meld in de gemeente Ridderkerk middels de milieuparkjes is gestegen. Het inzamelen door 
verenigingen en kerkelijke instanties is verminderd. Het behalen van het scheidingspercentage 
zoals is gesteld in het Landelijk afvalplan deel 2 zal ook in 2011 als doelstelling blijven. 
 

• Bij groen gaat het om een sober, doelmatig onderhoud. Ziekten in bomen (kastanjebloedings-
ziekte, eikenprocessierups, spinselmot e.d.) worden zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig 
bestreden. Mogelijk is er intensiever onderzoek nodig om ziekten in bomen te signaleren en 
aan te pakken, waarvoor dan extra budget beschikbaar moet worden gesteld. De kans bestaat 
dat – mede als gevolg van een soberder groenvoorziening – de biodiversiteit vermindert.  

 
• Wanneer de onderzoeken naar de overkapping van de rijkswegen en de aanplant langs de 

rijkswegen zijn afgerond, zullen de maatregelen en aanbevelingen die hieruit voortvloeien zo-
veel mogelijk worden uitgevoerd (binnen de beschikbare financiële middelen). 

 
• Bij de verkeersveiligheid gaat de aandacht met name uit naar jongere, oudere en minder vali-

de verkeersdeelnemers. Deze doelgroepen vragen extra aandacht qua veiligheid en comfort. 
De verbetering van de fietsvoorzieningen vindt zo veel als mogelijk plaats in combinatie met 
reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte. Voorkomen moet worden dat kwetsbare ver-
keersdeelnemers niet (nog minder) zelfstandig de straat op durven, vanwege (het gevoel van) 
onveiligheid. In de buurten met een uitgebreide woonerf-structuur (met name Drievliet-’t Zand) 
is er een spanningsveld tussen het toenemend autobezit en het beperkte aantal parkeerplaat-
sen. Dit levert vaak knelpunten voor hulpdiensten op. Effectief gebruik van de beschikbare 
(parkeer)ruimte blijft daarbij gewenst. Uitbreiding van de parkeercapaciteit is lokaal noodzake-
lijk. 
De veiligheid voor het langzaam verkeer en de verkeersafwikkeling bij de Kruising Rijnsingel / 
A38 / Rotterdamseweg is verkend. Voorlopige conclusie is dat het zeer gewenst is om vooral 
de veiligheid te verbeteren van de fietsoversteek van de Kievitsweg over de Rijnsingel. Hier-
over zal nader worden gerapporteerd, mede in relatie tot het plan voor de aanleg van een 
fietshighway Kievitsweg. 
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• Het “driehoeksveer” onderhoudt - voor fietsers en voetgangers - de verbinding tussen Ridder-
kerk, Krimpen a/d Lek en Kinderdijk. Ottevanger B.V. exploiteert dit veer sinds januari 2011. 
In een overeenkomst tot 1 januari 2014 zijn de afspraken omtrent de exploitatie vastgelegd. 
Ridderkerk is opdrachtgever naar de exploitant namens de gemeenten Nederlek, Nieuw-  
Lekkerland en Ridderkerk.  
 

• Door de nauwere samenwerking tussen de sectoren onderwijs, welzijn, sport en cultuur leven 
in meerdere wijken van Ridderkerk wensen voor het multifunctioneel gebruik van accommoda-
ties, waarin activiteiten vanuit deze sectoren samen kunnen komen. Hier zal ook rekening 
moeten worden gehouden met de trend van ontgroening (minder jeugd en gezinnen). 

 
• De afgelopen jaren is herhaaldelijk overlast veroorzaakt door het onverwacht aantreffen van 

asbest bij onderhoud en renovatie werkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen. Dit zal zich 
in de toekomst ook kunnen voordoen, immers in de bebouwingstype van Ridderkerk is veel 
asbest verwerkt. Om de problemen voor de toekomst kleiner te maken wordt er een procedure 
ontwikkeld hoe op tijd aanvullende maatregelen te treffen en de kosten voor een asbestsane-
ring beperkt te houden  

 
• Het benodigde budget voor het uitvoeren van de onderhoudstaken op het onderdeel Wijkge-

richt Werken is al jaren een zorg. In 2011 is onderzoek gedaan naar de structurele tekorten. 
Wijziging en verschuiving van onderhoudsbudgetten naar de juiste kostenplaatsen resulteren 
in het dekken van het structureel tekort. 

 
• Met het oog op de uitbreiding van de begraafplaats zijn er diverse trends waarmee rekening 

gehouden dient te worden. 
o  Ten eerste heeft de verhoging van de tarieven geen negatieve gevolgen gehad voor het 

aantal begrafenissen. In het 1e halfjaar 2011 was het aantal begrafenissen zelfs 10% ho-
ger t.o.v. 1e halfjaar 2010, maar nog wel 5% lager dan het gemiddelde van de afgelopen 5 
jaar.  

o  Ten tweede is er een jarenlange verschuiving van begraven naar cremeren. De landelijke 
trend van 2000-2009 geeft een verloop aan van 100% naar  84,4% (Ridderkerk 85,4%). 
Dit is een daling van 15% in 10 jaar.  

o  Ten derde is er een trend in de stijging van de gemiddelde leeftijd van begraven personen 
in Ridderkerk. Deze stijging is hoger dan de stijging van de gemiddelde landelijke levens-
verwachting. Dit wordt veroorzaakt doordat de jongere generatie vaker kiest voor creme-
ren dan de oudere generatie. Van 2000 t/m 2009 was dit gestegen van 76 naar 78 jaar. 
Het gevolg voor de inkomsten is dat de piek van de vergrijzing bij begraven eerder begint 
en ook eerder afgelopen zal zijn. Ten slotte is het aantal bijzettingen stijgend, terwijl het 
aantal nieuw uit gegeven graven dalende is. Dit heeft tot gevolg dat de begraafplaats later 
vol zal zijn en dat daarom de noodzaak tot uitbreiden wordt vertraagd. 
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2.5 Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler 
 

2.5.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler  

 

Kerndoel: In Ridderkerk hebben we veilige wijken. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 
2012 en verder 
  

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011  
 

Risico’s die tot een inbreuk op 
de veiligheid kunnen leiden be-
perken en beheersen (pro-actie 
en preventie). Subdoelen: 
• risico’s in de openbare ruimte 

beperken en beheersen; 
• risico’s in bouwwerken be-

perken en beheersen; 
• risico’s bij het gebruik van 

bouwwerken, inrichtingen en 
openbare ruimte beperken en 
beheersen. 

• Oordeel inwoners over veiligheid in de 
buurt*; 

    Realisatie 2009:7,0  Realisatie 2010: 6,8  
Streefcijfer 2011: 7,0 

• Oordeel inwoners over informatie over de 
aanpak van leefbaarheid en veiligheid*; 

    Realisatie 2009: 6,5 Realisatie 2010: 6,3  
Streefcijfer 2011: 6,5 

• Oordeel betrekken burger bij aanpak sociale 
veiligheid*; 

    Realisatie 2009: 6,3 Realisatie 2010: 6,4  
Streefcijfer 2011: 6,3 

• Oordeel burgers handhaven regels*; 
    Realisatie 2009: 5,8 Realisatie 2010: 5,8  

Streefcijfer 2011: 5,8 
• Oordeel burgers duidelijkheid regels*; 
    Realisatie 2009: 6,7 Realisatie 2010: 6,7  

Streefcijfer 2011: 6,7 
• Oordeel burger ontbreken regels*. 
    Realisatie 2009: 5,6 Realisatie 2010: 5,3  

Streefcijfer 2011: 5,6. 

• Herijking Handhavingsbeleids-
plan, incl. jaarplan en ambitie-
niveau. 

• Uitvoering Horeca-controles; 
• Evaluatie aanpak integrale 

handhaving Donckersloot; 
• Continuering Bestuurlijke aan-

pak Hennepteelt; 
• Uitbreiding Buurtpreventie over 

de wijken; 
• Minimaal continuering Keur-

merk Veilig Ondernemen 
• Start implementatie Communi-

ty Safety en Veiligheid Voorop; 
• Implementatie nieuwe APV 
• Vaststelling Integraal Veilig-

heidsplan. 

• Implementatie Handha-
vingsbeleidsplan; 

• Implementatie Integraal 
Veiligheidsplan. 

• Herijking Handhavingsbeleidsplan zal in 
BAR-verband plaatsvinden. Project 
start najaar 2011; 

• Evaluatie aanpak integrale handhaving 
Donckersloot is vastgesteld door het 
college, waarbij de doorlooptijd van het 
project is verlengd. 

 

Goed voorbereid zijn op het be-
strijden van eventuele daadwer-
kelijke inbreuken op veiligheid 
(preparatie). Subdoelen: 
• actuele informatie over risico-

volle objecten en locaties be-
schikbaar hebben; 

• de gemeentelijke crisisorga-
nisatie is adequaat opgeleid, 
geoefend en beschikt over de 
vereiste materiële en perso-
nele slagkracht. 

 

• Het Regionaal Crisisplan wordt door de 
VRR als voldoende beoordeeld (bron: 
VRR). 
 

• Verkenning samenwerking 
Openbare Orde en Veiligheid in 
BAR-verband; 

• Jaarlijkse scholing en training 
van de medewerkers van de 
gemeentelijke crisisorganisatie. 

• Mogelijke besluitvorming 
over de samenwerking 
bij Openbare Orde en 
Veiligheid in BAR-
verband. 

 

Geen bijzonderheden. 

        * Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.5.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler  

        * Bron: Waarstaatjegemeente 

Kerndoel: In Ridderkerk hebben we veilige wijken. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 
en verder 
  

Stand van zaken 2e programmamoni-
tor 2011  
 

Adequaat optreden bij 
daadwerkelijke inbreu-
ken op de veiligheid 
(repressie en nazorg). 
Subdoelen: 
• Inbreuken op de vei-

ligheid worden snel 
en adequaat bestre-
den; 

• Nazorg wordt snel 
en adequaat ver-
leend. 

• Oordeel inwoners over veiligheid in de 
buurt*; 

    Realisatie 2009: 7,0 Realisatie 2010: 6,8  
Streefcijfer 2011: 7,0 

• Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en 
klachten over onveiligheid en overlast*; 

    Realisatie 2009: 6,4 Realisatie 2010: 6,6  
Streefcijfer 2011: 6,4 

• Oordeel reactie gemeente op meldingen en 
klachten*; 

    Realisatie 2009: 6,0  Realisatie 2010: 6,0  
Streefcijfer 2011: 6,0 

• Het percentage burgers dat nazorg ont-
vangt na een incident. Norm Slachtoffer-
hulp = 90 % (bron: slachtofferhulp) 

• Het percentage burgers dat > 1 maal een 
tijdelijk huisverbod opgelegd krijgt (bron: 
gemeentelijke administratie); 

• Het bereik van kwetsbare personen (incl. 
zorgwekkende zorgmijders) via LZN is mi-
nimaal gelijk aan de Rotterdamse norm: 5% 
(bron: GGD Rotterdam Rijnmond).  

• Het aantal meldingen over multiprobleem 
gezinnen is minimaal gelijk aan de Rotter-
damse norm: 0,45% (45 meldingen per 
10.000 inwoners, brond: GGD Rotterdam 
Rijnmond). 

• Reguliere inzet Slachtofferhulp; 
• Evaluatie Meldpunt huiselijk geweld 

in Lokale Zorgnetwerk en aanslui-
ting op ontwikkeling Veiligheidshui-
zen; 

• Inbedding ‘opschalingsmodel’ mul-
tiprobleemgezinnen in Lokale Zorg-
netwerk en in de regio. 

 

• Verbeterde inbedding Meld-
punt Huiselijk Geweld in Lo-
kale (LZN) en Regionale 
Zorgnetwerk (Veiligheidshui-
zen) 

• Evaluatie opschalingsmodel 
multiprobleemgezinnen in 
Lokale Zorgnetwerk en in de 
regio. 

De Wet Tijdelijk Huisverbod is tussentijds 
geëvalueerd. Blijkt goed geworteld in be-
trokken organisaties en heeft uitdrukkelijk 
een toegevoegde waarde om huiselijk 
geweld tegen te gaan. Verbeterpunten lig-
gen op: 1. preventie  2. Aanpak kinder-
mishandeling  3. Handhaving. 
Deze verbeterpunten worden besproken 
met overlegpartners. Iedere casus van 
huiselijk geweld wordt besproken in het 
Veiligheidshuis Rotterdam. Terugkoppe-
ling kan verbeterd worden. 
Per 1 juli 2011 is de functie vangnetfuncti-
onaris gerealiseerd voor 24 uur per week 
met als kerndoel het versterken van de 
gemeentelijke taak in de sluitende aanpak 
23+ door het verbeteren van de gemeen-
telijke zorgcoördinatie op uitvoeringsni-
veau.  
De functie bevindt zich op het snijvlak van 
het team Werk en Inkomen en De Wijzer-
plaats én richting de zorgnetwerken en 
fungeert daarmee als een soort ‘vangnet-
functie’ tussen en voor deze twee teams 
en richting de diverse zorgnetwerken. 
Ook behoort tot het takenpakket: Nazorg 
ex-gedetineerden, regisseur schuldhulp-
verlening, beheer Noodfonds, Voedsel-
bank etc. 
Op dit moment lopen diverse casussen op 
verschillende gebieden van zorg. Het is op 
korte termijn echter niet mogelijk om deze 
uit te drukken in aantallen. 

Kerndoel: In Ridderkerk wordt de burger serieus genomen in het kader van de beleidsuitvoering van de gemeente. 
 
De in de gemeente gel-
dende verordeningen 
en andere regels zijn 
nodig, helder en niet in 
strijd met elkaar. 

• Oordeel burger duidelijkheid regels*; 
    Realisatie 2009: 6,7 Realisatie 2010: 6,7  

Streefcijfer 2011: 6,7 
• Oordeel burger ontbreken regels* 
    Realisatie 2009: 5,6 Realisatie 2010: 5,3  

Streefcijfer 2011:5,6 

• Vervolg op het project ‘juridische 
kwaliteitszorg’. 

• Vervolg op het project ‘deregule-
ring’. 

• Vervolg op het project ‘juridi-
sche kwaliteitszorg’. 

• Vervolg op het project ‘dere-
gulering’. 

Geen bijzonderheden. 
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2.5.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler  

 

 

Kerndoel: In Ridderkerk wordt de burger serieus genomen in het kader van de beleidsuitvoering van de gemeente. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en ver-
der 
  

Stand van zaken 2e pro-
grammamonitor 2011  
 

De gemeente contro-
leert en handhaaft re-
gels voldoende. 

• Oordeel burger handhaving regels* 
    Realisatie 2009: 5,8 Realisatie 2010: 5,8  

Streefcijfer 2011: 5,8 
 

• Reguliere uitvoering handhaving en toe-
zichttaken; 

• Uitvoering centralisatie handhaving in BAR-
verband; 

• Implementatie WABO-proof handhaving in 
BAR-verband 

• Tussenevaluatie centralisatie hand-
having in BAR-verband; 

• Tussenevaluatie WABO-
proofhandhaving in BAR-verband. 

• In BAR-verband heeft be-
sluitvorming plaatsgevon-
den over de BAR-VTH 
samenwerking. Vanwege 
een kleine vertraging in 
de besluitvorming zal de 
planning ook enigszins 
aangepast moeten wor-
den. 

 
 

Kerndoel: In Ridderkerk wordt een adequaat financieel beleid gevoerd. 
 
De woonlasten in de 
gemeente zijn in ver-
houding met de kwali-
teit van het wonen in 
de gemeente. 

• De burger oordeelt dat hij voldoende terug-
krijgt voor zijn belastinggeld (bron: KING + 
PON, Deloitte en BMC)** 

    Realisatie 2009: 5,6 – streefcijfer 2011: 5,6 
 
• De burger oordeelt dat de gemeente zijn be-

lastinggeld waard is (bron:  PON, Deloitte en 
BMC)** 

    Realisatie 2009: 5,9 – streefcijfer 2011: 5,9 
 
• Woonlasten meerpersoonshuishoudens in 

verhouding tot vergelijkbare andere ge-
meenten én de regio (bron: KING)** 

 

• Uitvoering geven aan de startnotitie kosten-
onderbouwing gebonden heffingen; 

• Uitvoeren van het project inventarisatie en 
controle objectgegevens WOZ. 

• Start digitalisering belastinggegevens, incl. 
bezwaar- en kwijtscheldingen. 

 

• Implementatie uitkomsten project 
inventarisatie en controle objectge-
gevens WOZ; 

• Verdere digitalisering belastingge-
gevens. 

 

• Verwerking eerste resulta-
ten project inventarisatie 
en controle objectgege-
vens WOZ 

• Uitbreiding kostenonder-
bouwingen tarieven afval-
stoffenheffing en rioolhef-
fing belastingjaar 2012 

• Update belastinginforma-
tie via internet 

 
 

De gemeente heeft 
de zaken financieel 
goed op orde. 

• Weerstandsvermogen versus omzet (bron:  
PON, Deloitte en BMC)**. 

• (Rekeningresultaat versus algemene midde-
len) (PON, Deloitte en BMC)** 

 

• Uitvoering onderzoek doeltreffendheid en 
doelmatigheid van heffing en invordering 
belastingen; 

 

• Implementatie uitkomsten onder-
zoek naar doeltreffendheid en 
doelmatigheid van heffing en invor-
dering belastingen. 

 

• Concept belastingnota 
2011-2015 is gereed. 
Raad oktober of novem-
ber 2011. 

        * Bron: Waarstaatjegemeente 
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2.5.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler  
 

 

Kerndoel: In Ridderkerk is het voorzieningenniveau op peil. 
 
Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2011 
 

Wat daarvoor doen in 2012 en 
verder 
  

Stand van zaken 2e program-
mamonitor 2011  
 

Zoveel mogelijk men-
sen aan het werk. 

• De ontwikkeling van het lokale bijstandsvo-
lume is beter of gelijk aan het regionale 
en/of landelijke volume (bron: gegevens mi-
nisterie, Divosa 

• De ontwikkeling van het aantal jongeren in 
het cliëntenbestand is lager of gelijk aan het 
regionale volume (brongegevens ministerie, 
Divosa 

• Het aantal WSW-cliënten dat doorstroomt 
naar een ‘gewone’ werkgever binnen de 
mogelijkheden van de werknemers is  2 
(bron: gemeentelijke administratie) 

• Het aantal WSW-werkplekken is gelijk aan 
de rijksbijdrage  (bron: gemeentelijke admi-
nistratie); 

• De doorlooptijd van aanvragen neemt met 
25% af. 

• Formaliseren ketensamenwerking 
(UWV/Werkplein, gemeente etc.) 

• Uitvoering onderzoek samenwerking so-
ciale zaken in BAR-verband (dus incl. 
Barendrecht). 

• Introductie bedrijvencontactfunctionaris; 
• Bekendheid bedrijfsleven met stimule-

ringsmaatregelen re-integratie; 
• Realisatie ‘digitale vacaturebank’; 
• Beleidsontwikkeling loonwaardebepaling 

bij gesubsidieerde arbeid; 
• Actieve inzet op behoud en/of uitbrei-

ding van WSW-werkplekken; 
• Actief wachtlijstbeheer WSW; 
• Benoemen kwaliteitsnormen en door-

voeren passende maatregelen; 
• Invoering Digitaal Klanten Dossier (af-

hankelijk van invoering Dodo); 
• Verder verminderen administratieve be-

lasting cliënten; 
• Uitbreiding mogelijkheden digitale ver-

werking aanvragen. 
 

• Besluitvorming samenwerking 
sociale zaken in BAR-verband 
(dus incl. Barendrecht). 

• Implementatie beleid loonwaar-
debepaling bij gesubsidieerde 
arbeid; 

• Verdere vermindering administra-
tieve belasting cliënten; 

• Uitvoering besparingsmogelijk-
heden fraudebeleid; 

• Tussentijdse evaluatie terugvor-
dering en verhaal; 

• Onderzoek invoering WIZ-
monitor met ontsluiting via de 
gemeentelijke website. 

 
 

• De adviseur Economische Za-
ken is inmiddels begonnen met 
zijn werkzaamheden. 

• Aanvullend wordt er op dit mo-
ment een kritische evaluatie van 
de inzet van de re-
integratieinstrumenten gehou-
den.  

• Eerste voorbereidingen zijn ge-
troffen voor de invoering van de 
Wet Werken naar Vermogen, 
zoals opzet van de projectstruc-
tuur in BAR verband.  

• De BAR gemeenten zijn in de 
voorbereidingsfase voor het on-
derzoek naar een samenwer-
king sociale zaken BAR. 

• De regisseurs Werk zijn de af-
gelopen maanden actief bezig 
geweest met het informeren van 
het lokale bedrijfsleven over de 
mogelijkheid van re-
integratiemogelijkheden. 

• Het rapport Bestrijding Jeugd-
werkloosheid van de Rekenka-
mercommissie is behandeld in 
de raad en krijgt een vervolg 
waarbij de aanbevelingen, in 
samenspraak met de raad, wor-
den opgenomen in beleid. 

 
 

* Bron: Waarstaatjegemeente 
 
** Deze indicatoren staan nog ter discussie in de Waarstaatjegemeente.nl De discussie wordt gevoerd met PON het onderzoeksbureau dat de Waarstaatjegemeente uitvoert, het Kwaliteitsin-
stituut Nederlandse Gemeenten (KING), Adviesbureau BMC en Deloitte. 
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2.5.2 Stand van zaken lasten en baten programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbeta-
ler  
                                                                                                  (V)Voordeel + / (N) Nadeel – 

Begroting Bijstellingen Begroting incl.
t/m 10e wijz. vlgs. Prognose bijstellingen

Geraamde lasten -29.696.100 -311.900 -30.008.000
Geraamde baten 31.083.200 -58.900 31.024.300

Saldo vóór bestemming 1.387.100 -370.800 1.016.300
Geraamde lasten (toevoegingen) reservemutaties -755.500 -215.100 -970.600
Geraamde baten (onttrekkingen) reservemutaties 1.010.000 -63.300 946.700

Saldo reservemutaties 254.500 -278.400 -23.900
Saldo na bestemming 1.641.600 -649.200 992.400

Omschrijving 2011

2.5.3 Toelichting op bijstelling  
Het verschil tussen de huidige begroting 2011 en een prognose aan het eind van het jaar bedraagt  
€  649.200,-- (nadelig). De toelichting hierop laat zich als volgt samenvatten: 
 
Omschrijving Bedrag N/V
Bijstandsverlening  
Het aantal uitkeringsgerechtigden is als gevolg van de recessie met gemiddeld 
19 klanten toegenomen, een stijging van de uitkeringslasten met € 248.000 N. 
De rijksbijdrage WWB is conform de julicirculaire 2011 van het ministerie voorlopig 
voor dit jaar neerwaarts bijgesteld met € 134.000 N. Structureel is de lagere rijks-
bijdrage nog niet doorgerekend. Hiertoe wachten we de oktobercirculaire van het 
ministerie eerst af. 
Daarnaast is sprake van hogere lasten Besluit Bijstand Zelfstandigen. Door een 
toename in het verstrekken van leningen om een bedrijf te starten stijgen de lasten 
met € 152.000 N. Deze lasten zijn voor 75% declarabel bij het rijk zodat € 114.000 
V via de baten terugkomt.  

 

Per saldo een nadeel van: 420.000 N 
Reserve Inkomensdeel WWB  
In de jaarrekening 2010 is tot een hoger bedrag beschikt over deze reserve dan 
bij de opstelling van de begroting 2011 was voorzien. Daarom is er voor het jaar 
2011 € 66.000 N minder dekking uit deze reserve beschikbaar. De reserve zal  per 
eind 2011 volledig aangewend zijn.       

 

Per saldo een nadeel van: 66.000 N 
Sociale werkvoorziening (WSW)  
De uitgaven op de WSW zijn sinds 2010 door twee oorzaken gedaald. De eerste is 
de verlaging van de rijksbijdrage per klant. Daarnaast worden vrijgekomen ar-
beidsplaatsen, door verhuizing en pensionering, niet opgevuld met nieuwe klanten 
van de wachtlijst. Hierdoor is het aantal geplaatste medewerkers van 161 begin 
2010 naar een verwacht aantal van 154 eind 2011 gedaald. De totale uitgaven 
WSW vallen volgens prognose € 466.000 V lager uit. 
Door een verlaging van de rijksbijdrage dalen onze baten met € 408.000 N.  

 

Per saldo een voordeel van: 58.000 V 
Gemeentelijk minimabeleid  
In verband met de recessie zijn er 140 meer aanvragen op fondsen gedaan dan 
vorig jaar. Verwacht wordt dat er tot en met het jaar 2014 extra budget nodig is, 
omdat mensen vaker beroep zullen gaan doen op gemeentelijke fondsen. Over 
2011 verwachten we een overschrijding van de lasten met € 50.000 N. 

 

Per saldo een nadeel van: 50.000 N 
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Omschrijving  Bedrag N/V
Uitstroom   
De lasten voor individuele traject begeleiding (ITB) inclusief gesubsidieerde arbeid 
en kinderopvang nemen toe met € 199.000 N. Dit heeft te maken met de toename 
van het aantal klanten in het bestand. De geëxtrapoleerde instroom over het kalen-
derjaar komt iets lager uit dan de grote piek van 2010. De instroom was in 2010 een 
kleine 300. In 2011 is de verwachting dat de instroom rond 285 uitkomt. Beide liggen 
ver boven de instroom in de jaren 2006 tot en met 2009, toen de gemiddelde in-
stroom rond de 185 lag. 
Daar komt bij dat de uitstroom in 2011achter blijft op voorgaande jaren. De lagere 
uitstroom wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de economische ontwikkelingen. 
Daarnaast blijven de resultaten van de re-integratiebedrijven achter bij de verwach-
ting. Het toezicht op de re-integratiebedrijven is vergroot en een herijking van de 
werkwijze van het team Werk wordt voorbereid. Onze gemeente is bezig met het 
nemen van maatregelen om de uitstroom te bevorderen en de kosten voor de re-
integratietrajecten te verlagen. De raad wordt hierover nog afzonderlijk geïnfor-
meerd. 
De in de begroting opgenomen rijksbijdragen zijn aangepast aan bovenstaande 
prognoses. Daarmee nemen de baten toe met een bedrag van € 199.000,-- (V) en 
verloopt een en ander budgettair neutraal.  

 

Per saldo budgettair neutraal: 0  
Riolering  
Op programma 4 is een voordeel ontstaan van € 70.000 wat hoofdzakelijk veroor-
zaakt is door het opschuiven van investeringen in rioolgemalen. Dit voordeel wordt 
via dit programma 5 toegevoegd aan de tariefegalisatiereserve rioolheffing en ver-
oorzaakt hier dan ook een eenmalig nadelig effect van € 70.000 N. 

 

Per saldo een nadeel van: 70.000 N 
N.V. Netwerk  
Op programma 4 is een voordeel op het product Afval opgetreden van € 79.000,-- 
wegens een afrekening over het jaar 2010 en een wijziging van de voorschotbe-
dragen 2011 conform een nieuwe berekening van Netwerk. 
Dit voordeel wordt via dit programma 5 verrekend met de bestemmingsreserve af-
valstoffenheffing en veroorzaakt hier dan ook een eenmalig nadelig effect van  
€ 79.000 N. 

 

Per saldo een nadeel van: 79.000 N 
  
Per saldo overige bijstellingen binnen programma 5: 22.200 N 
  

Saldo bijstellingen nadelig 649.200 N 

2.5.4 Trends en knelpunten programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler (Wijzi-
gingen t.o.v. de 1eprogrammamonitor 2011 zijn cursief aangegeven)  
 

• Gebonden heffingen die de Gemeente Ridderkerk heft zoals leges, rioolheffing en afvalstoffen-
heffing dienen conform de wettelijke bepalingen kostendekkend te zijn. In de in januari 2010 
geactualiseerde “Handreiking kostentoerekening” van het Ministerie van Binnenlandse zaken 
zijn voorschriften en richtlijnen opgenomen met betrekking tot de doorberekening van de kosten 
in de kostendekkende tarieven. Met de vaststelling en de uitvoering van de startnotitie kosten-
onderbouwing gebonden heffingen wordt transparantie in de berekening van tarieven nage-
streefd.  

• Ook in 2011 neemt de jeugdwerkloosheid nog steeds toe doordat schoolverlaters niet direct 
werk kunnen vinden. Deze jongeren leggen – wanneer zij een gemeentelijk aanbod accepteren, 
maar daarnaast niet volledig in hun onderhoud kunnen voorzien – een groot beslag op het ge-
meentelijke uitvoeringsbudget. Tegelijkertijd heeft het Rijk in augustus 2010 met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2010 alle gemeenten een ‘korting’ op het inkomensdeel gegeven. Dit bete-
kent dat er naar verwachting in de komende jaren tekorten op het uitvoeringsbudget zullen ont-
staan. 

• Per december 2010 heeft de gemeente Ridderkerk bij het samenwerkingsverband ROTS (frau-
debestrijding) aangekondigd uit het samenwerkingsverband te willen stappen. De gesprekken 
hierover zijn nog steeds gaande. 

  
 

60 2e Programmamonitor 2011 Gemeente Ridderkerk



 
 
 

• Het regeerakkoord Rutte/Verhagen heeft voor de portefeuilles sociale zaken en werkgelegen-
heid grote gevolgen omdat er bezuinigingen staan ingeboekt. Tegelijkertijd is de verbinding tus-
sen de tekst van het regeerakkoord en de financiële paragraaf nog (steeds) niet volledig uitge-
werkt waardoor de financiële consequenties voor de gemeente Ridderkerk nog onduidelijk zijn. 
Duidelijk is in ieder geval dat de gemeente substantieel minder middelen vanuit het Rijk zal ont-
vangen én tegelijkertijd een aantal nieuwe doelgroepen (waaronder Wajong’ers) overgedragen 
krijgt. 

• In januari 2011 heeft Staatssecretaris De Krom aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten 
meer tijd nodig te hebben voor de uitwerking van de nieuwe wet ‘Werken naar Vermogen’ (be-
treft één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt). Vanwege stagnerende onderhande-
lingen om te komen tot een bestuursakkoord tussen o.a. het Rijk en de VNG ziet het er niet 
naar uit dat hier op korte termijn duidelijkheid over komt.  
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2.6 Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
 

2.6.1 Stand van zaken lasten                                                   
en baten 

                                                                                                   (V)Voordeel + / (N) Nadeel – 

Begroting Bijstellingen Begroting incl.
t/m 10e wijz. vlgs. Prognose bijstellingen

Geraamde lasten -1.490.100 92.900 -1.397.200
Geraamde baten 52.738.400 325.400 53.063.800

Saldo vóór bestemming 51.248.300 418.300 51.666.600
Geraamde lasten (toevoegingen) reservemutaties -26.761.600 -272.700 -27.034.300
Geraamde baten (onttrekkingen) reservemutaties 27.366.100 183.700 27.549.800

Saldo reservemutaties 604.500 -89.000 515.500
Saldo na bestemming 51.852.800 329.300 52.182.100

Omschrijving 2011

2.6.2 Toelichting op bijstelling  
Het verschil tussen de huidige begroting 2011 en een prognose aan het eind van het jaar bedraagt  
€  329.300,-- (voordelig). De toelichting hierop laat zich als volgt samenvatten: 
 
Omschrijving Bedrag N/V 
Kosten voormalig personeel  
De lasten van de WW en de WIA nemen toe als gevolg van gedwongen ontslagen 
en afgekeurde medewerkers. Dit is een nadeel van € 120.000. Dit wordt volledig 
gedekt door besparingen op personeelskosten.  

 

Per saldo budgettair neutraal: 0  
Algemene uitkering gemeentefonds  
De raming van de algemene uitkering gemeentefonds moet worden aangepast 
aan de gevolgen van de meicirculaire 2011. Naast bijstelling van uitkeringsmaat-
staven is ondermeer een bedrag toegevoegd van € 74.000 voor het NUP. 

 

Per saldo een voordeel van: 184.000 V 
Taakstellingen 1e monitor 2011  
De taakstellingen uit de 1e monitor 2011 moeten ingevuld zijn door concrete maat-
regelen. Deze maatregelen zijn verwerkt in de 2e monitor 2011. De stelpost taak-
stellingen moet daarom vervallen. Dit is voor hoofdstuk 6 inclusief reservemutaties 
een nadeel onder de lasten van € 180.000 en een voordeel onder de baten van 
€ 60.200. 

 

Per saldo een nadeel van: 119.800 N 
Rente  
In december 2010 is in verband met de liquiditeitspositie een vaste geldlening af-
gesloten. Dit verhoogd de vaste rentelasten in 2011, wat een nadeel is van 
€ 491.400. Hiertegenover staat dat in de liquiditeitsbehoefte in 2011 zoveel moge-
lijk met kortlopende geldleningen wordt voorzien. De rentelasten daarvan zijn veel 
lager dan geraamd in de begroting. Dit geeft een voordeel van € 800.000. 

 

Per saldo een voordeel van: 308.600 V 
Automatisering, huisvesting en informatievoorziening  
Diverse aspecten van de bedrijfsvoering zijn opnieuw doorgelicht op prestatie en 
prijs (zero-base). Gelet op contractafspraken is er een nadeel van € 220.800. 

 

Per saldo een nadeel van: 220.800 N 
Personeelskosten en inhuur  
Door diverse ontwikkelingen in personeelskosten, waaronder vacatureruimte, ont-
staat een voordeel op de geraamde personeelskosten van € 605.000. Vacatures 
zijn deels opgevuld met ingehuurd personeel. Dat geeft een nadeel van 
€ 604.200. 

 

Per saldo een voordeel van: 800 V 
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Omschrijving Bedrag N/V 
Saldi van kostenplaatsen  
Naar verwachting moet er in het laatste kwartaal van 2011 nog een vaste geldle-
ning worden afgesloten. Door een lening af te sluiten met een vast rentepercentage 
voor 5 jaar kan er voordeel behaald worden. Deze rente ligt op dit moment ruim 
onder het percentage voor vaste geldleningen waarmee in de begroting 2011 reke-
ning is gehouden. 

 

Per saldo een voordeel van 237.000 V 
Kapitaallastenreserve algemeen  
In de Nota reserves 2011 is bepaald dat er geen kapitaallastenreserves meer zijn 
voor gronden. Deze reserves zijn komen te vervallen en het saldo is toegevoegd 
aan de vrije reserve. Bij de berekening hiervan is over het hoofd gezien dat ook in 
de Reserve kapitaallasten herwaardering boekwaardes van gronden zijn opgeno-
men. Het opheffen van dit onderdeel en de toevoeging eraan aan de vrije reserve 
moet alsnog gebeuren. De vrijval is een voordeel van € 185.800 en de storting in 
de vrije reserve een nadeel van € 185.500. 

 

Per saldo budgettair neutraal: 0  
Vrije reserve  
De nieuwbouw van De Reijer schuift op in de tijd. Daardoor zijn er in 2011 lagere 
kosten voor tijdelijke huisvesting en sloop. Deze kosten worden gedekt uit de vrije 
reserve. De aanwending van de vrije reserve moet dus verlaagd worden. 

 

 152.500 N 
Overige reservemutaties  
Er zijn diverse kleinere reservemutaties met een voordeel van € 90.200 en een na-
deel van € 32.600. 

 

Per saldo een voordeel van: 57.600 V 
  
Per saldo overige bijstellingen binnen hoofdstuk 6: 34.300 V 
  

Saldo bijstellingen voordelig  329.300 V 
 
2.6.3 Trends en knelpunten Financiering en algemene dekkingsmiddelen (Wijzigingen t.o.v. 
de 1eprogrammamonitor 2011 zijn cursief aangegeven)  
 

Toeristenbelasting 
In 2011 is een toeristenbelasting ingevoerd. 
Op dit moment (half september 2011) worden besprekingen gevoerd met de betrokkenen over de 
uitvoering. De raad zal over de uitkomsten worden geïnformeerd. 
 
Nota reserves en voorzieningen 2011 
Op 12 april 2011 heeft de raad de nota reserves en voorzieningen 2011 vastgesteld. De vorige nota 
dateerde van 2004. De beleidsregels ten aanzien van de reserves en voorzieningen zijn geactuali-
seerd en alle reserves en voorzieningen zijn doorgelicht waarbij specifiek is bekeken of ze in stand 
moesten blijven of opgeheven konden worden. Dit vanuit het standpunt dat een zo gering mogelijk 
aantal reserves en voorzieningen de transparantie bevordert. En het maakt voor de gemeenteraad 
een betere integrale afweging bij de begroting mogelijk omdat de ruimte dan in de algemene midde-
len zit en niet in ondoorzichtige spaarpotjes. 
 
Crisis 
De wereldwijde economische crisis zorgt voor een beperkte financiële ruimte.  
 
Algemene uitkering 
De algemene uitkering is gekoppeld aan de rijksuitgaven. Na een lange periode van onzekerheid 
werd in de decembercirculaire 2010 en later in de meicirculaire 2011 duidelijkheid geschapen over 
de accressen (jaarlijkse toename algemene uitkering) vanaf 2012. Tot en met 2015 is sprake van 
een lichte stijging. De gevreesde (grote) kortingen op de algemene uitkering zijn geen werkelijkheid 
geworden. 
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3. Financiële stand begroting 2011  
 
3.1 Totaal bijstellingen (begrotingswijziging) 2e programmamonitor 2011 per pro-
gramma  
 
(12e begrotingswijziging 2011)   
                voordeel = + / nadeel = - 

 Omschrijving Bijstellingen 
2011

Programma 1 Burger als Partner
Lasten -77.600
Baten 747.400

Saldo programma 1 669.800
Programma 2 Burger als Kiezer
Lasten -313.100
Baten 1.363.200

Saldo programma 2 1.050.100
Programma 3 Burger als Klant
Lasten -789.500
Baten -13.200

Saldo programma 3 -802.700
Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner
Lasten 792.300
Baten 344.300

Saldo programma 4 1.136.600
Programma 5 Burger als Onderdaan & 
Lasten -311.900
Baten -58.900

Saldo programma 5 -370.800
*Hoofdstuk 6 Fin. en Alg.dekkingsmiddelen
Lasten 92.900
Baten 325.400

Saldo hoofdstuk 6 418.300

Lasten voorbestemming 1 t/m 6 -606.900
Baten voorbestemming 1 t/m 6 2.708.200

Saldo voorbestemming 1 t/m 6 2.101.300
Reservemutaties
Lasten -2.330.000
Baten 555.500

Saldo reservemutaties -1.774.500

Lasten na bestemming 1 t/m 6 incl. res.mut. -2.936.900
Baten na bestemming 1 t/m 6  incl. res.mut. 3.263.700

Saldo na bestemming 1 t/m 6  incl. res.mut. 326.800
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3.2 Samenvatting financiële stand van zaken begrotingsjaar 2011 
 
     
Financiële uitkomst 2e monitor 
De 2e monitor 2011 laat een positieve bijstelling zien van afgerond € 327.000,--. 
De bijstellingen laten zich als volgt samenvatten. 
 
 
Grootste bijstellingen        
bedragen x 1.000; V = voordeel en N = nadeel    Bijstelling Incidenteel 
(I) 
           Structureel 
(S) 
Programma 1 Burger als Partner      
Subsidie-terugvordering ToBe 2009-2010     120  V  I 
Bezuiniging op ToBe gaat in per 2011 i.p.v. 2012 *    165  V  S (verwerkt) 
Verkoopopbrengst Dr. Kuyperschool *     182  V  I 
 
Programma 2 Burger als Kiezer    
Verhoging doelvermogen wethouderspensioenen volgens opgave Loyalis   70  V  S (verwerkt) 
 
Programma 3 Burger als Klant      
Verlaging bouwleges vanwege voortgang recessie    408  N  I 
Toename ritten Leerlingenvervoer buiten de regio *    124  N  S (verwerkt) 
Niet halen in 2011 van div. bezuinigingen WMO *    150  N   I 
Stijging WMO door toenemende vergrijzing *    108  N  S (verwerkt) 
BTW-voordeel vervoersvoorz/hogere eigen bijdrage huish.hulp *  126  V  S (verwerkt) 
 
Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner  
Verkoopopbrengst pand Diepenbrockstraat 28    213  V  I 
Verlaging onderhoudsreserve gebouwen wegens verkoop div.panden  122  V  I 
Verlaging onderhoudsreserves verharding en verlichting (buitenruimte) ** 200  V  I 
Verkoopopbrengst pand Juliana van Stolbergstraat 6 *   185  V  I  
Bijstelling bezuiniging op subsidie St. Sport en Welzijn *    145  N  S (verwerkt) 
 
Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler 
Bijstandsverlening- toename uitkeringsgerechtigden vanwege recessie   
(incl. minder beschikbaar binnen de reserve Inkomensdeel WWB € 66.000) 486 N  I 
 
Hoofdstuk 6 Financiering en algemene dekkingsmiddelen    
Bijstelling Algemene Uitkering n.a.v. de meicirculaire **   184  V  S (verwerkt) 
Bijstelling rentes op basis van hoogte reserves     309  V  S (verwerkt)  
Bijstelling rentes n.a.v. consolidatie geldlening voor 5 jaar **   237  V   S (verwerkt) 
Doorlichting diverse aspecten bedrijfsvoering (zero-base) **   221  N  S (verwerkt) 
Bijstelling bezuiniging op onderhoud software *    100  N  S (verwerkt) 
Overige verschillen          44  N             I/S (verwerkt)
  
Saldo bijstellingen 2e monitor2011      327 V 
 
 
Financiële uitkomst begroting 2011 
Samen met het nadelige saldi van € 103.900 (vanwege eerdere begrotingswijzigingen, zie 1e moni-
tor - pagina 62) is de prognose van het (begrotings)saldo 2011 € 223.000 positief. In dit saldo zit 
de aanwending van de dekkingsreserve 2011 ten bedrage van € 1.041.700,-- voor dit jaar. 
 
Voorgesteld wordt om het positieve saldo van € 223.000,-- te verrekenen met de dekkingsreserve 
2011, zodat het (begrotings)saldo op nul uitkomt. 
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3.3 Voortgang investeringen/investeringsvolume 2011 
 
Analyse van de investeringen in relatie tot de hoogte van het investeringsvolume geven op dit mo-
ment geen aanleiding tot aanpassingen. 
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Bijlage 1. Voortgang prestatie-informatie programma's

Prestatie-informatie P&C Programma 1 Jaar
Aantal Aantal 

dienst-
verlenend

Percentage

Programma 1 2005 2.024 791 39 
Burger als 2006 2.023 790 39 
Partner 2007 2.010 827 41 

2008 2.022 827 41 
2009 - - -
2010 2.040 741 36 
2011 1.992 734 37 

Aantal Arbeids-
plaatsen

Programma 1 2007 2.010 18.596 
Burger als 2008 2.022 19.105 
Partner 2009 - -

2010 2.040 19.140 
2011 1.992 19.508 

Aantal Op peuter-
speelzaal

Percentage

Programma 1 2006 584 435 74 
Burger als 2007 595 373 63 
Partner 2008 577 322 56 

2009 550 geen info geen info
2010 525 334 64 
2011 525 344 66 

Aantal
Programma 1
Burger als 2008 geen meting
Partner 2009 0

2010 geen meting
2011

Aantal Screening Percentage
Programma 1 2006 510 510 100 
Burger als 2007 490 490 100 
Partner 2008 450 450 100 

2009 430 430 100 
2010 410 410 100 
2011 409 409 100 

Aantal Zonder zwem-
diploma

Percentage

Programma 1 2009 -
Burger als 2010 479 8 
Partner 2011

Aantal BS Aantal VO
Programma 1 2007 3.905 3.161 
Burger als 2008 3.815 3.122 
Partner 2009 3.800 3.102 

2010 3.750 3.214 
2011 3.590 3.195 

Aantal fysieke 
bezoeken 
Centrum

*Aantal 
internet 

bezoekers

Aantal 
leden 13-

18 jaar

Programma 1 2007 176.476 10.940 1716
Burger als 2008 170.000 15.550 1851
Partner 2009 151.630 15.004 1859

2010 150.378 20.000 1739
2011 154.660 203.000 2011 is raming n.v.t. 

* Bibliotheek kan na de fusie niet 
meer meten uit welke gemeente de 
internetbezoekers afkomstig zijn.

Bezoekers van de bibliotheek 

Meting volgt in 2011

Logopedie: screening aantal leerlingen

Leerlingen die de basisschool verlaten - 
zwemdiploma's (groep 8)

Aantal leerlingen basisschool en voortgezet 
onderwijs

Meting om de 2 jaar.

Dienstverlenende bedrijven t.o.v. totaal 
bedrijven

Bedrijfsvestigingen en arbeidsplaatsen

Peuters

Scholen, waarvan de populatie meer dan 20% 
afwijkt van het voedingsgebied

Wijzigingen t.o.v. de 1e programmamonitor 2011 en jaarrekening 2010 cursief aangegeven.
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Prestatie-informatie P&C Programma 2 Jaar
% behalen 

Programma 2 2006 63,5
Burger als 2007 62,9
Kiezer 2008 75,7

2009 81,1
2010 79
2011 82 peildatum 1-04-

201185,7 peildatum 1-07-
2011Aantal % gegrond

Programma 2 2007 geen info
Burger als 2008 193 5,2
Kiezer 2009 136 4

2010 133 9,8
2011 108 0

Specificatie Bezwaarschriften 2010 2011
Bezwaarschriften Wwb, Wmo, WIJ,WI gegrond 8 0

ongegrond 31 21
niet- ontvklk 6 5
ingetrokken 19 5
(on)gegrond 0 3

Bezwaarschriften personeel nog besluiten 23 52
gegrond 0 0

ongegrond 0 0
niet- ontvklk 1 0
ingetrokken 1 0

Overige bezwaarschriften nog besluiten 0 1
gegrond 5 0

ongegrond 13 5
niet- ontvklk 8 0
ingetrokken 11 4

direct beroep 0 1
nog besluiten 7 11

133 108
Programma 2
Burger als Aantal Tevreden % tevredenheid
Kiezer 2008 18 * 100 

2009 29 71 
2010 14 100 
2011 7 aug-11 86 

Aanrijtijden van de ambulances binnen 
normtijd

Bezwaarschriften

Klachten

* Door gemeentesecretaris zonder formeel oordeel
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Prestatie-informatie P&C Programma 3 Jaar
% van het 

totaal van de 
34 EGEM 
producten

Programma 3 2007 68,9
Burger als 2008 61,2
Klant 2009 63,0

2010 72,7
2011 72,7

% van het 
totaal van alle 

producten
Programma 3 2008 38,5
Burger als 2009 36,7
Klant 2010 56,9

2011 56,9

Aantal waarvan: HH1 HH2
Programma 3 2008 849 
Burger als 2009 1.157 
Klant 2010 1.151 

2011 1.151 

Aantal waarvan: HH1 HH2
Programma 3 2008 298 
Burger als 2009 292 
Klant 2010 278 

2011 278 

Aantal Afhandeling 
binnen 8 
weken

Programma 3 2008 -
Burger als 2009 1.627 95%
Klant 2010 1.821 95%

2011 291 

Aantal % afwijking 
t.o.v. vorig 

jaar
Programma 3 2006 64 
Burger als 2007 161 
Klant 2008 195 

2009 225 
2010 400 
2011 400

Aantal % afwijking 
t.o.v. vorig 

jaar
Programma 3 2007 830 
Burger als 2008 921 
Klant 2009 1.220 

2010 1.455 

Poststukken Nog in 
behandeling

Aantal % binnen 
termijn

Aantal

Norm 95%

Totaal 11.215 6.961 5.381 86% 1.580

Bereik van de maatregelen in het kader van 
het minimabeleid

Aantal 
geregistreerd 

2010

Aantal geregi-
streerd 2011

Waarvan afgedaan

Inwoners van Ridderkerk met Zorg in natura 
(ZIN) huishoudelijke hulp

Inwoners van Ridderkerk met PGB voor 
huishoudelijke hulp

WMO-aanvragen

Geregistreerde mantelzorgers

Elektronisch gemeente (EGEM) producten via 
digitaal loket aangevraagd

Gemeentelijke producten via digitaal loket 
aangevraagd
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Geholpen 
binnen norm

Bereik-
baar

Norm 15 min. 5 min. 10 min. 5 min. 100%

1-8-2010 3.577 97% 86% 68 96% 82% * 0%
1-9-2010 3.312 98% 88% 39 95% 77% 17.220 86%
1-10-2010 3.069 99% 87% 35 100% 80% 15.833 88%
1-11-2010 3.412 96% 88% 25 96% 52% 11.049 87%
1-12-2010 3.135 97% 89% 15 100% 70% 14.862 85%
1-1-2011 3.960 94% 63% 32 100% 62% * 0%
1-2-2011 4.257 87% 55% 40 88% 62% * 0%
1-3-2011 4.996 86% 55% 106 92% 77% * 0%
1-4-2011 3.936 91% 58% 93 92% 76% * 0%
1-5-2011 4.714 73% 45% 150 83% 57% * 0%
1-6-2011 4.500 76% 46% 200 87% 66% * 0%
1-7-2011 4.026 83% 52% 141 91% 77% * 0%

Totaal 46.894 90% 68% 944 90% 70% 58.967 86%
* Geen meting.

Wachttijden balie, zonder afspraak. Wachttijden balie, met afspraak. Telefonie
Aantal 
klanten 

Antwoord 
binnen norm

Aantal 
klanten 

Geholpen 
binnen norm

Antwoord 
binnen 
norm

Tussen
 8 - 17u
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Prestatie-informatie P&C Programma 4 Jaar
Aantal 

opgeleverde 
woningen

Cumulatief

Programma 4 2005 203 203
Burger als 2006 303 506
(Wijk)bewoner 2007 143 649 ISV 2 periode

2008 245 894
2009 475 1369
2010 145 145

2011 2 147

Sociale huur 
(ad 1)

Sociale koop 
(ad 2)

Starterswoningen 
(ad 3)

Programma 4 2005
Burger als 2006
(Wijk)bewoner 2007

2008
2009
2010 67 6 
2011 0 0 

Aantal 
bereikbare 

huurwoningen 
in voorraad

2005 minimaal 
6.000

2006 +- 6.000 ISV 2 periode
2007 5.950 
2008 6.829 
2009 7.152 
2010 6.555 
2011

M2 

buitenruimte
M2 

speelruimte
Percentage

M2 buitenruimte - M2 speelruimte Programma 4 2010

Burger als 2011

(Wijk)bewoner

2,35% speelruimte in 2010 2,36% speelruimte in 2011. 
Verwachting 2012: 2,4% speelruimte.  % = ten opzichte van 

510 ha. Woongebied .
Het nog niet beschikbaar zijn van de gegevens 
heeft te maken met het nieuwe nog niet 
werkende beheerprogramma.

AD 2: Koopwoningen met koopprijs of koopgarant tot 140.000 euro
AD 3: Starterswoningen waarbij woning exclusief aan starters wordt toegewezen (leeftijd 18 - 35 
jaar)

Bereikbare huurwoningen Programma 4 
Burger als 
(Wijk)bewoner

Opgeleverde Woningen (periode 1-1-2010 tot 2020 = 
nieuwe woningbouwperiode)

opgeleverde woningen naar doelgroep (periode 1-
1-2010 tot 2020 = nieuwe woningbouwperiode) 

AD 1: Sociale huurwoningen met huur to 648 (1-7-2010). Voor inkomensgroep tot 33.000 euro
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Prestatie-informatie P&C Programma 5 Jaar
Aantal % afwijking

Programma 5 2006 576 -
Burger als 2007 518 -10
Onderdaan en 2008 478 -17
Belasting- 2009 473 -18
betaler 2010 583 1 

2011 498 -14

Aanvragen Instroom-
uitkeringen 

% voorkomen

Programma 5 2007 152 191 20 
Burger als 2008 154 189 18 
Onderdaan en 2009 187 273 32 
Belasting- 2010 198 294 33 
betaler 2011 252 143 43 

Regio Ridderkerk afwijking
 in %

Programma 5 2008 4,3 2,6 -40 
Burger als 2009 6,9 4,6 -30 
Onderdaan en 2010 8,7 4,6 -53 
Belasting-
betaler

2011 8,3 4,5 -46 

Jongeren van 
18 tot 27 jaar

Aantal 
verstrekte 
uitkeringen

Percentage

Programma 5 2009
Burger als 2010 4.558 103 2,6%
Onderdaan en 2011 4.636 81 1,7%
Belasting-
betaler

Aantal 
plichtigen

Aantal 
aanbod

Geslaagden (traject 
2 jaar)

Programma 5 2007 13 
Burger als 2008 42 11 
Onderdaan en 2009 63 26 
Belasting- 2010 609 112 63 
betaler 2011 653 270 151 

Aantal % toename 
meldingen 
vorig jaar

Programma 5 2006 69 
Burger als 2007 * * Geen meting
Onderdaan en 2008 105 
Belasting- 2009 148 41
betaler 2010 164 11

2011 86 -48 * tot 1 augustus

Aantal inburgeringsplichtigen - aanbod

Het aantal meldingen huiselijk geweld

Bijstandsgerechtigden

Aanvragen - instroomuitkeringen 

Werkloosheidspercentage Ridderkerk t.o.v. 
Regio

Jongeren van 18 tot 27 jaar in Ridderkerk en 
het aantal verstrekte uitkeringen binnen deze 
groep (WIJ).
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Volg-
nr.

Corr. nr. 
afd.

Afdelinge
n

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 1e 
programmamonitor 2011. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011. 

47 7906-
VROG

S&B 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 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 worden de 
plannen mei 2011 aan de raad 
voorgelegd. 

Stedenbouwkundig plan is in concept klaar. 
Naar verwachting kan de raad eind 2011 
geïnformeerd worden en kan gestart worden 
met de bestemmingsplanprocedure.

232 18445-
B&W

S&B 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.

Verwacht wordt in 2011 
overeenstemming te krijgen met de 
Spaanse Vereniging. Zodra meer 
duidelijk is wordt de raad daarover 
geinformeerd. 

Naar verwachting wordt na de zomer de 
koopovereenkomst gesloten. Dan volgt ook 
afdoening toezegging. 

110 RRT09/0
8

S&B / 
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.

Op basis van het in de kadernota 
genomen besluit zal het college met 
nadere voorstellen naar de raad 
komen. Eind november is in 
stuurgroepverband gesproken met 
Woonvisie. Naar verwachting wordt in 
juni 2011 een voorstel aan de raad 
voorgelegd.

Naar verwachting kunnen eind 2011 de 
plannen aan de raad worden voorgelegd.  Op 
dat moment wordt raadstoezegging afgedaan.

150 RRT09/5
8

S&B 5-11-2009 Den Boef Algemene beschouwingen Resultaten haalbaarheidsonderzoek 
samenstelling gemeentewerf en 
verplaatsing scouting zal in januari 
2010 worden meegedeeld.

Er wordt een nieuwe startnotitie 
gemaakt nu de besluitvorming over de 
schouting geen onderdeel meer 
uitmaakt van het onderzoek naar de 
verplaatsing van de gemeentewerf. De 
raad wordt in 2011 over het vervolg 
geinformeerd.  

Op basis van de nieuwe startnotitie wordt de 
haalbaarheid van een centrale gemeentewerf 
op de Groenpost onderzocht. Bezien wordt 
ook of de locatie PC Hoofstraat 4 geschikt is 
als centrale gemeentewerf. De raad wordt in 
2011 over het vervolg geïnformeerd.

152 RRT09/6
0

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.

De raad heeft in januari 2011 
ingestemd met de ontwikkelings-visie 
Reyerpark. Een benoemd onderdeel 
daarin is: bezie de aanleg van een 
"speelbos"(natuurlijk spelen). In juni is 
de visie gereed.

De raad heeft in januari 2011 ingestemd met 
de ontwikkelings-visie Reyerpark. Een 
benoemd onderdeel daarin is: bezie de aanleg 
van een "speelbos"(natuurlijk spelen). Alterra 
is bezig met het verder uitwerken van de visie. 

Bijlage 2: Openstaande raadstoezeggingen

RAADSPERIODE 2006-2010       
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Volg-
nr.

Corr. nr. 
afd.

Afdelinge
n

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 1e 
programmamonitor 2011. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011. 

157 RRT10/0
4

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

Het uitgifteprotocol wordt opgesteld. 
De verwachting is dat het protocol in 
het 2de kwartaal van 2011 ter inzage 
zal komen te liggen. De opgelopen 
vertraging heeft te maken met de 
verwerving van de gronden.

Het uitgifteprotocol wordt naar verwachting in 
september ter kennisname naar de raad 
gestuurd.

158 RRT10/0
5

OOR / 
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 uitwerking van de 
participatieverordening heeft 
vertraging opgelopen. Naar 
verwachting zal in het tweede helft van 
2011 de verordening aan de raad 
worden voorgelegd ter besluitvorming.

De planning zoals gemeld bij de 1e 
programmamonitor 2011, is nog steeds van 
toepassing. De participatieverordening wordt 
naar verwachting in de tweede helft van 2011 
aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

16 RRT10/3
3

S&B / 
Partnersc
happen

2-9-2010 Vroegindewe
ij

32 Rapport Rekenkamercommissie 
"Subsidiëren met beleid"

In de nieuw op te stellen nota 
subsidiebeleid zal worden opgenomen 
op welke wijze de nota subsidiebeleid 
formeel verankerd wordt.

Onderdeel van het verbeterplan 
subsidies dat is gestart.

Onderdeel van het verbeterplan subsidies dat 
is gestart. HBO afstudeerstage is hier mee 
bezig geweest. Dit resulteert in voorstellen 
aan de gemeenteraad in het 4e kwartaal.

17 RRT10/3
4

S&B / 
Partnersc
happen

2-9-2010 Vroegindewe
ij

Rapport Rekenkamercommissie 
"Subsidiëren met beleid"

Na een jaar ( eind augustus 2011) zal 
het college aan de raad een 
voortgangsrapportage per aanbeveling 
uitbrengen.

Onderdeel van het verbeterplan 
subsidies dat is gestart. Raad 
ontvangt rapportage na 1 jaar conform 
toezegging

Raad wordt na de zomer geïnformeerd en zal 
verbetervoorstellen ontvangen.

22 RRT10/3
9

OOR / 
Spelregel
s

7-10-2010 H. Dokter 39 Verordening Wachtlijstbeheer 
Wsw

In de Programmamonitoren zal in het 
vervolg, naast het aantal Wsw'ers op 
de wachtlijst, worden vermeld hoe 
lang mensen op de wachtlijst staan en 
hoe artikel 2, derde lid, werkt.

Momenteel staan er 32 mensen op de 
wachtlijst. M.b.t. Art. 2.3: door de 
tekorten in de budgetten voor de Wsw 
zijn er nog geen mensen geplaatst 
vanaf de wachtlijst en is er nog geen 
ervaring met de betreffende 
verordening.

Ten opzichte van de 1e programmamonitor 
zijn er geen wijzigingen. Ook het aantal 
mensen op de wachtlijst is hetzelfde.

29 RRT10/4
8

B&U 4-11-2010 Den Ouden 45 Begroting 2011 Naar verwachting kunnen de 
resultaten van het 
verkeerscirculatieonderzoek in het 1e 
kwartaal 2011 aan de raad worden 
aangeboden.

Is 24 februari 2011 in de Raad 
behandeld.

is afgedaan

31 RRT10/5
0

S&B 
Stedelijk 
Beleid

4-11-2010 Los 45 Begroting 2011 De raad ontvangt in 2011 voorstellen 
rond de verdere invulling van het 
terrein van Hak.

Er wordt/is - in overleg met griffie - 
een stedenbouwkundige invulling van 
het nog niet bebouwde deel van Het 
Zand (inclusief het HAK-terrein) aan 
commissie/raad voorgelegd in relatie 
tot een programma voor woningbouw.

De raad ontvangt in het laatste kwartaal 2011 
een voorstel voor de invulling van het Zand 
(inclusief het HAK terrein). 

RAADSPERIODE 2010 - 2014      

2e Programmamonitor 2011 Gemeente Ridderkerk 77



Volg-
nr.

Corr. nr. 
afd.

Afdelinge
n

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 1e 
programmamonitor 2011. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011. 

34 RRT10/5
3

B&U 4-11-2010 Den Ouden 45 Begroting 2011 De volkstuinders zullen ondersteund 
worden bij de vorming van een 
vereniging. Als daarbij problemen 
ontstaan, zal het college bij de raad 
terugkomen.

AVVN (landelijke organisatie voor 
hobbytuinders) geeft advies bij dit 
proces.

Overleg met woordvoerders van de 
volkstuinen is gepland na de zomer. 

39 RRT10/6
5

S&B 25-11-2010 Los Motie 2010-29 prijs sociaal 
ondernemer

Bij de begrotingsraad in nov 2011 zal 
hieromtrent meer worden 
meegedeeld.

Bij de begrotingsraad in nov 2011 zal 
hieromtrent meer worden 
meegedeeld.

Loopt conform planning

41 RRT10/5
6

B&U 16-12-2010 Den Ouden Vragenuur Extra aandacht wordt gegeven aan de 
verloedering bij de bushalte 
Sportlaan/Rotterdamseweg. Tevens 
wordt nagegaan of hiervoor een 
middel is te vinden om dit tegen te 
gaan (bijv. fietsenstalling).

Overleg met WSHD opgestart. Blijkt 
dat WSHD  uit gaat van een andere 
resultaat (norm) dan de gemeente. Op 
basis van dit gegeven wordt verder 
overleg gevoerd om te kijken of er 
toch een oplossing mogelijk is. 

Overleg met het Waterschap heeft geleid tot 
de toezegging van het Waterschap om het 
onderhoudsniveau van de abri's te verhogen.

43 RRT10/5
8

Besturen 16-12-2010 Vroegindewe
ij

58 Notitie Participatie De raad krijgt binnenkort nadere 
informatie over e-participatie.

Het onderzoek naar de mogelijkheden 
van e-participatie is gestart. Zodra 
hierover meer te melden is, wordt de 
raad hievan op de hoogte gesteld.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van e-
participatie is gestart. Zodra hierover meer te 
melden is, wordt de raad hievan op de hoogte 
gesteld.

48 RRT11/0
4

S&B 
partner-
schappen

24-2-2011 Dokter Vragenuu
r

Raadsinformatiebrief Lezen Oké Wens om duidelijkheid te krijgen 
welke kosten aan wie (bibliotheek of 
Lezen Oké) toegerekend moeten 
worden, wordt door wethouder 
meegenomen en gaat hij wat mee 
doen. Van het resultaat van de 
gesprekken met bibliotheek en Lezen 
Oké wordt de raad op de hoogte 
gesteld.

Via raadsinformatiebrieven is uw raad 
geïnformeerd. Op dit moment is de bibliotheek 
uit het project gestapt. Het project wordt 
gecontinueerd. U wordt over de voortgang 
geïnformeerd.

49 RRT11/0
5

S&B wijk-
ontwikke-
ling

24-2-2011 Den Ouden 62 Wijkontwikkelingsprogramma 
Bolnes

De signalen over klachten rond het 
laden en lossen bij Bas v/d Heyden 
zijn reden om weer eens aandacht te 
besteden aan de mogelijke 
oplossingen.

Raadsinformatiebrief is na de zomer 
verstuurd. Toezegging is hiermee afgedaan.

50 RRT11/0
6

S&B wijk-
ontwikke-
ling

24-2-2011 Den Ouden 62 Wijkontwikkelingsprogramma 
Bolnes

Aandacht wordt besteed aan de 
mogelijkheden om de torenkraan bij 
de Boelewerf te behouden.

Raadsinformatiebrief is na de zomer 
verstuurd. Toezegging is hiermee afgedaan.

51 RRT11/0
7

B&U 24-2-2011 Den Ouden 70 Verkeerscirculatieplan Centrum Bij de verdere uitwerking zal de 
suggestie worden overwogen om van 
de St. Jorisstraat een 
éénrichtingsstraat te maken.

Het Verkeerscirculatieplan Centrum is 
behandeld door de gemeenteraad.
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Volg-
nr.

Corr. nr. 
afd.

Afdelinge
n

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 1e 
programmamonitor 2011. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011. 

53 RRT11/0
9

OOR / 
Spel-
regels

24-3-2011 Den Ouden Vragenuu
r

Milieuvergunning Ridderhaven Als daartoe bij de actualisatie van de 
milieuvergunning aanleiding is, wordt 
de raad op de hoogte gesteld van de 
ontwikkelingen.

Ontwerp-beschikking heeft tot 11 augustus jl. 
ter inzage gelegen. De definitieve beschikking 
is afgegeven. U bent daarover via de 
weekmail geinformeerd. Toezegging is 
hiermee afgedaan.

54 RRT11/1
0

S&B 24-3-2011 Den Ouden Vragenuu
r

Ondernemers Slikkerveer Zuid-
Oost

De nog niet beantwoorde vragen 
zullen in de commissie Samen wonen 
worden beantwoord.

Vragen zijn via de weekmail van week 16 
beantwoord. Toezegging is hiermee afgedaan.

55 RRT11/1
4

B&U 20-4-2011 Dokter Vragenuu
r

Watergang Nassaustraat Het signaal ook t.a.v. de Nassaustraat 
iets te doen aan het kindveilig maken 
van de watergang neemt de 
wethouder mee.

Er zijn i.o.m. bewoners hekwerken geplaatst. 
Toezegging is hiermee afgedaan.

56 RRT11/1
5

S&B/So-
ciaal be-
leid en 
onderw.

20-4-2011 Den Ouden Vragenuu
r

Bestuursakkoord en 
Armoedeconferentie

Wijzgigingen onderkant arbeidsmarkt 
en hervormingen armoedebeleid, 
zoals vermeld in het bestuurs-
akkoord, zullen bij de Armoede-
conferentie aan de orde komen.

Dit onderwerp is aan de orde geweest bij de 
armoedeconferentie. Zoals afgesproken met 
de raad wordt deze intensief betrokken bij het 
traject van de uitvoering van het 
bestuursakkoord, inclusief de Wet Werken 
naar Vermogen.

57 RRT11/1
6

S&B/ruim-
telijk en 
ec.beleid

20-4-2011 Den Ouden Brief       MRT/Rotterdam Vooruit / motie 
Landgoederenzone

De wethouder bekijkt of de opstelling 
van het bestemmingsplan Bolnes-Zuid 
nog iets in de tijd is te verschuiven.

Is in beraad. 

58 RRT11/1
8

S&B/ruim-
telijk en 
ec. beleid

26-5-2011 Stout Vragenuu
r

Vlaggen De wethouder zal voor 
nieuwbouwwoningen overleggen met 
woningcorporaties en 
projectontwikkelaars of zij de 
Nederlandse vlag met wimpel willen 
verstrekken.

Er is met name bedoeld een 
vlaggenstokhouder mee op te leveren met 
nieuwe woningen.
In het bestuurlijk overleg begin juni 2011 is dit 
onderwerp met Woonvisie besproken. 
Woonvisie staat welwillend tegenover het 
voortzetten van hun initiatief in Slikkerveer 
zuid-oost bij oplevering van nieuwe woningen.
Met projectontwikkelaars zal dit onderwerp in 
geval van concrete projecten aan de orde 
worden gesteld. Voorgesteld wordt de 
toezegging hiermee als afgedaan te 
beschouwen.

59 RRT11/1
9

B&U 26-5-2011 Den Ouden Vragenuu
r

Intrekking/vervallen provinciale 
Distelverordening

De wethouder zal met de commissie 
overleggen of het wenselijk is dat de 
gemeente regels vaststelt.

Bij eerstvolgende wijziging van APV wordt 
distelverordening meegenomen. 

60 RRT11/2
0

B&U 26-5-2011 Den Ouden Vragenuu
r

Aanleg vijver Juliana van 
Stolbergstraat

Als de opmerkingen van bewoners zijn 
geïnventariseerd, wordt de raad 
daarvan per mail op de hoogte 
gesteld.

Op basis van resultaat overleg wordt de raad 
geinformeerd
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Volg-
nr.

Corr. nr. 
afd.

Afdelinge
n

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 1e 
programmamonitor 2011. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011. 

61 RRT11/2
1

S&B/soci
aal beleid

26-5-2011 Dokter College- 
brief 24 
mei 
2011, 
RU11/      
04043

Bestuursakkoord 2011-2015 T.a.v. de invoering van de WWNV 
komt een dynamische 
informatiestroom richting commissie 
en wil de wethouder afstemming welke 
informatie de commissie nodig heeft.

Er zal nog afgestemd worden welke informatie 
de commissie nodig heeft.

62 RRT11/2
2

S&B 23-6-2011 Attema 101 Uitgangspuntennotitie Erfgoed 
Ridderkerk

Er komt aangepast voorstel waarin 
naast de financiële kaders ook 
inhoudelijke afwegingen zijn 
opgenomen en waarover 
geparticipeerd is met bewoners 
monumentale panden en, ter 
beoordeling college, met de 
wijkoverleggen, bewonersgroep 
centrum en andere bewoners

Planning is on oktober een erfgoedavond. 
Naar verwachting komt uitgangspuntennotitie 
eind 2011 of begin 2012 in de raad.

63 RRT11/2
3

Dienst-
verlening

23-6-2011 Attema Vragenuu
r

Pinkstermarkt College treedt in overleg met 
organisator over plaatsing toiletten.

64 RRT11/2
4

Onderste
uning / 
F&C

23-6-2011 Vroegindewe
ij

99 1e Programmamonitor 2011 Over de voortgang van de 
taakstellende bezuinigingen voor dit 
jaar, zal in september worden bericht.

In september wordt een brief aan de 
gemeenteraad over de voortgang van de 
begroting 2012-2015 opgesteld.

65 RRT11/2
5

S&B 23-6-2011 Vroegindewe
ij

99 1e Programmamonitor 2011 In september zal er een voorstel 
worden gedaan om het budget voor de 
startersregeling met 2 ton te 
verhogen.

In oktober volgt raadsvoorstel en afdoening 
toezegging

66 RRT11/2
6

B&U 23-6-2011 Den Ouden 99 1e Programmamonitor 2011 Het college zal terugkomen op het 
door het waterschap verrichte 
onderzoek naar de invloed van 
bruggen op de wateroverlast.

Informatie is aan de raad verstrekt. 
Toezegging is hiermee afgedaan.

67 RRT11/2
7

Dienstver
lening 
/Onder-
wijs

23-6-2011 Den Ouden 99 1e Programmamonitor 2011 Raad wordt geïnformeerd over 
resultaat overleg openstelling 
schoolpleinen en wettelijke 
aansprakelijkheid.

Naar verwachting worden afspraken met 
schoolbesturen over openstelling in oktober 
bezegeld.

68 RRT11/2
8

OOR 23-6-2011 Attema 99 1e Programmamonitor 2011 De raad ontvangt binnenkort een 
raadsinformatiebrief over het 
Veiligheidshuis.

Afgedaan. Raadsinformatiebrief is verzonden.

69 RRT11/2
9

OOR 23-6-2011 Attema 99 1e Programmamonitor 2011 Cameratoezicht is onderdeel van de 
APV. Na de zomervakantie ontvangt 
de raad een voorstel tot wijziging van 
de APV.

Is onderdeel van de nota Integrale Veiligheid 
(i.p.v. de APV). Volgens planning komt deze 
in oktober in de raad.

70 RRT11/3
0

OOR 23-6-2011 Attema 99 1e Programmamonitor 2011 Na de zomervakantie volgt informatie 
over de invoering van Burgernet.

Informatie volgt na de zomervakantie.
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Volg-
nr.

Corr. nr. 
afd.

Afdelinge
n

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 1e 
programmamonitor 2011. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011. 

71 RRT11/3
1

S&B 23-6-2011 Vroegindewe
ij

99 1e Programmamonitor 2011 Het college gaat na hoe de raad 
regelmatig op de hoogte gehouden 
kan worden over de resultaten van de 
economisch medewerker.

Resultaten van de economich adviseur zullen 
worden opgenomen in de verschillende 
monitor momenten. 

72 RRT11/3
2

S&B 23-6-2011 Den Ouden 98 Programmarekening 2010 
Accountantsverslag

De verantwoordingen van de 
uitvoerende instellingen zijn 
ontvangen 
(Onderwijsachterstandenbeleid). De 
raad ontvangt hierover informatie. 

In overleg met de accountant worden de 
verantwoordingen beoordeeld en daarna 
worden de subsidies vastgesteld en 
verantwoord richting het rijk. Indien de 
resultaten van de beoordelingen er zijn, zullen 
wij uw raad informeren. Is gedaan en 
toezegging is hiermee afgedaan.

73 RRT11/3
3

S&B 23-6-2011 Stout 98 Programmarekening 2010 
Accountantsverslag

De raad wordt geïnformeerd over 
wanneer de uitwerking van de 
Woningbouwstrategie is te 
verwachten.

In oktober wordt de verdere uitwerking aan de 
raad aangeboden. Voorgesteld wordt de 
toezegging hiermee als afgedaan te 
beschouwen.

74 RRT11/3
4

S&B 23-6-2011 Dokter 103 Rapport Rekenkamercommissie 
bestrijding jeugdwerkloosheid

Vóór de opstelling van de 
gespreksnotitie voor de raad 
(aanbeveling nawoord), zal daarover 
overlegd worden met ketenpartners.

Zoals afgesproken met de raad wordt in 
oktober een beleidsnotitie Jeugdwerkloosheid 
besproken. De relatie met ketenpartners wordt 
meegenomen in deze beleidsnotitie 

75 RRT11/3
5

S&B 23-6-2011 Dokter 103 Rapport Rekenkamercommissie 
bestrijding jeugdwerkloosheid

Mw. Fräser krijgt schriftelijk antwoord 
op haar volgende vragen: A. Hoe zal 
de doelmatigheid van het 
jeugdvolgsysteem worden 
gewaarborgd. B. Uit welke bronnen zal 
de informatie worden vergaard. C.Op 
welke wijze is de wethouder verzekerd 
van tijdige en correcte informatie.

Zoals afgesproken met de raad wordt in 
oktober een beleidsnotitie Jeugdwerkloosheid 
besproken. De beantwoording van de vragen 
van mevrouw Fräser worden in deze 
beleidsnotitie meegenomen.

76 RRT11/3
6

Dienst-
verlening

23-6-2011 Dokter 98 Programmarekening 2010, re-
integratie en WWNV

Via de commissie Samen leven zal de 
wethouder de raad op de hoogte 
houden van de invoering en uitvoering 
van de WWNV. Eerst wil hij met de 
commissie afstemmen welke 
informatie nodig is.

Tijdens de commissievergadering Samen 
leven op 22 september 2011 wordt de stand 
van zaken betreffende de invoering van de 
Wet Werken naar Vermogen, inclusief de 
managementrapportage, geagendeerd.

77 RRT11/3
7

B&U 30-6-2011 Den Ouden Vragenuu
r

Garantieprijs oud papier In september dit jaar wordt 
overgegaan tot uitbetaling van de 
gecorrigeerde garantieprijs.

Actie wordt uitgevoerd. Toezegging is hiermee 
afgedaan.

78 RRT11/3
8

Strate-
gische 
eenheid, 
Ron 
Boom

30-6-2011 Stout Vragenuu
r

Nieuw Reijerwaarrd Vrijdag 8 juli ontvangen de raadsleden 
de gemeenschappelijke regeling en de 
planning van beslismomenten.

De stukken zijn op vrijdag 8 juli 2011 aan de 
raadsleden toegestuurd. Daarmee is de 
toezegging afgedaan.
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Volg-
nr.

Corr. nr. 
afd.

Afdelinge
n

Datum Toegezegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 1e 
programmamonitor 2011. 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2011. 

79 RRT11/3
9

S&B, 
team 
ruimte en 
economie

30-6-2011 Stout 100 Kadernota De raad wordt binnen twee weken 
geïnformeerd op welke termijn de 
uitwerking van de 
Woningbouwstrategie is te verwachten

De planning is om de raad in oktober een 
Werkboek voor te leggen. Hierin is een 
indicatie opgenomen welke ontwikkelingen in 
de woningvoorraad waar en wanneer te 
verwachten zijn. Voorgesteld wordt de 
toezegging hiermee als afgedaan te 
beschouwen.

3 B&U Deelplannen:  Openbare verlichting, 
Civiele Kunstwerken, Straatreiniging 
en gladheidsbestrijding, Groen (en 
Wijkbeheer) en Wegen.

Het concept beleidsplan zal worden 
aangepast op de nieuwe 
ontwikkelingen en dan voorgelegd 
worden aan de raad

Het concept beleidsplan zal worden 
aangepast op de nieuwe ontwikkelingen en 
dan voorgelegd worden aan de raad in het 
najaar 2011

Vanuit begroting, monitor, schriftelijke vragenronde en/of (kas)commissie (niet opgenomen in overzicht griffie)
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Onderwerp                Toelichting op bezuiniging 

(maatregel)          2011 2012 2013 2014 Structureel

Lasten Programma 1 Burger als Partner:
1e punt 1 blz. 34 Stromen Opmaat Groep/CJG 

Rijnmond
22.500 45.000 67.500 89.500 89.500 Subsidie:

·         € 437.221 JeugdGezondheidsZorg (JGZ; grotendeels 
wettelijke taak, voor een klein deel overlappend met 
maatregel JGZ in tabel 10a);
·         € 118.655 Toch Thuis (mobiel team voor licht 
dementerende ouderen om zolang mogelijk thuis te laten 
wonen);
·          €   36.991 Sociaal raadslieden;
·          €  45.000  Huiselijk geweld;
·         € 519.187 Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW);
·         € 142.741 Centrum Jeugd en Gezin (CJG; grotendeels 
wettelijke taak);
Totaal € 1.299.795 (12% is  € 155.975).

Er is in 2011 €22.500,- bezuinigd op het Algemeen 
Maatschappelijk Werk. Deze bezuiniging loopt op tot 
een structureel bedrag van €89.500 in 2014.
De bezuiniging op het bovenwettelijk deel van het CJG 
van €30.000 is uitgevoerd.

Bezuiniging gerealiseerd / idem 1e 
monitor

Voorstel:
·         We stellen voor niet te bezuinigen op de subsidies 
JGZ en CJG (voor wat betreft het wettelijk deel), omdat het 
grotendeels gaat om een wettelijke taak met een specifieke 
rijksuitkering. 
·         Een voorstel voor het bovenwettelijke deel van CJG is 
opgenomen in tabel 15; voor de Stromen Opmaat 
Groep/CJG Rijnmond komt die maatregel neer op € 30.000 
structureel.
·         We stellen voor niet te bezuinigen op Toch thuis en 
Huiselijk geweld omdat het gaat om een kerntaak en een 
kwetsbare groep. 
·         We stellen voor niet te bezuinigen op Sociaal 
raadslieden omdat we daarin pas hebben geïnvesteerd en de
vraag toeneemt in verband met de economische crisis.
·         We stellen voor te bezuinigen op de subsidie AMW. 
Deze maatregel (1 fte minder) is ook vermeld in tabel 15 (€ 
89.500 structureel, met ingang van 2012).  

1e punt 
10

blz. 38 Jeugdtheater Hofplein 1.200 1.200 2.600 3.500 3.500 Subsidie:
Subsidie €29.350 
(12% € 3.522)
Voorstel:
12% bezuinigen (versoberen), vanaf 2011. Wij ondersteunen 
de voorstellen zoals gedaan door het jeugdtheater 
(verminderen aantal lesweken en voorstellingsbezoek 
schrappen).

Conform afspraak in bestuurlijk overleg wordt in 2011 € 
1.200 bezuinigd op leskosten. Bezuiniging is verwerkt 
in subsidiebeschikking 2011.

Bezuiniging gerealiseerd / idem 1e 
monitor

1e punt 
11

blz. 38 Riederborgh 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 Subsidie Wijkcentrum West  €  91.838
Tijdelijk opname/dagverzorging €  18.500
Alarmering €  39.943
Totaal €150.281 
(12% € 18.034)
Voorstel: 
12 % bezuinigen vanaf 2011 (naar boven afgerond). De 
Tijdelijke opname/dagverzorging kan met ingang van 2012 
worden bekostigd uit de AWBZ.

Riederborgh heeft het bedrag niet meer 
aangevraagd waarmee de bezuiniging is 
gerealiseerd.

Voortgangsrapportage bezuinigingen 
2e programmamonitor 2011

Voortgangsrapportage bezuinigingen
1e programmamonitor 2011

Bijlage 3a. Voortgang bezuinigingen (vanuit Kadernota 2011)
De wijzigingen t.o.v. de bijlage 5a (uitwerking kadernota) bij de primaire begroting 2011-2014 zijn geel gearceerd.

Zie bijlage bij de 
Kadernota

'+ = voordeel en - = nadeel
Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      
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(maatregel)          2011 2012 2013 2014 Structureel

Voortgangsrapportage bezuinigingen 
2e programmamonitor 2011

Voortgangsrapportage bezuinigingen
1e programmamonitor 2011

Zie bijlage bij de 
Kadernota

'+ = voordeel en - = nadeel
Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      

1e punt 3 blz. 35 Sport en Welzijn 317.000 475.000 475.000 475.000 475.000 Subsidie:
·         Subsidie SRS             € 2.794.353  
·         Frictiekosten               €    160.000
·         Coörd. Brede school    €      85.000
·         Beheerskosten Bolnes €      32.000
·         Combinatiefuncties       €      95.894
·         Bewegen op recept       €      30.000
·         Subtotaal                     € 3.197.247
(vervanging technische installaties  € 950.000)
Dynamiek  
Vrijwilligerswerk/ m. stages €    156.760
Wijkwerk / accommodaties €    849.201
Jeugd en jongerenwerk       €    978.286
Peuterspeelzaalwerk          €    443.000
Subtotaal                          €  2.427.247
Totaal                               € 5.624.494
(12% is 674.940)
Voorstel: 
·         Wij beperken ons tot een bezuiniging van  € 475.000, 
conform het voorstel van Sport en Welzijn zelf. In 2011 gaan 
wij uit van 2/3e van dit bedrag. 
·         Daarnaast stellen wij voor het niveau van onderhoud 
van sportaccommodaties te verlagen (zie tabel 3a). Dit 
betreft het verlagen van de gemeentelijke ambitie.

Sport en Welzijn mooet in 2011 op de reguliere 
subsidie een bedrag van € 317.000,= bezuinigen. Dat 
bedrag is gehaald. De bezuiniging wordt niet 
gerealiseerd op het product peuterspeelzaalwerk, maar 
op de overige producten waarover de gemeente met 
Sport en Welzijn subsidieafspraken maakt.

Sport en Welzijn heeft er voor gekozen om de 
huisvesting van het kantoorpersoneel en het 
management te centraliseren aan de Sportlaan als 
onderdeel van de realisering van de door SenW 
geaccepteerde bezuinging van 
€ 317.000,--. Dat levert een besparing op in de 
huurkosten, omdat het huidige kantoor aan de 
Schoutstraat wordt verlaten. Hiervoor is wel nieuwbouw 
aan de Sportlaan nodig, waar het reeds bestaande 
kantoor wordt uitgebreid. Omdat dit een gemeentelijk 
pand is, verstrekt de gemeente aan Sport en Welzijn 
een krediet om de verbouwingswerkzaamheden uit te 
voeren. Het gehele pand blijft eigendom van de 
gemeente. Voor de gemeente betekent dit een 
toename van de kapitaalslasten voor de 
sportaccommodatie De Fakkel. 

Bezuiniging gerealiseerd / idem 1e 
monitor

De extra huur die Sport en Welzijn gaat betalen voor de 
nieuwbouw is niet dekkend voor die extra 
kapitaalslasten. Het tekort van € 40.200 wordt 
toegevoegd aan de taakstelling voor 2012 op het 
gebied van sport en welzijn, zodat toch de te realiseren 
bezuiniging van € 475.000 wordt gehaald.

1e punt 5 blz. 36 Radio Ridderkerk 800 1.600 2.400 3.100 3.100 Subsidie:
Subsidie € 25.537 
(12% € 3.064)
Voorstel:
12% bezuinigen , met ingang van 2011. Versoberen. Deze 
organisatie ontving jarenlang € 20.000 waarderingssubsidie. 
Sinds 2010 hebben we het VNG-advies gevolgd. We blijven 
met het voorstel dus boven het oorspronkelijke niveau.

Conform afspraak in bestuurlijk overleg wordt in 2011 € 
800 bezuinigd. Is verwerkt in subsidiebeschikking 2011.

Bezuiniging gerealiseerd / idem 1e 
monitor

1e punt 7 blz. 37 ToBe 90.000 100.000 110.000 120.000 Subsidie:
Subsidie € 850.000 
(12% 102.000)
Voorstel:
ToBe heeft de afgelopen jaren ongeveer € 80.000 aan 
subsidiegelden niet uitgegeven en terugbetaald. Dit bedrag 
boeken we in, structureel met ingang van 2012. Het bedrag 
voor 2011 is al ingeboekt in de 2e monitor 2010. 

Structureel moet er € 169.490 worden bezuinigd. De 
vermelde bedragen tot € 120.000 zijn conform de 
afspraak in het bestuurlijk overleg.Er wordt nog overleg 
gevoerd met ToBe over de nadere invulling van de 
bezuiniging, inclusief de resterende € 49.490.  

Bezuiniging gerealiseerd / idem 1e 
monitor

1e punt 8 blz. 37 Context 800 1.600 2.400 3.200 3.200 De subsidie voor 2011 bedraagt nu € 25.552,50 voor de 
producten die in 2010 op grond van de genoemde 
beschikking zijn verleend. De bezuiniging voor 2011 is  
in de subsidiebeschikking verwerkt. 

Bezuiniging gerealiseerd / idem 1e 
monitor

2c punt 4 blz. 42 Onderwijssubsidies op basis van 
Verordening ‘Fingel’

38.600 38.600 38.600 38.600 38.600 Wij stellen een vermindering voor met 20% van de 
bovengenoemde vier subsidies, ofwel 20% van € 223.600. 
Dit is afgerond € 45.000. Bijz basisonderwijs excl 
huisvesting. Openb. basisonderwijs uitsl huisvesting

Is gerealiseerd, nieuwe verordening is aan de 
gemeenteraad aangeboden 

bezuiniging gerealiseerd.

2c punt 5 blz. 42 Emancipatie
(Afschaffen waarde-
ringssubsidie)

11.800 14.500 17.300 20.100 20.100 Met dit budget worden zelforganisaties gesteund bij hun 
activiteiten. Heeft een relatie met participatie. Door 
amendement verlaagd, de subsidie voor stichting wereldwerk 
is gehandhaafd.

De bezuinigingen voor 2011 zijn in de 
subsidiebeschikkingen verwerkt, met uitzondering van 
de subsidie voor stichting wereldwerk. 

Bezuiniging gerealiseerd / idem 1e 
monitor
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(maatregel)          2011 2012 2013 2014 Structureel

Voortgangsrapportage bezuinigingen 
2e programmamonitor 2011

Voortgangsrapportage bezuinigingen
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Zie bijlage bij de 
Kadernota

'+ = voordeel en - = nadeel
Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      

3a punt 
23

blz. 47 Sportpark Bolnes 
(Investeringen niet uitvoeren)
onderdeel rente

0 15.800 15.300 15.800 14.400 In 2009 zijn investeringen gepland op de sportvelden Bolnes. 
Het restantkrediet op deze velden (Veld A, B Veld 7/10) 
bedraagt € 139.200. Besluitvorming over de toekomst van 
het sportcomplex moet in 2010 plaatsvinden om de 
oorspronkelijk geplande uitgaven te kunnen schrappen.
In plaats van veld 7/10 tennispark moet voetbaldveld C 
worden toegevoegd. Totaal te schrappen investering is dan € 
109.000,-- 

Besluitvorming moet nog plaatsvinden. Dit heeft zowel 
te maken met de situatie van de SV Bolnes als de 
ontwikkelingen rond de korfbalfusie.

Besluitvorming moet nog plaatsvinden. 
Dit heeft zowel te maken met de situatie 
van de SV Bolnes als de ontwikkelingen 
rond de korfbalfusie.

3a punt 3 blz. 44 Onderhoud sportaccommodaties 
(ov. Accomodaties)
(Niveau van onderhoud 
verlagen) 

180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Niveau van onderhoud verlagen met 40%. Voor de gymzalen 
levert dit een besparing op van 145.000 en voor de overige 
accommodaties 180.000. We handhaven hiermee een 
acceptabel niveau van onderhoud. 

Over deze bezuinigingen worden nog gesprekken 
gevoerd met Sport en Welzijn. Op basis van de 
meerjarenonderhoudsbegroting van Sport en Welzijn 
kan vastgesteld worden dat een bezuiniging in deze 
omvang niet gerealiseerd kan worden zonder het 
huidige niveau van onderhoud aan te tasten.

Over deze bezuinigingen worden nog 
gesprekken gevoerd met Sport en 
Welzijn. Op basis van de 
meerjarenonderhoudsbegroting van 
Sport en Welzijn kan vastgesteld worden 
dat een bezuiniging in deze omvang niet 
gerealiseerd kan worden zonder het 
huidige niveau van onderhoud aan te 
tasten.

1e punt 2 blz. 44 Bibliotheek van A tot Z 42.900 85.700 128.500 171.300 171.300 Subsidie:
€ 1.427.248 (€ 513.000 huisvestingskosten/€ 553.000 
personeel) 
(12% is € 171.300)
Ridderkerk geeft 50% (572.000 euro) meer uit dan 
vergelijkbare gemeenten.
Voorstel:
We stellen voor 12% te bezuinigen op de subsidie. We 
denken daarbij aan efficiencywinst en aan 
verminderen/beëindigen van taken als ‘Podium voor 
ontmoeting en debat’ en ‘Centrum voor ontmoeting en 
educatie’. Sluiting van één of twee filialen is in onze ogen niet
de oplossing. Deze maatregel wordt eveneens genoemd in 
tabel 15 onder voorstel Bibliotheek.

Bezuiniging voor 2011 is verwerkt in 
subsidiebeschikking 2011. Heeft geen gevolgen voor 
huidige dienstverleningsniveau. Over de invulling van 
de bezuinigingen in de volgende jaren wordt nader 
overleg gevoerd. 

Bezuiniging gerealiseerd / idem 1e 
monitor

3a punt 7 blz. 44/
45

Initiatiefsubsidies
(Halveren initiatiefsubsidies)

46.700 46.700 46.700 46.700 46.700 We geven nu jaarlijks € 90.000 uit aan initiatiefsubsidies. We 
stellen voor het bedrag te halveren met ingang van 2011.

Deze bezuiniging is uitgevoerd. Subsidieplafond 2011 
is Euro 45.000. Regels initiatiefsubsidies aangescherpt. 
Max. bedrag per subsidie verlaagd naar Euro 1.500.

Bezuiniging gerealiseerd / idem 1e 
monitor

3a punt 8 blz. 45 Jongerenwerk 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Jongerenwerk bestaat uit:
·         Subsidie aan de SER (afgerond 25.000).
·         Subsidie aan Sport & Welzijn (afgerond € 1.000.000)
·         Waarderingssubsidies voor scouting, speeltuinen, e.d. 
(€ 60.000)
Hier is een besparing opgenomen van 10% op de 
waarderingssubsidies.

Bezuiniging gerealiseerd

3a punt 9 blz. 45 Centrum voor Jeugd en Gezin
(Taakstelling 12% op 
bovenwettelijk aanbod)

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 12% bezuinigen, vanaf 2011 levert in alle jaren en structureel 
een bedrag op van 60.000, waarvan de helft ( 30.000) een 
vermindering betekent voor de subsidie aan de Stromen 
Opmaat Groep en de andere helft (30.000) een vermindering 
voor de subsidie aan Flexus Jeugdplein. 

De bezuining is verwerkt in de begroting 2011. Bezuiniging gerealiseerd / idem 1e 
monitor

doorbelaste concernkosten 
programma 1

121.800 175.600 248.200 276.900 283.600 doorbelaste concernkosten programma 1 nav kadernota

863.700 1.250.900 1.404.100 1.513.300 1.528.600

2a punt 1 blz. 39 Doorberekenen kosten 
Ruimtelijke Ordening

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Betreft kosten die nu nog niet doorberekend worden aan 
derden terwijl dat wel kan. 

Is tot nu toe nog niet aan de orde geweest. Een 
volgende mogelijkheid doet zich voor bij het Zand.

Is tot nu toe nog niet aan de orde 
geweest. Een volgende mogelijkheid 
doet zich voor bij het Zand.

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Baten Programma 1 Burger als Partner:

Baten Programma 1 Burger als Partner

Lasten Programma 1 Burger als Partner
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Voortgangsrapportage bezuinigingen
1e programmamonitor 2011

Zie bijlage bij de 
Kadernota

'+ = voordeel en - = nadeel
Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      

1c punt 1 blz. 31 Accountantskosten
(Aanbesteden in BAR-verband)

0 2.500 2.500 2.500 2.500 Hier zou een voordeel op behaald kunnen worden door in 
BAR-verband gezamenlijk op te trekken in het 
aanbestedingstraject en dezelfde accountant te kiezen. De 
drie gemeenteraden dienen vooraf deze gezamenlijke 
afspraak te maken. Ons huidige contract met de accountant 
loopt tot en met 2011. Van een eventueel voordeel zal pas 
sprake zijn vanaf 2012. Voorwaarde is dat Barendrecht 
bereid moet zijn haar huidige contract met niet meer dan één 
jaar te verlengen. Vooralsnog wordt met ingang van 2012 5% 
van de totale accountantskosten (€ 50.700) als voordeel 
opgenomen.

Gebleken is dat binnen BAR-verband niet tot een 
gezamenlijke aanbesteding kon worden gekomen. De 
raad heeft op 24 februari 2011 het bestek voor de 
accountantsdiensten Ridderkerk vastgesteld. De 
aanbestedingsprocedure is gestart op 1 maart 2011.

Aanbesteding afgerond en besluit tot 
aanwijzing accountant is genomen. 
Offerte valt lager uit dan de geraamde 
kosten. Bezuiniging gerealiseerd.

2c punt 1 blz. 41 Onkostenvergoedingen 
wethouders

900 900 900 900 900 Tijdens raadsvergadering besloten op 1/7/2010 dat de 
collegeleden hun parkeerkaart inleveren

De collegeleden hebben inmiddels hun parkeerkaart 
ingeleverd.

2c punt 1 blz. 41 Vergoeding en presentiegelden 
raadsleden
(Afschaffen)

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Het betreft een niet wettelijk voorgeschreven voorziening 
waartoe de raad heeft besloten. Het gaat om een 
onkostenvergoeding aan de raadsleden voor computer- en 
internetgebruik. Door amendement aangepast, de 
vergoeding voor burgercommissieleden is gehandhaafd.

Sinds 1 januari 2011 wordt de vergoeding niet meer 
verstrekt. De Verordening rechtspositie (burger-
)raadsleden 2008 zal op dit punt nog moeten worden 
aangepast. Het Presidium zal de raad hiertoe een 
voorstel doen voor de raadsvergadering van 20 april 
2011.

2c punt 2 blz. 41 Uitkering aftredende raadsleden
(Afschaffen)

0 0 0 14.900 0 Na beëindiging van het raadslidmaatschap kan een 
maandelijkse uitkering worden aangevraagd voor maximaal 6
maanden en 80% van de raadsvergoeding. De uitkering 
wordt alleen verstrekt voor die maanden waarin het andere 
inkomen (loon/salaris, uitkering en/of alimentatie) niet hoger 
is dan 120% van de maandelijkse raadsvergoeding. In de 
meerjarenraming wordt in het verkiezingsjaar voor drie 
aftredende raadsleden hiervoor een bedrag van in totaal € 
15.000 geraamd. Naast afschaffen van de regeling zou ook 
besloten kunnen worden hiervoor geen raming meer op te 
nemen en bij een eventueel verzoek de post onvoorzien aan 
te spreken.Het structurele effect is berekend als het 
jaargemiddelde van de eenmalige opbrengst elke vier jaar.

Van deze voorziening wordt thans geen gebruik 
gemaakt. De Verordening rechtspositie (burger-
)raadsleden 2008 zal op dit punt nog moeten worden 
aangepast. Het Presidium zal de raad hiertoe een 
voorstel doen voor de raadsvergadering van 20 april 
2011.

2c punt 3 blz. 41 Parkeerabonnement raadsleden
(Afschaffen)

2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 Dit betreft een niet wettelijk voorgeschreven voorziening 
waartoe de raad heeft besloten. Raadsleden kunnen op 
eigen kosten een abonnement regelen.

Met ingang van 1 januari 2011 zijn alle abonnementen 
ingeleverd en wordt van de voorziening geen gebruik 
meer gemaakt. Het contract met Interparking B.V. is 
opgezegd. De Verordening rechtspositie (burger-
)raadsleden 2008 zal op dit punt nog moeten worden 
aangepast. Het Presidium zal de raad hiertoe een 
voorstel doen voor de raadsvergadering van 20 april 
2011.

1a punt 1 blz. 33 Sociale contacten 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 Deze post hoeft gezien het uitgavenverloop gedurende de 
jaren 2006-2009 niet meer in de begroting opgenomen te 
worden.

Doorbelaste concernkosten 
programma 2

13.600 19.700 27.800 31.000 31.700 doorbelaste concernkosten programma 2 nav kadernota

28.300 36.900 45.000 63.100 48.900

BAR 1c 
punt 1

blz. 55 Centralisering handhaving en 
vergunningen in BAR-verband 

0 19.800 19.800 19.800 19.800 Opnemen taakstelling bij de VTH-samenwerking (onder 
voorbehoud van daadwerkelijke collegebesluitvorming voor 
de centralisatievariant) op basis van te verwachten 
efficiencyvoordelen.

Bij de beoogde centralisering van de BAR-
samenwerking op het gebied van vergunningen, 
handhaving en toezicht is vertraging opgetreden. Het is 
daardoor onzeker of de beoogde besparingen in 2012 
worden gehaald. 

Lasten Programma 2 Burger als Kiezer:

Lasten Programma 3 Burger als Klant:

Lasten Programma 2 Burger als Kiezer
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Zie bijlage bij de 
Kadernota

'+ = voordeel en - = nadeel
Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      

BAR 1c 
punt 4

blz. 55/
56

BARVTH
(Samenwerken in BAR verband 
op vergunningverlening, toezicht 
en handhaving)

0 5.200 5.200 5.200 5.200 Opnemen taakstelling bij de VTH-samenwerking (onder 
voorbehoud van daadwerkelijke collegebesluitvorming voor 
de centralisatievariant) op basis van te verwachten 
efficiencyvoordelen.

Bij de beoogde centralisering van de BAR-
samenwerking op het gebied van vergunningen, 
handhaving en toezicht is vertraging opgetreden. Het is 
daardoor onzeker of de beoogde besparingen in 2012 
worden gehaald. Dat geldt in ieder geval voor de 
vastgestelde bezuiniging voor 2011. Voor een nadere 
toelichting verwijzen wij naar de Raadsinformatiebrief  
(RU 11/01924) d.d.3 maart 2011 waarin wij u eerder op 
de hoogte brachten van de voortgang m.b.t. 
samenwerking in BAR-verband.

De verwachting is dat de BAR-
gemeenten in 2013 in een gezamenlijke 
uitvoeringsorganisatie de 
Vergunningverlening, Handhaving en het 
Toezicht (VTH) zullen uitvoeren. 

1c punt 
13

blz. 33 Zorgfacturen
(Controle zorgfacturen 
uitbesteden)

13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Het WMO-kantoor kan deze taak uitvoeren voor circa € 0,80 
per inwoner, totaal € 37.000 (op basis van 46.000 inwoners). 
Hierdoor kan worden bespaard op de formatie van het team 
AO met 1 fte. Dit levert een besparing op van € 50.000. Het 
voordeel op jaarbasis is € 13.000.

De bezuiniging van € 13.000,- wordt op een andere 
manier gerealiseerd. Uitbesteding aan WMO-kantoor 
leverde niet de beoogde bezuiniging op. Een belangrijk 
deel van de admistratieve werkzaamheden bleef in 
eigen beheer. De ondersteunende software wordt nu 
ingericht om ook bulkfacturen hulpmiddelen te kunnen 
verwerken. De bezuiniging van € 13.000,- wordt 
behaald door de vacature niet volledig in te vullen. 

idem 1e monitor

1c punt 
14

blz. 33 WMO voorzieningen
(Terugverdieneffect trapliften en 
andere hulpmiddelen)

41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 De verandering houdt in dat trapliften niet meer in eigendom 
worden verstrekt maar in bruikleen (besparing oplopend tot 
12.000 in 2013).
Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen biedt mogelijkheid om 
scherpere tarieven te realiseren voor de hulpmiddelen. 
Besparing van 5% moet haalbaar zijn (37.500 vanaf 2011).

De nieuwe aanbesteding is klaar. Op dit moment zijn er 
onderhandelingen gaande over de overname van de 
hulpmiddelen. Dit vertraagt mogelijk het halen van de 
bezuiniging. De verwachting is dat de bezuiniging later 
dit jaar gehaald wordt. 

idem 1e monitor

1e punt 9 blz. 37 Stichting Evenementen 
Ridderkerk (SER)

1.500 3.100 4.600 6.100 6.100 Subsidie € 50.990 
(12%  € 6.118)
Voorstel: 12% bezuinigen met ingang van 2011. Wij denken 
aan versoberen evenementen en (meer) eigen bijdragen 
deelnemers.

Conform raadsbesluit is bij toekenning subsidie 2011 
aan de SER een bedrag van € 1.500 bezuinigd.

Bezuiniging gerealiseerd / idem 1e 
monitor

2b punt 2 blz. 40 Inkomensgrenzen invoeren voor 
HH, woonvoorziening-en en 
vervoers-voorzieningen.  

35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Voorstel zou kunnen zijn om personen met inkomen van 
meer dan 2,5 maal de bijstandsnorm uit te sluiten van de 
WMO. Albrandswaard zal een voorstel met deze inhoud 
voorleggen aan haar raad.  Gedacht kan worden aan het 
vermijden van scherpe inkomensgrenzen door bijvoorbeeld 
te werken met een glijdende schaal. Het effect moet niet 
worden overschat omdat circa 75% de huidige cliënten een 
inkomen heeft dat onder de 2.5 maal de bijstandsnorm heeft 
(50.000).
Het toetsen van inkomens betekent een extra procestap en 
heeft daarom gevolgen voor de benodigde capaciteit van de 
uitvoeringsorganisatie. Dit is structureel (15.000).

Hiervoor wordt een nieuwe verordening opgesteld. 
Deze gaat vanaf 1 januari 2012 in. De bezuiniging van 
2011 wordt daarmee niet gehaald. Vanaf 2012 kan een 
bezuiniging worden verwacht. Zie de 
raadsinformatiebrief RU10/08001 Wmo en de gevolgen 
van de kerntakendiscussie voor de individuele burger".

idem 1e monitor

2b punt 3 blz. 41 WMO vervoersvoorziening
(Beperken gebruik voor 65+ tot 
personen met een indicatie)

34.300 59.000 59.000 59.000 59.000 Op grond van de huidige regeling kunnen 65+-ers onbeperkt 
gebruik maken van het collectief vervoer. Dit kan worden 
beperkt tot 65+-ers met een indicatie.
Het totaal aantal pashouders collectief vervoer is 4289, 
waarvan ongeveer 15% 65+-ers zonder indicatie. Totale 
kosten op jaarbasis bedragen € 1.185.259,-. Ervaring leert 
dat doelgroep minder gebruik maakt van de voorziening dan 
de mensen met een WMO-indicatie. Een reële aanname is 
5% van de totale kosten, dus € 59.260,-.

De regeling 65+ is ingetrokken.Het college heeft 
besloten dat er in 2011 een overgangsregeling is 
waardoor de bezuiniging in 2011 voor een bedrag van € 
24.700 niet wordt gerealiseerd. Dit wordt gedekt uit het 
budget frictiekosten. Zie de raadsinformatiebrief 
RU10/08001 Wmo en de gevolgen van de 
kerntakendiscussie voor de individuele burger".

idem 1e monitor
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2c punt 
11

blz. 43 Volksfeesten en evenementen 130.725 43.840 130.725 43.840 130.725 Het budget voor Volksfeesten en evenementen bestaat uit 
voor € 25.000 uit subsidie aan de SER. Daarnaast is sprake 
van andere evenementen, zoals schaatsbaan en 
beachvolleybal. Samen gaat het om € 41.000. Daarnaast is  
er elke twee jaar een budget voor het Koningspleinfestijn (€ 
80.000). Gemiddeld is het budget daarom € 40.000.
Een voorstel om 12% (€ 6.100) te korten op de totale 
subsidie aan de SER (€ 50.990, waarvan de andere helft 
behoort tot Jongerenwerk) is opgenomen in tabel 1e. 
Wij stellen voor om de overige volksfeesten en evenementen 
volledig af te schaffen. Dit betreft jaarlijks € 16.000 (€ 41.000 
– 25.000) en elke twee jaar € 80.000). Structureel is dat € 
56.000.

Koningspleinfestijn en de andere evenementen gaan 
niet door.                               Wel blijkt nu dat er een 
verkeerde berekening heeft plaatsgevonden. Op deze 
kostenplaats stond € 25.000 subsidie SER, € 43.800 
evenementen op Koningsplein en € 160.500 voor het 
Koningspleinfestijn. Bezuinigd is € 160.500 + € 41.200-
€ 25.000. Dit had moeten zijn € 160.500 + € 43.800. 
Bezuiniging moet dus zijn in 2011 € 204.300 in 2012 € 
43.800 etc. Al met al een voordelig verschil van 
structureel € 27.600.

idem 1e monitor

2a punt 3 blz. 39 Inzet personeel voor (externe) 
evenementen

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Betreft het verrekenen van uren van timmerlieden en (ander) 
personeel voor diverse activiteiten en verrekenen kosten 
schoonmaak, beveiliging, boden etc.

3a punt 
10

blz. 45 Huishoudelijke hulp
(Loslaten Zeeuws model)

0 0 150.000 150.000 150.000 Het loslaten van het Zeeuws model, en overeenkomsten 
afsluiten met een paar zorgleveranciers levert een scherpere 
prijsstelling op ten opzichte van huidige model (150.000 
vanaf 2012). Keuzevrijheid voor cliënt wordt minder, maar 
prijs voor gemeente gunstiger.

Om de bezuiniging te halen zou in 2011 moeten 
worden aanbesteed. Dit is niet wenselijk. Een en ander 
betekent dat de bezuiniging van € 150.000,- in 2012 
niet wordt gerealiseerd. Hiertoe zal nog een 
dekkingsvoorstel worden gedaan.

idem 1e monitor

3a punt 
11

blz. 45 WMO voorzieningen
(Terugdraaien primaat van 
verhuizen)

0 60.000 60.000 60.000 60.000 Terugdraaien primaat van verhuizen levert een geringere 
stijging van de lasten op. 
De beperkingen die een persoon als bedoeld in artikel 1 van 
de WMO ondervindt m.b.t. het normale gebruik van de 
woning worden gecompenseerd via woonvoorzieningen. De 
manier waarop de woonvoorzieningen in de verordening zijn 
gegroepeerd geeft een rangorde aan. Volgens het voorstel 
zal wederom primair zal gekeken worden of verhuizing 
mogelijk of zinvol is. Dat wil zeggen leeftijdgeschikte woning 
beschikbaar is of op korte termijn beschikbaar komt. Een 
geschikte woning is een woning die met betrekkelijk lage 
investeringen volledig aangepast kan worden. Is geen 
geschikte woning beschikbaar dan kan het college besluiten 
één van de andere voorzieningen te verstrekken. Bij 
beoordeling spelen ook andere omstandigheden een rol, 
zoals de bereidheid om te verhuizen, de opgebouwde 
mantelzorg etc.
Als aanvrager besluit om in de woning te blijven wonen kan 
hij of zij in aanmerking komen voor een vergoeding die gelijk 
is aan de verhuiskostenvergoeding.De aanvrager ziet 
daarmee wel af van aanspraken op verdere woningaanpassin
blijvende omstandigheden.  

Hiervoor wordt een nieuwe verordening opgesteld. 
Deze gaat vanaf 1 januari 2012 in. De bezuiniging van 
2011 wordt daarmee niet gehaald. Vanaf 2012 kan een 
bezuiniging worden verwacht. Zie de 
raadsinformatiebrief. NB de bezuiniging is € 60.000,00. 
Dit bedrag is gebaseerd op de stijging van de lasten na 
het loslaten van het primaat van verhuizing in de 
huidige verordening.

idem 1e monitor

3a punt 
12

blz. 46 WMO
(Diverse aanpassingen)

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Wet Maatschappelijke ondersteuning. Het budget bedraagt 
structureel € 396.298. Het betreft: 
Sociale alarmering 39.943, GGZ aanbod 32.215, Lokaal 
Zorgnetwerk 29.140,  Steunpunt Mantelzorg 40.000, 
Subsidie Gehandicaptenraad 5.000. Versobering 
Ondersteunende Begeleiding 60.000 vanaf 2012, Vrij ruimte 
subsidies 50.000, Project 50.000, Afbouw project respijtzorg 
35.000 in 2011 en 50.000 vanaf 2012, Aanpassen 
verordening WMO ivm voorziening respijtzorg 50.000 alleen 
in 2013, Verminderen project vervangende dagopvang licht 
dementerenden 40.000.
Wij stellen een versobering voor van 20%, afgerond € 
80.000. We moeten nog nader bezien waar deze precies kan 
worden gevonden.

De bezuiniging van € 80.000,00  is gerealiseerd. idem 1e monitor
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3a punt 
25

blz. 48 Huishoudelijke hulp
(Afschaffen vrij te besteden 
bedrag)

0 30.000 30.000 30.000 30.000 Schrappen van vrij te besteden bedrag betekent dat de 
“leuke”dingen voor hulp of eigen huishouden vervallen.

Hiervoor wordt een nieuwe verordening opgesteld. 
Deze gaat vanaf 1 januari 2012 in. De bezuiniging van 
2011 wordt daarmee niet gehaald. Vanaf 2012 kan een 
bezuiniging worden verwacht. Zie de 
raadsinformatiebrief RU10/08001 Wmo en de gevolgen 
van de kerntakendiscussie voor de individuele burger".

idem 1e monitor

3a punt 
26

blz. 48 Leerlingenvervoer
(Aanpassen  normafstand)

0 0 0 0 0 Leerlingenvervoer boven de 6 km i.p.v. 2 km. Landelijk wordt 
als norm 6 km gehanteerd. Vergt aanpassing van de 
verordening. Is overeenkomstig eerdere voorstel. Door 
amendement als bezuiniging geschrapt.

bezuiniging per amendement ingetrokken idem 1e monitor

Doorbelaste concernkosten 
programma 3

59.714 86.071 121.694 135.769 139.054 Verlaging toegerekende concernkosten programma 3 door 
taakstellingen op de bedrijfsvoering.

410.739 466.511 740.519 669.209 759.379

Verlaging leges burgerzaken -600 -600 -600 -600 -600 Verlaging leges burgerzaken: door taakstellingen op de 
bedrijfsvoering daalt de concernoverhead en daardoor ook 
de aan leges burgerzaken toe te rekenen kosten.

Voordeel is meegenomen bij de bepaling van de 
tarieven 2011.

idem 1e monitor

2c punt 
11

blz. 43 Volksfeesten en evenementen -73.587 -73.587 -73.587 Het budget voor Volksfeesten en evenementen bestaat uit 
voor € 25.000 uit subsidie aan de SER. Daarnaast is sprake 
van andere evenementen, zoals schaatsbaan en 
beachvolleybal. Samen gaat het om € 41.000. Daarnaast is  
er elke twee jaar een budget voor het Koningspleinfestijn (€ 
80.000). Gemiddeld is het budget daarom € 40.000.
Een voorstel om 12% (€ 6.100) te korten op de totale 
subsidie aan de SER (€ 50.990, waarvan de andere helft 
behoort tot Jongerenwerk) is opgenomen in tabel 1e. 
Wij stellen voor om de overige volksfeesten en evenementen 
volledig af te schaffen. Dit betreft jaarlijks € 16.000 (€ 41.000 
– 25.000) en elke twee jaar € 80.000). Structureel is dat € 
56.000.

Koningspleinfestijn en de andere evenementen gaan 
niet door.                               Wel blijkt nu dat er een 
verkeerde berekening heeft plaatsgevonden. Op deze 
kostenplaats stond € 25.000 subsidie SER, € 43.800 
evenementen op Koningsplein en € 160.500 voor het 
Koningspleinfestijn. Bezuinigd is € 160.500 + € 41.200-
€ 25.000. Dit had moeten zijn € 160.500 + € 43.800. 
Bezuiniging moet dus zijn in 2011 € 204.300 in 2012 € 
43.800 etc. Al met al een voordelig verschil van 
structureel € 27.600.

2a punt 8 blz. 40 Baten exploitatie 
begraafplaatsen

71.300 71.000 70.500 70.400 70.300 Dit betreft een aanpassing van de geraamde baten van de 
begraafplaatsen om tot een kostendekkende exploitatie te 
komen.

De geraamde baten zijn administratief 
verwerkt. De tariefstijging heeft niet 
geleid tot negatieve effecten in het aantal
begrafenissen.

-2.887 70.400 -3.687 69.800 -3.887

1a punt 2 blz. 29 Verhardingen: Groot en Klein 
onderhoud
Onderdeel Groot onderhoud

130.000 273.000 273.000 273.000 153.000 De praktijk van de laatste jaren is dat door aannemers zeer 
scherp wordt ingeschreven op aanbestedingen. Gezien de 
economische situatie is dat de komende jaren ook de 
verwachting. Aldus wordt voorgesteld de budgetten voor 
groot onderhoud en rehabilitaties met ca 10% te verlagen. 
Dit heeft geen directe gevolgen voor de kwaliteit van de 
wegen zolang de economische situatie niet verandert. Indien 
deze wel verandert zal de kwaliteit van de wegen niet direct 
slechter worden. Er gaan enkele jaren over heen voordat 
sprake is van achteruitgang in kwaliteit.

De situatie is nog steeds dat aannemers zeer scherp 
inschrijven bij aanbestedingen.

idem 1e monitor.

1a punt 3 blz. 29 Verhardingen: Groot en Klein 
onderhoud
Onderdeel Klein onderhoud

11.000 11.000 11.000 11.000 Het betreft een doorlichting van het areaal en herberekening 
van kosten groot en klein onderhoud wegen voor de lange 
termijn. Dit heeft geen gevolgen voor de kwaliteit. Het gaat 
om een verfijning in de doorrekening van kosten voor diverse 
onderdelen. Structureel €113.000 betreft groot onderhoud en 
€11.000 klein onderhoud.

Lasten Programma 3 Burger als Klant

 Baten Programma 3 Burger als Klant: 

 Lasten Programma 4 Burger als 

Baten Programma 3 Burger als Klant
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1a punt 5 blz. 29 Dynamisch Beheer 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Dynamisch Beheer wordt ingezet voor kleine 
verkeerskundige aanpassingen tijdens de werkzaamheden 
van groot onderhoud wegen, straten pleinen. Schrappen van 
dit budget is mogelijk gezien het uitgavenpatroon 2006-2009, 
zonder  negatieve maatschappelijk effecten.

In de afgelopen jaren is gebleken dat gemiddeld 
€40.000 wordt uitgegeven. Tot op heden wordt 
verwacht dat dat ook voor 2011 voldoende is.

1a punt 6 blz. 29 Openbare verlichting 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Minder aankoop onderdelen Openbare Verlichting dan 
begroot. In verband met structurele aard van deze 
onderschrijding kan structureel € 15.000,- worden 
afgeraamd.

1a punt 7 blz. 29 Inkomsten uit inzet 
marktmeester

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 De marktmeester wordt ‘verhuurd’ aan diverse andere 
gemeenten. Deze inkomsten zijn tot nu toe niet geraamd.

De marktmeester werd ook ingezet in de gemeente 
Barendrecht en Albrandswaard. Echter per 1-1-2011 
heeft Albrandswaard geen marktmeester meer nodig. 
Hierdoor wordt de marktmeester alleen nog maar 
ingezet in Barendrecht. De inkomsten van de 
marktmeester dienen dan geraamd te worden op 
20.000 euro per jaar i.p.v. € 30.000,-- zoals 
aangegeven bij de bezuinigingen ingevolge de 
kadernota. De marktmeester wordt nu mede ingezet op 
het project Donkersloot om de buitenruimte te 
handhaven op parkeren / containers / reclame uitingen 
en parkeren van grote voertuigen.

1c punt 4 blz. 31 Groot onderhoud berhuurde 
gebouwen naar minimaal

15.200 28.400 36.400 63.200 41.600 Verkoop Anjerstraat 4 en 6: Hummeltjeshonk en Rode Kruis 
en Diepenbrockstraat 28. Verkoop in 2012 geeft voor dat jaar 
een netto-opbrengst van € 680.000 en een structurele 
besparing van € 30.200.

Voortgang als aangegeven. Voor het 
gebouw Diepenbrockstraat 28 zijn de 
onderhandelingen gevoerd met 
gegadigden. Pand wordt verkocht in 
2011. 

2a punt 8 blz. 40 Verkoop Anjerstraat 6 in 2012
Vervallen groot onderhoud

0 45.300 0 0 0 Verkoop Anjerstraat 4 en 6: Hummeltjeshonk en Rode Kruis 
en Diepenbrockstraat 28. Verkoop in 2012 geeft voor dat jaar 
een netto-opbrengst van € 680.000 en een structurele 
besparing van € 30.200.

Voortgang als aangegeven. Voor het 
gebouw Diepenbrockstraat 28 zijn de 
onderhandelingen gevoerd met 
gegadigden. Pand wordt verkocht in 
2011. 

1c punt 7 blz. 32 Investeringen vooral in 
programma 5
(Besparing op kapitaallasten 
door scherper aanbesteden)

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 In de begroting 2010 is het investeringsprogramma 2010 
opgenomen voor de periode 2010-2013. Programma 5 laat 
een onevenwichtig beeld zien met betrekking tot de 
investeringen in de verschillende jaren. De investeringen, 
niet zijnde gerelateerd aan afval en riool (verwerkt in Tabel 
7B) kunnen worden verlaagd met het 
aanbestedingsvoordeel. Dit resulteert in de volgende 
besparingen op de kapitaallasten:
2010: € 0;  2011: € 11.900; 2012: € 25.800; 2013: € 36.600.
Voor het investeringsvolume wordt gerekend met 4 jaar.
De gemiddelde besparing periode 2010-2013 (en structureel) 
ligt hiermee op ca.€ 30.000 per jaar.
Het gaat hier om dus om een verlaging als gevolg van 
scherper aanbesteden, met een effect op het 
investeringsvolume. Dit voorstel strijdt niet met de gedachte 
van het investeringsvolume, omdat die gedachte beoogt de 
boeggolf te elimineren.

Aanbestedingsvoordelen worden 
verwerkt in de tussenstand uitgaven 
investeringen. Doorrekening van de 
gevolgen voor de kapitaallasten vindt 
plaats in de 2e monitor.

1c punt 4 blz. 31 Verkoop Anjerstraat 4 in 2012 
Verlagen kapln rente ivm extra 
afschrijving boekwaarde per 1-1-
2012

5.700 -116.800 45.100 44.600 44.100 Verkoop Anjerstraat 4 en 6: Hummeltjeshonk en Rode Kruis 
en Diepenbrockstraat 28. Verkoop in 2012 geeft voor dat jaar 
een netto-opbrengst van € 680.000 en een structurele 
besparing van € 30.200.

Voortgang als aangegeven. Voor het gebouw 
Diepenbrockstraat 28 worden momenteel 
onderhandelingen gevoerd met gegadigden. Er bestaat 
een mogelijkheid dat verkocht wordt in 2011. Gevolgen 
zullen dan bij volgende monitor worden verwerkt.

Voortgang als aangegeven. Voor het 
gebouw Diepenbrockstraat 28 zijn de 
onderhandelingen gevoerd met 
gegadigden. Pand wordt verkocht in 
2011. 

1c punt 5 blz. 31 Bij VRI’s naar LED verlichting 
(Klassieke verlichting vervangen 
door LED)

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Vervangen van de storingsgevoelige klassieke lampen voor 
verkeersregelinstallaties door LED verlichting. Het betreft 
minder vervanging lampen en minder reparatie.
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1c punt 6 blz. 32 Van snoeihout naar 
houtsnippers

13.100 13.500 14.000 14.400 14.800 Wijzigen van afvoer groenafval van snoeihout naar 
houtsnippers. Baten € 28.200 per jaar. Voor 5 jaar 
2011/2015. Lasten circa € 10.000 afschrijving.

Met de productie van houtsnippers is begonnen. Tm 
eind februari is er 124 ton houtsnippers geleverd. Dit 
heeft 1.488,- opgebracht. Dit betekent een bezuiniging 
van € 3.968,- op verwerkingskosten. In totaal een 
voordeel van € 5.456,-. 

1d punt 1 blz. 34 Riolen
(Inspecteren beperken 2013-
2018)

0 0 50.000 50.000 50.000 In de jaren tot en met 2012 wordt in geheel Ridderkerk de 
riolering in 6 clusters geïnspecteerd. In de 6 jaren daarna zal 
beperkter worden geïnspecteerd. Daarna volgen weer 6 
jaren van volledige inspectie. Verlaging van deze kosten leidt 
tot een verlaging van het tarief voor de rioolheffing.

1b punt 2 blz. 30 Restafval 120.000 120.000 634.000 634.000 634.000 Vanwege verschillende subsidiestromen (plastic, papier, 
elektronisch apparaten e.d.) blijkt de hoeveelheid restafval te 
verminderen t.o.v. voorgaande jaren. Verlaging van deze 
kosten leidt tot een verlaging van het tarief voor de 
afvalstoffenheffing.

2c punt 4 blz. 42 Onderwijssubsidies op basis van 
Verordening ‘Fingel’

18.400 30.400 42.400 54.400 54.400 Openb. basisonderwijs uitsl huisvesting

2c punt 6 blz. 43 Minder Kroos- en bladvissen 
(Waterpan 2008-2012)

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Bezuiniging totaal circa € 20.000 per jaar.
Omdat 50% wordt gesubsidieerd door het Waterschap, 
vastgelegd in het Waterplan 2008-2012, levert dit voor de 
gemeente Ridderkerk een bezuiniging op van € 10.000. 
Nadeel: inschatting extra baggerwerk € 3.000.

2c punt 8 blz. 43 Subsidie verkeersexamen 
basisonderwijs
(Afschaffen)

3.045 3.045 3.045 3.045 3.045 Afschaffen subsidie verkeersexamen Basisonderwijs. 
Examens zullen doorgaan, maar de dekking van de 
toekomstige kosten zullen mogelijk plaatsvinden via 
onderwijssubsidies.

2c punt 9 blz. 43 Mobiele plantenbakken 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Alle mobiele plantenbakken laten adopteren door winkels en 
particulieren binnen de gemeente. Voor zover dit mogelijk 
blijkt: verwijderen. (NB. Sponsoring van rotondes door 
bedrijven is al opgenomen in de begroting vanaf 2011). 
Inhuur derden

Hiervoor wordt nu gecommuniceerd met winkeliers. Als 
er geen behoefte is zullen ze worden verwijderd na de 
bloeitijd van het voorjaarsbeplanting.

Overleg met de winkeliers in het 
Centrum heeft niet geleid tot adoptie van 
de bakken. Het weghalen 
gemeentebreed is gecommuniceerd. 
Hierop zijn diverse reacties gekomen 
voor adoptie.In 2011 zal de beoogde 
bezuiniging niet gehaald worden.De 
verwachting is dat in 2011 € 18.000 
(50%) bezuinigd wordt en met ingang 
van 2012 € 36.000 ( 100%) 

3a punt 
16

blz. 47 Openbare Verlichting, 
beeldkwaliteit 
(van standaard naar minimaal

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Betreft verlagen van standaard naar minimaal. Verlagen naar 
zeer minimaal zou € 20.000 extra opleveren.

3a punt 
17

blz. 47 Vervangen beschoeiing 
(Van standaard naar minimaal)

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Betreft houtwerk langs wateren. Betreft verlagen van 
standaard naar minimaal.

De beschoeiing wordt minimaal onderhouden. Zoals het
er nu naar uit ziet is er voldoende budget om de 
beschoeiing op dit niveau te onderhouden.

idem 1e monitor.

3a punt 
18

blz. 47 Verkeersmaatregelen 
 (Van standaard naar minimaal)

9.900 4.800 9.900 9.900 9.900 Overschrijding subsidie schoolleerkracht verkeer vanwege 
jaaroverschrijdend verschil in termijnbetalingen. Tevens zal 
één contract per 31/12/2010 aflopen. Het 2e contract loopt 
tot 31/12/2012. Naar aanleiding van het besluit in de 
Kadernota 2011 wordt bud

3a punt 
18

blz. 47 Verkeersmaatregelen 
 (Van standaard naar minimaal)

33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 Betreft verlagen van standaard naar minimaal. Verlagen naar 
zeer minimaal zou € 19.000 extra opleveren.

3a punt 
19

blz. 47 Verhardingen woonstraten
(onderhoudsniveau basis naar 
minimaal)

95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 Betreft verlagen onderhoudsniveau woonstraten van basis 
naar minimaal.
Dit kan leiden een grotere voegwijdte, wortelopdruk,  
oneffenheden en plasvorming.

De verharding in woonstraten zijn tot 2011 op 
basisniveau onderhouden. De periode van het verlagen 
naar het onderhoudsniveau minimaal is nog te kort om 
de gevolgen te kunnen zien.

idem 1e monitor.

3a punt 
20

blz. 47 Verhardingen winkelcentra
(niveau van exclusief naar basis)

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Betreft verlagen onderhoudsniveau winkelcentra van 
exclusief naar basis.
Dit kan leiden tot meer klachten van zowel bezoekers, 
bewoners en winkeliers.

De verharding in winkelcentra zijn tot 2011 exclusief 
onderhouden. Het duurt een aantal jaren voordat de 
gevolgen van het verlagen van het onderhoudsniveau 
merkbaar wordt. Eventuele schades kunnen binnen het 
huidige budget worden opgevangen.

idem 1e monitor.

3a punt 
22

blz. 47 Ruwgras 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 Door de frequentie van het ruwgrasmaaien te wijzigen komt 
er minder afval wat afgevoerd moet worden.

In de berekening van deze wijziging is een rekenfout 
gemaakt waardoor de bezuiniging te voordelig uitkwam. 
Het werkelijke voordeel komt uit op € 500,-. Daarom 
wordt afgezien van deze bezuiniging.

idem 1e monitor.
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3a punt 3 blz. 44 Onderhoud sportaccommodaties 
(gymlokalen)
(Niveau van onderhoud 
verlagen) 

0 0 0 0 0 Niveau van onderhoud verlagen met 40%. Voor de gymzalen 
levert dit een besparing op van 145.000 en voor de overige 
accommodaties 180.000. We handhaven hiermee een 
acceptabel niveau van onderhoud. 

3a punt 4 blz. 44 Wijkbudgetten
(Halveren)

113.500 113.500 113.500 113.500 113.500 Het wijkbudget (€ 227.000 structureel) is bedoeld om 
wijkbewoners te stimuleren om nog meer betrokken te zijn bij 
hun eigen woon- en leefomgeving. Dit doel wordt echter ook 
al nagestreefd vanuit een ander budget, de initiatiefsubsidies 
(jaarlijks € 90.000).
In 2009 zijn o.a. de volgende zaken bekostigd vanuit het 
wijkbudget (dat precies toereikend bleek te zijn): 
chocoborrels, balpennen, pannenkoeken, lief- en 
leedcommissies, AED’s (variërend in prijs van € 750,-- tot ca. 
€ 2.000,-- ), vuurwerkshows, sportkleding, ouderenuitjes, 
catering workshops, winter-diervoederpakketten, 
onderhoudscontracten bloembakken, verjaardagskalenders 
etc.
Het wijkbudget (€ 24.000,-- per wijk per jaar) zou zijn bedoeld
om wijkbewoners te stimuleren om nog meer betrokken te 
zijn bij hun eigen woon- en leefomgeving. Bovengenoemde 
uitgaven zouden daar aan moeten bijdragen.
De gemeente geeft, via het wijkbudget, ook financiële 
bijdragen aan stichtingen die handtekeningenacties tegen 
gemeentebeleid organiseren, zoals de Stichting Polder 
Nieuw-Reijerwaard. 

De betreffende organisatoren van de wijken zijn in 2010 
op de hoogte gesteld van de halvering van het 
wijkbudget. Medio 2011 vindt overleg plaats over 
nadere invulling van het budget met 'sociale participatie'
( bijvoorbeeld Opzomeren).

Bezuiniging zal gerealiseerd worden.

Acties die vervolgens weer worden ondersteund door 
wijkoverleggen/wijkidee-teams die beschikken over het 
wijkbudget. Wij stellen voor te komen tot een aanmerkelijke 
versobering, door halvering van het bestaande wijkbudget.

2a punt 8 blz. 40 Lasten exploitatie 
begraafplaatsen

-49.300 -49.000 -48.500 -48.400 -48.300 Dit betreft een aanpassing van de geraamde lasten van de 
begraafplaatsen om tot een kostendekkende exploitatie te 
komen.

De stand van de uitgaven medio 2011 
geeft aan dat de bezuiniging gehaald 
wordt.

doorbelaste concernkosten 
programma 4

126.300 182.100 257.500 287.300 294.200 Verlaging doorbelaste concernkosten programma 4 nav 
taakstellingen op de bedrijfsvoering.

905.845 1.059.245 1.841.345 1.909.945 1.775.245

1c punt 4 blz. 31 Verkoop Anjerstraat 4 in 2012
Vervallen huurinkomsten

-7.700 737.600 -15.400 -15.400 -15.400 Verkoop Anjerstraat 4 en 6: Hummeltjeshonk en Rode Kruis 
en Diepenbrockstraat 28. Verkoop in 2012 geeft voor dat jaar 
een netto-opbrengst van € 680.000 en een structurele 
besparing van € 30.200.

Voortgang als aangegeven. Voor het 
gebouw Diepenbrockstraat 28 zijn de 
onderhandelingen gevoerd met 
gegadigden. Pand wordt verkocht in 
2011. 

1c punt 6 blz. 32 Van snoeihout naar 
houtsnippers

3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 Wijzigen van afvoer groenafval van snoeihout naar 
houtsnippers. Baten € 28.200 per jaar. Voor 5 jaar 
2011/2015. Lasten circa € 10.000 afschrijving.

Met de productie van houtsnippers is begonnen. Tm 
eind februari is er 124 ton houtsnippers geleverd. Dit 
heeft € 1.488,- opgebracht. 

In eerste halfjaar bedroeg de productie 
237 ton. Dit heeft € 2.805,- opgebracht. 
De bezuinigde kosten afvoer bedroeg 
hiermee € 7.587,-. Totaal voordeel komt 
hiermee op € 10.432,-. Het ligt in de 
verwachting dat deze bezuiniging geheel 
gerealiseerd wordt.

2c punt 
10

blz. 43 Volkstuinen 
(Onderbrengen bij  
verenigingen)

14.900 10.800 5.800 5.400 4.900 Volkstuinen onderbrengen in vereniging en kostendekkend 
maken of volledig afstoten.Betreft een mutatie uit de 
kadernota

De tarieven worden jaarlijks verhoogd met maximaal 
20%. De prognose is dat per 1-1-2015 de exploitatie 
kostendekkend is.
Wat betreft het onderbrengen in een vereniging zijn er 
besprekingen gaande met huurders. 

De gesprekken met de contactpersonen 
van de volkstuinen heeft niet geleid tot 
het oprichten van een 
volkstuinvereniging. Overleg wordt 
voortgezet. Bezuiniging wordt in 2011 
niet gehaald.

Lasten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner:

Baten Programma 4 Burger als 
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1b punt 3 blz. 30 Vergoeding Elektrische 
Apparaten

20.000 0 0 0 0 Met terugwerkende kracht kan de gemeente vanaf 1 januari 
2009 tot 1 januari 2012 een vergoeding van € 79/ ton 
ontvangen voor het inzamelen van elektronische apparaten 
(de zogenaamde WEEE-overeenkomst – Waste Electrical 
Electronical Equipment). Deze opbrengst leidt tot een 
(eenmalige) verlaging van het tarief voor de 
afvalstoffenheffing. 

2a punt 8 blz. 40 Verhoging aanwending 
voorziening onderhoud graven

185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 Dit betreft een aanpassing van de geraamde baten van de 
begraafplaatsen om tot een kostendekkende exploitatie te 
komen.

Dit is administratief verwerkt.

216.000 937.200 179.200 178.800 178.300

1a punt 
10

blz. 30 Uitgaven regievoering WSW 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 De werkelijke kosten zullen van 2011 ongeveer 70.000 
bedragen.

Wordt gerealiseerd.

1a punt 7 blz. 29 Inkomsten uit inzet 
marktmeester

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 De marktmeester wordt ‘verhuurd’ aan diverse andere 
gemeenten. Deze inkomsten zijn tot nu toe niet geraamd.

De marktmeester werd ook ingezet in de gemeente 
Barendrecht en Albrandswaard. Echter per 1-1-2011 
heeft Albrandswaard geen marktmeester meer nodig. 
Hierdoor wordt de marktmeester alleen nog maar 
ingezet in Barendrecht. De inkomsten van de 
marktmeester dienen dan geraamd te worden op 
20.000 euro per jaar i.p.v. € 30.000,-- zoals 
aangegeven bij de bezuinigingen ingevolge de 
kadernota. De marktmeester wordt nu mede ingezet op 
het project Donkersloot om de buitenruimte te 
handhaven op parkeren / containers / reclame uitingen 
en parkeren van grote voertuigen.

1a punt 8 blz. 29 Kredietcrisis 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Dit betreft extra formatie die is geraamd in de begroting en 
die nu niet wordt ingezet.

Dit bedrag is/wordt in 2010 en 2011 volledig gebruikt. 
De kredietcrisis is nog steeds van toepassing, 
klantenbestand stijgt nog steeds. Bij niet wijzigen van 
de omstandigheden zal in 2012 eenzelfde bedrag nodig 
zijn.

BAR 1c 
punt 1

blz. 55 Centralisering handhaving en 
vergunningen in BAR-verband 

0 18.200 18.200 18.200 18.200 Opnemen taakstelling bij de VTH-samenwerking (onder 
voorbehoud van daadwerkelijke collegebesluitvorming voor 
de centralisatievariant) op basis van te verwachten 
efficiencyvoordelen.

Bij de beoogde centralisering van de BAR-
samenwerking op het gebied van vergunningen, 
handhaving en toezicht is vertraging opgetreden. Het is 
daardoor onzeker of de beoogde besparingen in 2012 
worden gehaald. 

BAR 1c 
punt 2

blz. 55 Centralisering leerplicht in BAR-
verband 

0 0 25.000 25.000 25.000 Taakstelling 0,5 Fte op leerplichtambtenaar. Centralisatie van
leerplicht moet nog van start gaan, maar ligt in lijn met de 
ontwikkelingen in het kader van de Wabo. Wil bezuiniging 
hier mogelijk zijn, dan zal ook tot fysieke centralisatie moeten 
worden overgegaan.

Afhankelijk van voortgang BAR

BAR 1c 
punt 3

blz. 55 Eén uitvoerings-organisatie voor 
de BAR-gemeenten (voor 
verstrekkingen Hulp bij 
Huishouden en Hulpmiddelen 
en voorzieningen)

0 0 0 0 75.000,00 Er zal uitgegaan moeten worden van aannames omdat het 
een andere manier van werken betreft. Aanname is dat circa 
10 % besparing op de uitvoeringskosten reëel is. De 
uitvoeringskosten van op dit moment bedragen circa € 
750.000. De frictiekosten worden geschat op €150.000. Deze 
zijn in mindering gebracht op de besparingen voor 2013 en 
2014.

Voorwaarde voor realisatie van deze 
bezuiniging is deelname van 
Barendrecht aan de uitvoering van de 
WMO. Onderzoek wordt gestart naar de 
mogelijkheden voor verdere 
samenwerking door realisatie van een 
sociale dienst voor de BAR-gemeenten. 
De WMO wordt hierin meegenomen. 

BAR 1c 
punt 4

blz. 55/
56

BARVTH
(Samenwerken in BAR verband 
op vergunningverlening, toezicht 
en handhaving)

0 4.800 4.800 4.800 4.800 Opnemen taakstelling bij de VTH-samenwerking (onder 
voorbehoud van daadwerkelijke collegebesluitvorming voor 
de centralisatievariant) op basis van te verwachten 
efficiencyvoordelen.

Bij de beoogde centralisering van de BAR-
samenwerking op het gebied van vergunningen, 
handhaving en toezicht is vertraging opgetreden. Het is 
daardoor onzeker of de beoogde besparingen in 2012 
worden gehaald. Dat geldt in ieder geval voor de 
vastgestelde bezuiniging voor 2011. Voor een nadere 
toelichting verwijzen wij naar de Raadsinformatiebrief 
(RU 11/01924) d.d.3 maart 2011  waarin wij u eerder op
de hoogte brachten van de voortgang m.b.t. 
samenwerking in BAR-verband.

Lasten Programma 5 Burger Onderdaan & 
belastingbetaler:

Baten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner:
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1c punt 
10

blz. 32 Uitstroom bevorderen
(Inzet 2de regisseur uitstroom) 
Uren afd. SPO

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Kosten 1 Fte extra: 60.000. De baten die hier tegenover 
staan zijn minimaal 5 extra uitstromingen * 17.000 – 85.000. 
Verschil: 25.000. Deze kosten kunnen waarschijnlijk geheel 
ten laste worden gebracht van het W-deel.

Voor de tweede regisseur werk wordt nog geworven, de
toekomst zal dit uit moeten wijzen. De contacten met 
werkgevers, met het doel om vacatures te vervullen en 
uitkeringsgerechtigden aan betaald werk te helpen, zijn 
geïntensiveerd. De werving van een tweede, vast 
aangestelde regisseur werk is gestart.

De tweede regisseur werk zal starten per 
1 september 2011

1c punt 9 blz. 32 Beëindiging ROTS/ omzetten
(Beëindiging deelname regionaal
fraude team en zelf doen) 
aandeel Ridderkerk in ROTS

0 46.200 46.200 46.200 46.200 De huidige kosten voor deelname aan het Regionaal Fraude 
Team Spijkenisse (ROTS) bedragen € 109.000. Over de 
resultaten zijn we niet tevreden, ook omdat het instrument 
voor het doel te zwaar lijkt. Voorgesteld wordt om – 
eventueel samen met Albrandswaard en Barendrecht – een 
eigen fraudemedewerker in dienst te nemen, waarbij veel 
meer ingezet kan worden op preventie etc. Kosten voor een 
dergelijk medewerker zijn € 64.000. Dit levert per saldo een 
besparing op. De gemeente kan zonder extra kosten uit de 
regeling met ROTS stappen

De gemeente Spijkenisse heeft tijdens het laatste 
overleg aangegeven dat zij mogelijk nog een rekening 
sturen voor het uittreden. 

1e punt 4 blz. 36 Vluchtelingenwerk Ridderkerk 3.500 7.000 10.400 13.900 13.900 Subsidie:
Subsidie  €115.595  
Taalcoaches  €  45.000 (voor 3 jaar)
Totaal € 160.595
(12% € 19.271)
Voorstel: 
12% bezuinigen, met ingang van 2011. Het betreft niet 
onomstotelijk over de hele linie een kerntaak en de taak kan 
aanmerkelijk worden versoberd. Het aantal huishoudens dat 
wordt begeleid is gemiddeld 15 á 30. 

Op de reguliere subsidie aan Stichting 
Vluchtelingenwerk Maasdelta is bezuinigd. Op de 
subsidie voor taalcoaches niet. Dit is niet mogelijk, 
omdat deze subsidie specifiek voor dit doel is bestemd. 
Met de stichting is afgesproken dat zij, in het kader van 
de bezuinigingen zich meer richten op intesieve 
begeleiding voor een kortere periode, werken met een 
hulpplan en bij beidiging van het traject, zorgen voor 
een warme overdracht. Hierdoor wordt de periode dat 
iemand begeleid wordt eindig, waardoor deze minder 
kostbaar is. Daardoor kan de stichting zich ook meer op 
de kerntaak van nieuwkomers richten. Oudkomers, die 
hier al langere tijd zijn, zouden zelfredzaam moeten zijn 
en kunnen ook bij andere instanties terecht.

1e punt 6 blz. 36/
37

SWOR 40.000 40.000 60.000 80.500 80.500 Subsidie:
Subsidie     € 554.897 
Steunpunt mantelzorg      € 122.240
Totaal    € 677.137 
 (12% € 81.256)
Voorstel:
12% bezuinigen, waarvan 25% in 2011, 50% in 2012, 75% in 
2013 en 100% in 2014. We ondersteunen de voorstellen 
zoals gedaan door SWOR in hun reactie op onze brief. Het 
gaat daarbij om:
·   Beëindigen maaltijddienst.
·   Respijtarrangementen verminderen en/of eigen bijdrage 
vragen
·   Dagverzorging; geen vrijwilligers meer leveren en huur 
betalen, nu het een AWBZ-voorziening is.
·   Subsidieverstrekking aan ouderenbonden en het Gilde.
Administratief ondersteunen van de ACOR.

De bezuinigingsafspraken worden gerealiseerd conform
de  bezuinigingsbedragen. 

De bezuinigingsafspraken worden 
gerealiseerd conform de 
bezuinigingsbedragen. De SWOR zal dit 
niet doen door de maaltijdendienst te 
beëindigen.

3a punt 2 blz. 44 Minimabeleid/lang-
durigheidstoeslag 

0 0 0 0 0 Het terugbrengen van de langdurigheidstoeslag van 120 naar
100% geeft een besparing van € 45.100 per jaar ten opzichte 
van het huidige budget. Door amendement als bezuiniging 
geschrapt.

bezuiniging per amendement ingetrokken. 

doorbelaste concernkosten 
programma 5

128.200 184.700 261.200 291.400 298.400 Verlaging concernkosten programma 5 door taakstellingen 
op de bedrijfsvoering.

236.700 465.900 590.800 645.000 727.000Lasten Programma 5 Burger Onderdaan & 
belastingbetaler:
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1c punt 9 blz. 32 Beëindiging ROTS/ omzetten
(Beëindiging deelname regionaal
fraude team en zelf doen) 
Verlagen bijdrage 
Albrandswaard

0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 De huidige kosten voor deelname aan het Regionaal Fraude 
Team Spijkenisse (ROTS) bedragen € 109.000. Over de 
resultaten zijn we niet tevreden, ook omdat het instrument 
voor het doel te zwaar lijkt. Voorgesteld wordt om – 
eventueel samen met Albrandswaard en Barendrecht – een 
eigen fraudemedewerker in dienst te nemen, waarbij veel 
meer ingezet kan worden op preventie etc. Kosten voor een 
dergelijk medewerker zijn € 64.000. Dit levert per saldo een 
besparing op. De gemeente kan zonder extra kosten uit de 
regeling met ROTS stappen

De gemeente Spijkenisse heeft tijdens het laatste 
overleg aangegeven dat zij mogelijk nog een rekening 
sturen voor het uittreden. 

1d punt 1 blz. 34 Riolen
(Inspecteren beperken 2013-
2018) Verlagen tarief eigenaren 
niet-woningen

-27.700 -22.500 -22.800 -23.200 -23.300 In de jaren tot en met 2012 wordt in geheel Ridderkerk de 
riolering in 6 clusters geïnspecteerd. In de 6 jaren daarna zal 
beperkter worden geïnspecteerd. Daarna volgen weer 6 
jaren van volledige inspectie. Verlaging van deze kosten leidt 
tot een verlaging van het tarief voor de rioolheffing.

Met de jaarlijkse bezuiniging (2011) is de rioolheffing 
berekend

1d punt 2 blz. 34 Restafval Zie tabel 4a
(Nieuwe contractvorm van € 116 
naar € 70) Verlagen tarieven 
afvalstoffenheffing.

0 0 -560.000 -560.000 -560.000 Betreft nieuwe contractvorm verwerking restafval. Ridderkerk 
heeft met AVR een contract tot eind 2012 met op dit moment 
een verwerkingsprijs van € 116 per ton. In 2009 een 
totaalbedrag van € 1.400.000. De marktprijzen variëren op dit 
moment, maar een gemiddelde “normale” prijs voor 
Ridderkerk zou op dit moment rond de € 70 liggen. Als vanaf 
2013 deze prijs ook geldt, kan deze besparing worden 
bereikt. Daarmee komt de totale verwerkingsprijs voor 
Ridderkerk op € 840.000.

Geen actie tot nu toe. Dit zal onderdeel worden van een
nieuwe contractvorm / aanbesteding.

2a punt 2 blz. 39 Parkeerbelasting 
(Verhoging tarieven)

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Een eerder voorstel voor het verhogen van de 
parkeertarieven (van € 0,90 naar € 1,--) heeft het niet 
gehaald. Indien besloten wordt tot uitbreiding van het aantal 
betaald parkeerplaatsen met 517 plaatsen (zie maatregel in 
tabel 5a), dan geeft deze tariefsverhoging een extra 
opbrengst van € 41.900.

Loopt conform planning

2a punt 4 blz. 39 Inkomsten uit bestuurlijke 
aanpak hennepteelt
(Kosten verhalen op dader)

13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 De ervaring in Rotterdam is dat ong. 1/3 van de kosten op de 
dader verhaald kan worden. De inkomsten zijn tot nu toe nog 
niet geraamd.

Tot vandaag zijn er geen hennepkwekerijen opgerold in 
Ridderkerk waardoor er ook geen kosten zijn gemaakt.

Er zijn tot nu toe 3 hennepkwekerijen 
ontmanteld. De eerste op 12 april 2011, 
de tweede op 1 juli 2011 en de derde op 
25 augustus 2011.

2a punt 5 blz. 39 OMS dwangsommen 
(Ophogen en nog strikter 
handhaven)

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 OMS betreft onterechte brandmeldingen. Er zijn nog geen OMS dwangsommen de deur uit.

nav 1b 
punt  2

blz. 30 Verlagen tarieven 
afvalstoffenheffing.

-206.200 -186.900 -84.300 -84.200 -85.100 1. Mutatie verlaging restafval (120.000 in 2011,120.000 in 
2012, 74.000 in 2013, 74.000 in 2014, 74.000 in 2015 (lagere 
raming vanaf 2013 heeft relatie met afsluiten nieuw contract 
ad 560.000)
2. vergoeding electr. App. WEEE-overeenkomst 20.000
3. hoger dividend MAR tot 2012 (einde contractdatum 31-1-
2011)   Deze Mutaties leiden tot een lagere opbrengst 
afvalstoffenheffing

Met de jaarlijkse bezuiniging (2011) is de 
afvalstoffenheffing berekend

-180.900 -168.400 -626.100 -626.400 -627.400

Baten Programma 5 Burger Onderdaan & 
belastingbetaler:

Baten Programma 5 Burger Onderdaan & 
belastingbetaler:
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bedrijfsvo
ering 1c 
punt 3

blz. 56 Herwaardering onroerende 
zaken
(Jaarlijkse herwaardering in 
eigen beheer)

5.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Door de jaarlijkse hertaxatie volledig in eigen beheer te doen 
wordt een besparing gerealiseerd. Hiervoor is een fulltime 
taxateur (schaal 8/9) nodig. De besparing bestaat uit het 
thans uit te besteden bedrag van € 80.000 verminderd met 
de salariskosten van maximaal € 60.000. In het eerste jaar 
zal er nog externe begeleiding (€ 15.000) moeten 
plaatsvinden. Vandaar dat in het eerste jaar minder extra 
opbrengst behaald wordt.

Het volledig in eigen beheer uitvoeren van de jaarlijkse 
herwaardering blijkt niet haalbaar te zijn. Er ligt een 
voorstel richting het college om de realisering hiervan 
uit te stellen naar 2014. Het voordeel (besparing) voor 
de jaren 2011 tot en met 2013 wordt afgeboekt ten 
laste van de frictiekosten uitvoering kadernota 2011. 

Voor de jaarlijkse herwaarding van zowel 
woningen als niet-woningen loopt er een 
5-jarigcontract met een taxatiebureau t/m
2013. Om die reden is het niet direct 
mogelijk de herwaarding volledig in eigen
beheer uit te voeren. Daarom is het 
volgende afgesproken:
• het taxatiebureau blijft tot het eind van 
de contractperiode (eind 2013) 
 de taxaties verzorgen voor de niet-
woningen, incl. bedrijfswoningen;
• wij starten al per 2011 (i.p.v. 2012) met 
de uitvoering van de hertaxaties voor de 
woningen.
Vanaf 2014 voert onze gemeente alle 
herwaarderingen zelf uit en hebben wij 
op dat moment de 
bezuinigingsmaatregel volledig 
ingevoerd. Met bovengenoemde 
afspraken kon het huidige contract 
opengebroken worden. Hiervoor betalen 
wij aan het taxatiebureau een afkoopsom
van € 42.000,--.
Tegenover deze eenmalige kostenpost 
staat een structurele verlaging van 
overige uitvoeringskosten tot nagenoeg 
hetzelfde bedrag.  

doorbelaste concernkosten 
programma 6

4.090 5.896 8.336 9.300 9.525 doorbelaste concernkosten programma 6 nav kadernota

Mogelijke frictie in 2011 -476.400 0 0 0 0 Zie blz. 15 v.d. Kadernota. Dit bedrag wordt niet toegelicht en 
ook niet opgenomen in de bijlage.

-467.310 25.896 28.336 29.300 29.525

1b punt 4 blz. 30 Dividend NV MAR 60.000 60.000 0 0 0 Het dividend dat de gemeente ontvangt van het 
afvalverwerkingsbedrijf wordt nu geraamd op  € 20.000. Een 
raming van € 80.000 zou meer overeenkomstig de werkelijke 
verwachting zijn. Terugkijkend naar de afgelopen 3 jaar, laat 
het uit te keren dividend namelijk een stijgende lijn zien. Voor 
de komende jaren (restant contractduur) is de verwachting 
dat die stijgende lijn wordt voortgezet. Deze opbrengst leidt 
tot een (eenmalige) verlaging van het tarief voor de 
afvalstoffenheffing.

2a punt 6 blz. 39 Toeristenbelasting 
(Invoeren toeristenbelasting)

44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 Het betreft een belasting op hotelovernachtingen. In 
Ridderkerk is het Van der Valk-hotel gevestigd. Invoeren 
betekent echter ook dat ‘iemand’ de administratieve 
afhandeling zal moeten doen. Dit wordt geschat op 0,2 Fte 
(sch 7) inzet. Deze extra last is niet opgenomen in het 
bedrag.

Op dit moment treedt de gemeente (wethouder MV) in 
gesprek met Van der Valk-hotel over de uitvoering 
hiervan. 

2a punt 7 blz. 39 Precariobelasting/ 
reclameborden
(Heffen van precariobelasting)

0 35.000 35.000 35.000 35.000 Betreft een verhoging van de opbrengsten naar het 
gemiddelde van vergelijkbare gemeente, namelijk met 1 euro 
per inwoner. De extra kosten van 0,2 fte personeelslasten 
zijn hiervan afgetrokken.

Er wordt voorgesteld om de extra perceptiekosten van 
€ 9.000 om te zetten in formatiebudget tbv de formatie-
uitbreiding van belastingen. 

Lasten hoofdstuk 6 Financiering &algemene 
dekkingsmiddelen:

Lasten hoofdstuk 6 Financiering 
&algemene dekkingsmiddelen:

Baten hoofdstuk 6 Financiering &algemene 
dekkingsmiddelen:
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Onderwerp                Toelichting op bezuiniging 

(maatregel)          2011 2012 2013 2014 Structureel

Voortgangsrapportage bezuinigingen 
2e programmamonitor 2011

Voortgangsrapportage bezuinigingen
1e programmamonitor 2011

Zie bijlage bij de 
Kadernota

'+ = voordeel en - = nadeel
Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      

4a punt 1 
en 2

blz. 48 Totaal tabel 4a Verhogen OZB 
gebruikers

200.000 180.000 634.000 634.000 634.000 Verhoging van opbrengst OZB en gelijktijdige verlaging 
opbrengst afvalstoffenheffing. Structureel komt het tarief van 
de OZB hiermee op een niveau dat vergelijkbaar is met de 
omliggende gemeenten (dat nu gemiddeld 9% hoger ligt dan 
dat van Ridderkerk).

Het voordeel van € 200.000 (2011) is reeds verwerkt in 
de door de raad in december vastgestelde OZB-
tarieven. 

Totaal bespaarde rente nav 
diverse reservemutaties 
kadernota

0 -5.841 -7.156 -45.009 -46.742 Totaal bespaarde rente nav diverse reservemutaties 
kadernota

304.000 313.159 705.844 667.991 666.258

1a punt 4 blz. 29 Verhardingen: Groot en Klein 
onderhoud
Zowel in rubriek 6 als in rubriek 
8 coderen

51.800 -100.000 -100.200 -100.600 17.000 Dit betreft de verrekening met de onderhoudsreserve 
verharding bij vaststelling van alle bezuinigingen op groot - 
en klein onderhoud  m.b.t. verharding.

1a punt 9 blz. 30 Reserve intensivering bijzondere 
bijstand
Zowel in rubriek 6 als in rubriek 
8 coderen

400 400 400 400 400 Het doel van deze reserve is incidentele uitgaven in het 
kader van de bijstandsverlening te doen die niet ten laste van 
enige andere raming kunnen worden gebracht. De ervaring 
van de afgelopen jaren leert dat deze uitgaven niet 
voorkomen. Voorgesteld wordt om de reserve af te ramen.

wordt gerealiseerd

1c punt 4 blz. 31 Verkoop Anjerstraat 4 in 2012. 
Aanwending kaplnreserve ivm 
extra afschrijving

0 0 3.000 2.700 2.400 Verkoop Anjerstraat 4 en 6: Hummeltjeshonk en Rode Kruis 
en Diepenbrockstraat 28. Verkoop in 2012 geeft voor dat jaar 
een netto-opbrengst van € 680.000 en een structurele 
besparing van € 30.200.

1c punt 3 blz. 31 Onderhoud 3 gebouwen naar 
minimaal

20.800 -27.200 10.500 -16.200 5.200 Van de verhuurde gemeentelijke gebouwen komen er drie 
voor verkooop in aanmerking in 2010 / 2011 / 2012. 
Vooruitlopend op deze verkoop wordt voorgesteld het klein 
en groot onderhoud op minimaal te zetten (in stand houden). 
De voordelen leiden gemiddeld tot een verlaging van de 
dotatie aan de reserve onderhoud verhuurde gebouwen. Het 
bedrag dat wordt bespaard in inclusief vervallen van groot 
onderhoud als gevolg van verkoop van deze gebouwn 
hieronder.

1d punt 1 blz. 34 Riolen (inspecteren beperken 
2013-2018)

22.300 22.600 -28.700 0 0

3a punt 6 blz. 44 Kunst / media
(Niet meer bijdragen aan 
reserve beeldende kunst)

7.900 7.900 8.000 8.000 8.100 Indien de dotaties aan de reserve vervallen dan geeft dit een 
structureel voordeel van € 3.700 vanaf 2015.
De huidige stand van de reserve is € 71.000,--.
In de begroting 2010 - 2014 is reeds rekening gehouden met 
een aanwending van deze reserve van totaal € 65.000 (2010 
t/m 2012).
Het restant van de reserve in 2015 is dan dus € 6.000.De 
reserve bedraagt nu € 71.000 en wordt gebruikt voor het 
verplaatsen van kunstwerken. Voortaan worden deze kosten 
opgenomen in het projectbudget voor het desbetreffende 
openbare werk.

I.v.m. uitstel van nieuwe kunsttoepassig is aanwending 
vooralsnog grotendeels vervallen. De bestaande 
reserve is bestemd voor nieuwe kunsttoepassing in de 
openbare ruimte en niet voor het verplaatsen van 
kunstwerken!

Aanpassing vrije reserve ivm 
bespaarde rente. Nav diverse 
reservemutaties kadernota

-400 5.000 2.800 40.800 40.300 Aanpassing vrije reserve ivm bespaarde rente. Nav diverse 
reservemutaties kadernota

Lasten reservemutaties 102.800 -91.300 -104.200 -64.900 73.400

1a punt 9 blz. 30 Reserve intensivering bijzondere 
bijstand
Zowel in rubriek 6 als in rubriek 
8 coderen

23.100 0 0 0 0 Het doel van deze reserve is incidentele uitgaven in het 
kader van de bijstandsverlening te doen die niet ten laste van 
enige andere raming kunnen worden gebracht. De ervaring 
van de afgelopen jaren leert dat deze uitgaven niet 
voorkomen. Voorgesteld wordt om de reserve af te ramen.

Wordt gerealiseerd.
 Baten reservemutaties: 

 Lasten reservemutaties: 

Baten hoofdstuk 6 Financiering &algemene 
dekkingsmiddelen:
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Onderwerp                Toelichting op bezuiniging 

(maatregel)          2011 2012 2013 2014 Structureel

Voortgangsrapportage bezuinigingen 
2e programmamonitor 2011

Voortgangsrapportage bezuinigingen
1e programmamonitor 2011

Zie bijlage bij de 
Kadernota

'+ = voordeel en - = nadeel
Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      

1c punt 4 blz. 31 Verkoop Anjerstraat 4 in 2012. 
Aanwending kaplnreserve ivm 
extra afschrijving

0 66.500 -9.100 -8.800 -8.600 Verkoop Anjerstraat 4 en 6: Hummeltjeshonk en Rode Kruis 
en Diepenbrockstraat 28. Verkoop in 2012 geeft voor dat jaar 
een netto-opbrengst van € 680.000 en een structurele 
besparing van € 30.200.

1c punt 3 blz. 31 Onderhoud 3 gebouwen naar 
minimaal

10.000 0 0 0 0 Van de verhuurde gemeentelijke gebouwen komen er drie 
voor verkooop in aanmerking in 2010 / 2011 / 2012. 
Vooruitlopend op deze verkoop wordt voorgesteld het klein 
en groot onderhoud op minimaal te zetten (in stand houden). 
De voordelen leiden gemiddeld tot een verlaging van de 
dotatie aan de reserve onderhoud verhuurde gebouwen. Het 
bedrag dat wordt bespaard in inclusief vervallen van groot 
onderhoud als gevolg van verkoop van deze gebouwn 
hieronder.

1d punt 1 blz. 34 Riolen (inspecteren beperken 
2013-2018)

0 0 0 -29.000 -29.300

Baten reservemutaties 33.100 66.500 -9.100 -37.800 -37.900

2.080.774 3.214.052 4.545.899 4.764.954 4.942.048

394.313 1.243.859 271.157 277.391 200.371

2.475.087 4.457.910 4.817.056 5.042.345 5.142.420

    2.777.400     4.750.500     5.027.900      5.178.600       5.237.500 

-302.313 -292.590 -210.844 -136.255 -170.080

0 0 0 0 75.000

Totaal lasten programma 1 t/m 5, hoofdstuk 
6 en reservemutaties

Verschil (gecorrigeerde bezuinigingen) bij 
de 2e programmamonitor 2011 t.o.v. de 1e 

monitor 2011

Saldo programma 1 t/m 5, hoofdstuk 6 en 
reservemutaties volgens de begroting 2011-2014 
(blz. 168)

Saldo programma 1 t/m 5, hoofdstuk 6 
en reservemutaties

Totaal baten programma 1 t/m 5, hoofdstuk 
6 en reservemutaties

Verschil (gecorrigeerde bezuinigingen) bij 
de 1e programmamonitor 2011
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Onderwerp                Toelichting op bezuiniging 
(maatregel)          2011 2012 2013 2014 Structureel

3a punt 21 blz. 47 Schoonmaak gemeentelijke gebouwen 
aframing concernkosten

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Schoonmaken gemeentelijke gebouwen verminderen naar minimaal en 1x 
totale schoonmaakbeurt per jaar. In overleg met het schoonmaakbedrijf zal 
de bezuiniging € 25.000 kunnen zijn.

Bedrijfsvoering 
1a punt 3

blz. 54 Communicatie (lagere kosten)
(Expositiebudget)

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 o.b.v. jaarrekeningresultaten : Dit budget kan worden teruggebracht Gerealiseerd

Bedrijfsvoering 
1a punt 4

blz. 54 Communicatie (lagere kosten)
(Externe adviezen)

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 o.b.v. jaarrekeningresultaten:
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 

Gerealiseerd

Bedrijfsvoering 
1a punt 5

blz. 54 Automatisering (lagere doorbelasting 
afd.kosten)
(Uitbesteed werk)

44.600 43.100 70.100 70.100 70.100 De ‘vaste’ kosten voor uitbesteed werk op basis van contracten voor het 
hosten van de website, digitaal loket en beveiliging ICT waren in 2009 € 
41.500. Daarnaast dient ieder jaar rekening gehouden te worden met 
onvoorziene ondersteuning bij doorvoeren van wijzigingen in de ICT-
beheeromgeving. Daarmee worden de jaarlijkse noodzakelijke kosten 
geraamd op € 65.000 m.i.v. 2010.

In 2010 is de gezamenlijke BAR ICT infrastructuur ingebruik 
genomen. Hiervoor zijn aanvullende diensten afgenomen voor 
externe ondersteuning. Hierdoor zijn de jaarlijkse kosten met € 
10.000 gestegen. Dit betekent dat het te bezuinigen bedrag naar 
benenden dient bijgesteld te worden naar 91.000 structureel. 2e 
monitor 2011: I.h.k.v. de begroting 2012-2015 is een nieuwe 
zero-based berekening gemaakt. Er is meer ondersteuning 
nodig van leveranciers dan tot nu toe was geraamd. Gevolg is 
dat de geraamde bezuiniging als volgt moeten worden 
verlaagd: 2011 46.400, 2012 47.900 en vanaf 2013 structureel 
20.900.

Bedrijfsvoering 
1a punt 6

blz. 54 Automatisering (lager kosten)
(Onderhoud software)

30.900 15.200 -3.800 19.800 19.800 Door samenvoeging van verschillende kostenplaatsen is beter inzicht 
gekomen in de totale kosten voor onderhoud software. In 2009 is in totaal € 
477.200 uitgegeven aan onderhoud van software. Daarvan is € 160.800 t.l.v. 
werkplekautomatisering. In totaal is in 2009 t.l.v. werkplekautomatisering € 
282.700 geboekt. Het verschil is uitgegeven aan eenmalige kosten voor 
software. Op grond van deze cijfers is een reële bijstelling van de begroting 
mogelijk van structureel € 152.674.

Vergelijking van de werkelijke uitgaven 2010 met 2009 laat zien dat 
de onderbouwing zoals gemaakt voor de kadernota 2010 onjuist is 
geweest. In 2010 is € 287.000 aan structurele kosten geboekt. Dit 
betekent dat het te bezuinigen bedrag naar beneden dient 
bijgesteld te worden naar 50.000 structureel. 2e monitor 2011: 
I.h.k.v. de begroting 2012-2015 is een nieuwe zero-based 
berekening gemaakt. Hoewel de kosten voor onderhoud in 
2011 e.v. lager zijn dan de jaren ervoor, zijn de kosten toch 
hoger dan bij de begroting 2011-2014 en de 1e monitor 2011 is 
aangegeven. Gevolg is dat de geraamde bezuiniging als volgt 
moeten worden verlaagd: 2011 19,100, 2012 34,800. In 2013 
stijgen de kosten incidenteel 3.800 en vanaf 2014 structureel 
30.200 minder te bezuinigen.

Bedrijfsvoering 
1a punt 7

blz. 55 Archief en Post (lagere kosten)
(Opzeggen huur externe opslag)

0 9.600 9.600 9.600 9.600 Door de grote achterstand met vernietiging van dossiers wordt ondermeer 
gebruik gemaakt van externe opslagruimte. Inmiddels is begonnen met het 
wegwerken van deze achterstanden. Verwacht wordt dat in de loop van 2011 
geen extra ruimte hiervoor meer nodig is. Dit levert een besparing op van € 
13.600 vanaf 2012.

De achterstand met vernietigen van dossiers is in 2010 ingelopen. 
In 2011 wordt de achterstand in het overdragen van dosiers aan 
het Gemeente Archief Rotterdam opgepakt. Hiermee komt 
archiefruimte beschikbaar in het Gemeentehuis. Deze ruimte is 
nodig voor de dossiers die in 2011 worden gevormd. De 
verwachting is dat er ook in 2012 nog externe ruimte gehuurd zal 
moeten worden. Geschatte kosten daarvoor zijn € 8.000. Daarmee 
wordt het te bezuinigen bedrag voor 2012 € 5.600. 2e monitor 
2011:  I.h.k.v. de begroting 2012-2015 is een nieuwe zero-
based berekening gemaakt. Er is meer ondersteuning nodig 
van leveranciers dan tot nu toe was geraamd. Gevolg is dat de 
geraamde bezuiniging als volgt moeten worden verlaagd: 
2011 46.400, 2012 47.900 en vanaf 2013 structureel 
20.900.Door groei van het aantal dossiers zal er de komende 
jaren toch ectra ruimte gehuurd moeten worden. Binnen de 
eigen gebouwen is geen ruimte en huren is goedkoper dan 
extra ruimte bouwen. De geschatte kosten liggen echter 50% 
lager dan bij de 1e monitor 2011 gemeld. In 2012 kan hierdoor 
4.000 extra bezuinigd worden. Vanaf 2013 komt de structurele 
bezuiniging jaarlijks 4.000 lager uit.

Bedrijfsvoering 
1a punt 8

blz. 55 Inkoop (lagere kosten)
(Kantoor-benodigdheden)

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 O.b.v. de realisatie van de afgelopen jaren i.c.m. een strakkere regie op de 
inkoop is een besparing van € 10.000 haalbaar.

Verwerkt in de meerjarenbegroting

Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e en 2e 
programmamonitor 2011

'+ = voordeel en - = nadeelZie bijlage bij de 
Kadernota

Bijlage 3b. Voortgang bezuinigingen Bedrijfsvoeringskosten (vanuit Kadernota 2011)

Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      

De wijzigingen t.o.v. de bijlage 5b (uitwerking kadernota, bedrijfsvoeringskosten) bij de primaire begroting 2011-2014 zijn geel gearceerd.
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Onderwerp                Toelichting op bezuiniging 
(maatregel)          2011 2012 2013 2014 Structureel

Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e en 2e 
programmamonitor 2011

'+ = voordeel en - = nadeelZie bijlage bij de 
Kadernota Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      

Bedrijfsvoering 
1c punt 2 

blz. 56 Juridische kwaliteitszorg
(Taakstelling)

0 0 0 20.000 20.000 Binnen twee jaar zal één van de medewerkers met pensioen gaan. Tegen die 
tijd is de de juridische kwaliteitszorg doorontwikkeld waardoor een besparing 
van 0,5 Fte mogelijk lijkt.

Vooralsnog blijft deze taakstelling haalbaar.

bedrijfsvoering 
1c punt 3

blz. 56 Herwaardering onroerende zaken
(Jaarlijkse herwaardering in eigen 
beheer)

-60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 Door de jaarlijkse hertaxatie volledig in eigen beheer te doen wordt een 
besparing gerealiseerd. Hiervoor is een fulltime taxateur (schaal 8/9) nodig. 
De besparing bestaat uit het thans uit te besteden bedrag van € 80.000 
verminderd met de salariskosten van maximaal € 60.000. In het eerste jaar 
zal er nog externe begeleiding (€ 15.000) moeten plaatsvinden. Vandaar dat 
in het eerste jaar minder extra opbrengst behaald wordt.

Het volledig in eigen beheer uitvoeren van de jaarlijkse 
herwaardering blijkt niet haalbaar te zijn. Er ligt een voorstel 
richting het college om de realisering hiervan uit te stellen naar 
2014. Het voordeel (besparing) voor de jaren 2011 tot en met 2013 
wordt afgeboekt ten laste van de frictiekosten uitvoering kadernota 
2011. 

bedrijfsvoering 
1c punt 4

blz. 56 F&C (hogere c.q. lagere kosten)
(Investeren in geautomatiseerde 
processen leidt tot efficiencyvoordelen)

-63.100 -9.500 23.700 23.900 24.100 Door het verder automatiseren van het financiële proces lijkt deze besparing 
haalbaar. Tevens wordt er bezuinigd op abonnementen.

In de lasten bij de bezuinigingen is uitgegaan van de aanschaf van 
een workflowpakket van 20.000,-. Het betreft hier echter een 
investering waarop moet worden afgeschreven. Bij de bezuiniging 
van 1 FTE is uitgegaan van een te hoge aframing. De betrokken 
medewerker vetrekt later dan oorspronkelijk verwacht. Dit leidt ook 
meerjarig tot enkele afwijkingen ten opzichte van de 
oorspronkelijke raming.

bedrijfsvoering 
1c punt 5

blz. 57 P&O
(Investeren in geautomatiseerde 
processen leidt tot efficiencyvoordelen)

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Door het automatiseren van een deel van het P&O werk kan deze 
bezuiniging gerealiseerd worden.

Bezuiniging kan worden gerealiseerd doordat een van de P&O-
adviseurs minder is gaan werken.

Bedrijfsvoering 
1c punt 6

blz. 57 P&O
(Andere leverancier juridische adviezen)

6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 Afnemen expertise voor rechtspositieproblematiek bij de servicedienst 
Rotterdam. Terwijl er maar € 6.400,- is begroot

Het budget is vervallen. Tot nu toe zijn er geen kosten gemaakt. 
Ons beleid is erop gericht om zelf problemen op te lossen, zodat 
extern juridisch advies niet nodig is. Het zal moeten blijken of dit 
haalbaar is.

Bedrijfsvoering 
1c punt 7

blz. 57 Communicatie (Lastenverlaging afd. 
kosten MO)
(Standaardiseren ondersteuning bij 
eenvoudige commu-
nicatievraagstukken, alleen advies bij 
goed onderbouwde maatwerkvragen 
leidt tot minder fte’s)

52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 Het maken van kant-en-klaar producten die door klanten zelf van de plank 
kunnen worden gehaald in combinatie met het trainen van de 
beleidsmedewerkers op communicatiegebied leidt tot minder vraag naar 
communicatie ondersteuning Advisering zal voortaan plaats vinden op een 
hoger abstractie niveau, en zal minder uitvoerend van aard zijn. Dus alleen bij 
maatwerkvragen wordt o.b.v. door de vakprocessen aangeleverd materiaal 
en geadviseerd. Consequentie van deze maatregel is dat er bij het vragen 
van ondersteuning door bestuur en organisatie een drempel wordt ingevoerd 
(eerst zelf doen/ zelf voorbereiden en op basis daarvan advies). Ook kan, 
zeker in politiek roerige tijden, de capaciteit van de bestuurscommunicatie 
(te) beperkt blijken te zijn.

Bezuiniging is gerealiseerd

Bedrijfsvoering 
1c punt 8

blz. 57 Automatisering Lagere 
personeelskosten)

0 0 29.500 59.000 59.000 Gezamenlijk voeren van applicatiebeheer in BAR verband levert naar 
verwachting een besparing op (bezetting) van 30%.

Gezien de huidige voortgang in de BAR-samenwerking is niet in te 
schatten of deze bezuiniging daadwerkelijk gerealiseerd kan 
worden.2e monitor 2011: De applicatiebeheerders zitten niet 
bij ICT. Derhalve is dit niet een bezuiniging op ICT-personeel 
maar op personeel dat bij de vakafdelingen werkt.

bedrijfsvoering 
1c punt 9

blz. 57 Automatisering (lagere concernkosten, 
pijplijn)
(1 Telefooncentrale samen met BAR)

0 31.000 31.000 90.000 90.000 Door samen met Albrandswaard en Barendrecht over te gaan op het gebruik 
van één telefooncentrale voor drie gemeenten kan ongeveer 60% bespaard 
worden op de exploitatielasten van de telefooncentrale. Dit kan in 2011 
gerealiseerd worden.
Verder is het de bedoeling dat Ridderkerk weer meedoet met de 
overheidsaanbesteding van telecommunicatie OT2010. Mogelijk dat hier 
vanaf 2011 een besparing van 5% is te realiseren. Dit alles levert totaal m.i.v. 
2012 een besparing op van € 24.900. Op de post onderhoud 
communicatiemiddelen levert dit m.i.v. 2011 een voordeel op van € 33.300. 
Bij de rekening 2009 is daarnaast al een structurele verlaging van deze post 
aangegeven van € 31.000.

Het project is nog in opstartfase. In 2013 zal naar verwachting de 
nieuwe gezamelijke Bar ICT infrstrauctuur opgeleverd worden. 
Hierin zal naar de huidige trends ook spraak en video 
communicatie deel van uitmaken. Dat betekent dat de 
bezuinigingen voor de gezamelijke telefooncentrale niet eerder dan 
2014 kunnen worden gerealiseerd. De bedragen voor 2012 en 
2013 dienen jaarlijks met 59.000 naar beneden te worden 
bijgesteld.
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Onderwerp                Toelichting op bezuiniging 
(maatregel)          2011 2012 2013 2014 Structureel

Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e en 2e 
programmamonitor 2011

'+ = voordeel en - = nadeelZie bijlage bij de 
Kadernota Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      

bedrijfsvoering 
1c punt 10

blz. 58 Archief en Post (Lagere doorbel. Naar 
informatievoorz.)
(Invoering DODO leidt tot minder 
benodigde bezetting)

0 0 0 75.250 75.250 Invoering van DODO (digitaal opslaan en digitaal ontsluiten van informatie) 
leidt tot taakverschuiving en efficiencyslagen.
Het veranderen van de werkzaamheden als gevolg van het verdwijnen van 
fysieke stukken zal een grote verandering brengen in de werkzaamheden. Er 
vindt een verschuiving plaats van verwerken van fysieke stukken naar 
advisering en applicatiebeheer. In de eerste helft van 2011 zal de organisatie 
digitaal gaan werken. Er is dan een overgangssituatie waarin zowel met 
fysieke als met digitale dossiers wordt gewerkt. Dit legt een extra druk op de 
archiefmedewerkers. Daarna zal de aard van het werk veranderen en wordt 
verwacht dat de formatie met 20% terug kan. In 2014 levert dit een besparing 
op van 1,75 fte schaal 6. € 75.250.

Het project DODO is nog in de opstartfase. Naar de huidige 
evrwachtingen zal de organisatie in de eerste helft van 2012 
digitaal gaan werken. Op grond van ervaringen bij de andere BAR-
gemeenten moet er vauit gegaan worden dat dit project pas in 
2014 te geraamde financiële voordelen gaat opleveren. Het te 
bezuinigen bedrag voor 2013 van 37.625 moet daarom worden 
geschrapt.

bedrijfsvoering 
1c punt 11

blz. 58 Inkoop (Lagere doorbel. Afd. kosten 
naar inkoop)
(Inkoop in Bar-verband levert halve fte 
besparing op in Ridderkerk)

0 0 35.000 35.000 35.000 Door samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard is het mogelijk om 
de formatie in Ridderkerk in de komende jaren met 0,5 te verlagen. Te 
behalen besparing € 35.000 vanaf 2013 (natuurlijk verloop).

op 1 september vertrekt de inkoopcoördinator (schaal 11). De 
vacature zal niet ingevuld worden op hetzelfde niveau. Er zal 
geworven worden voor een (junior) inkoper, wellicht voor minder 
uren. 

bedrijfsvoering 
1c punt 12

blz. 58 Facilitair bedrijf
(Anders omgaan met 
procesondersteuning; uitbreiding op de 
informatievoorziening met een 
informatieadviseur/analist)

0 0 50.000 75.000 100.000 Dat we procesondersteuning moeten blijven organiseren is een gegeven. Dat 
daarbij een tool wordt gebruikt waarmee enerzijds op processen kan worden 
gestuurd, en er anderzijds managementinfo wordt gegenereerd, is ook zeer 
wenselijk, zo niet noodzakelijk.
Hoe we dit exact vorm gaan geven wordt op dit moment bekeken. In ieder 
geval is het zo dat investeren in processturing ervoor zorgt dat zaken efficiënt 
verlopen, wat uiteindelijk leidt tot minder kosten. Het probleem is het 
(begrotingstechnisch) in beeld brengen van die kosten. 

loopt 

Bedrijfsvoering 
1c punt 13

blz. 58 Facilitair bedrijf
(Minder postrondes door dodo)

0 0 15.000 15.000 15.000 Verdere invoering digitale post en DODO leiden tot minder postrondes en dus 
minder inzet van bodes.  
Bemensing van de bodetaken kunnen dan op termijn via natuurlijk verloop 
terug met 28,8 uur (schaal 5) naar 2,5 fte. € 32.400. Ondanks de vertraging in 
het digitaal gaan werken (DODO) wordt er naar gestreeft door verder 
optimalisering van het werk van de bodes de geraamde structurele 
bezuiniging vanaf 2013 te realiseren.

loopt 

Bedrijfsvoering 
1c punt 14

blz. 58 Facilitair bedrijf
(Minder fte’s voor facilitair 
adviseurschap)

0 28.000 28.000 28.000 28.000 Door het efficiënter inrichten van het werk van de facilitair adviseurs kan de 
formatie teruggebracht worden van 2,5 fte naar 2 fte. Deze mogelijkheid doet 
zich in 2011 voor door natuurlijk verloop. Besparing vanaf 2012 € 28.000 (0,5 
fte schaal 10).

Per 1 april 2011 is een facilitair adviseur (schaal 10) vertrokken en 
is anticiperend op dit vertrek een adviseur aangesteld voor 32 uur. 
Vervolgens zal volgend jaar één van de adviseur minder gaan 
werken. Zij levert 0.5 fte in. Overigens is hierover nog geen formeel 
besluit genomen. 

Bedrijfsvoering 
1c punt 15

blz. 58 Facilitair bedrijf
(Samenwerking servicepunt – meldpunt)

0 20.000 20.000 20.000 20.000 Door natuurlijk verloop zullen in 2010 twee medewerkers de organisatie 
verlaten. Volledige invulling is niet meer noodzakelijk door een andere 
inrichting van het proces waardoor er 0,4 fte bespaart kan worden.

Bezuiniging is verwerkt in de meerjarenbegroting

Bedr. 1c punt 
16

blz. 59 Sociale contacten en representatie (IBF 
lagere concernkosten ivm lager doorbel)
(Afschaffen div per-
soneelsbijeenkomsten)

7.579 7.579 7.579 7.579 7.579 Diverse personeelsbijeenkomsten (zoals personeelsuitjes, 
eindejaarsbijeenkomst en nieuwjaarsontbijt) vervangen door 1 bijeenkomst.

Bezuiniging is gerealiseerd

Bedr. 1c punt 
17

blz. 59 Inhuur derden 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Er kan worden bespaard op de kosten voor externe inhuur door het 
maximeren van de uurtarieven, door scherper in te kopen en te 
onderhandelen  en door het maximeren van inhuurperiodes. Het gaat hier om 
de externe inhuur voor tijdelijke invulling van vacatures en extra klussen. 
Hiervoor is in 2009 € 2.000.000 uitgegeven. Uitgegaan wordt van een 
besparingsmogelijkheid van 5%, c..q. 5% van € 2.000.000 = € 100.000.
De technische verwerking van deze besparing vergt nog enige creativiteit 
omdat inhuur niet wordt geraamd in de begroting en in de praktijk leidt tot een 
vermindering van andere, wel geraamde, activiteiten.

Bezuiniging is verwerkt in de meerjarenbegroting

Bedrijfsvoering 
1c punt 18

blz. 59 HR trainees
(Halveren)

73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 In de begroting zit een budget van € 147.000 voor 2 HR - trainees. De 
stageperiode van de twee huidige trainees duurt tot en met 2011. Besloten 
kan worden m.i.v. 2011 nog maar budget op te nemen voor 1 trainee.

Bezuiniging is gerealiseerd

Bedrijfsvoering 
1c punt 19

blz. 59 Opleidingsbudget
(Budget verlagen)

0 0 50.000 50.000 50.000 Een taakstellende bezuiniging op dit budget van € 50.000 vanaf 2013 wordt 
haalbaar geacht wanneer het ambitieniveau wordt verlaagd. Eerder is niet 
mogelijk omdat de bezuiningsoperatie zal leiden tot gedwongen 
verschuivingen in het personeelsbestand. Dit b

Bezuiniging wordt in 2013 gerealiseerd door aframing van het 
centrale opleidingsbudget (SOP)
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Onderwerp                Toelichting op bezuiniging 
(maatregel)          2011 2012 2013 2014 Structureel

Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e en 2e 
programmamonitor 2011

'+ = voordeel en - = nadeelZie bijlage bij de 
Kadernota Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      

bedrijfsvoering 
1c punt 20

blz. 59 Bedrijfsrestaurant 
(Verhogen inkomsten voor alle 
gebruikers)

18.500 25.900 33.300 37.000 37.000 Bedrijfsrestaurant is niet kostendekkend. Door het beheer anders in te richten 
is deze besparing mogelijk. .

De exploitatie van het bedrijfsrestaurant wordt sinds sept 2010 
uitgevoerd door het Maximacollege. Afgesproken is dat een 
eventueel tekort in de eerste drie jaar door de gemeente 
gedeeltelijk worden gedekt: eerste jaar 50%, tweede jaar 30%, 
derde jaar 10%. Dit levert extra bezuinigingen op in 2011 € 3,500, 
in 2012 € 3,900. In 2013 wordt € 3,700 minder bezuinigd. Vanaf 
2014 is de exploitatie kostendekkend.

Bedrijfsvoering 
1c punt 21

blz. 59 Ondersteuning Lagere kosten
(Aanstellen coördinator)

-74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 De vele taakvelden van het hoofdproces ondersteuning in combinatie met de 
maatregelen die voortvloeien uit de kerntakendiscussie, vragen om een 
strakke sturing en coördinatie. Om de (Bezuinigings)doelen te halen is het 
aanstellen van een projectleider noo

In de loop van dit jaar is een vacature open gesteld voor een 
procescoördinator/ projectleider. De HR trainee heeft op deze 
functie gesolliciteerd en zal binnenkort een formele aanstelling 
krijgen. De HR trainee functie die hij achterlaat wordt niet ingevuld. 

Totaal lasten 187.975 320.375 548.475 784.725 809.925 
Bedrijfsvoering 
1a punt 2

blz. 54 P&O
(Subsidies A&O-fonds ramen)

5.000 5.000 5.000 0 0 De ervaring leert dat we jaarlijks subsidies ontvangen uit het A&O-fonds. 
Deze inkomsten werden tot nu toe niet vooraf geraamd. Op basis van 
ervaringscijfers en kennis over wijzigingen in de regelingen, kunnen we voor 
de komende jaren vooraf een bedrag ramen van € 5.000. Vanwege het 
onzekere karakter van deze inkomstenbron ramen wij geen bedrag voor 2014 
en structureel.

Vooralsnog blijft deze taakstelling haalbaar.

Totaal Baten 5.000 5.000 5.000 0 0 

Saldo verwerking 
Bedrijfsvoeringskosten

182.975 315.375 543.475 784.725 809.925 

354.500 555.100 826.200 933.400 958.400

-106.025 -161.025 -204.025 -93.575 -93.375

-65.500 -78.700 -78.700 -55.100 -55.100Verschil (gecorrigeerde bezuinigingen) bij de 2e 
programmamonitor 2011 t.o.v. de 1e monitor 2011

Verschil (gecorrigeerde bezuinigingen) bij de 1e 
programmamonitor 2011

Saldo verwerking Bedrijfsvoeringskosten volgens de begroting 
2011-2014 (blz.173)
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Onderwerp                Toelichting Voortgangsrapportage nieuw beleid 1e en 2e programmamonitor 2011
(maatregel)          2011 2012 2013 2014 Structureel * geen wijzigingen t.o.v. 1e monitor 2011

Nieuw 
beleid

Bedrijvencontactfunctionaris -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 Bedrijvenfuctionaris is inmiddels aangesteld.

Lasten Programma 1 Burger als Partner -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000

Nieuw 
beleid

Live audio-uitzenden en archiveren geluidsopnamen 
raadsvergaderingen

-18.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 De griffie is bezig het minimumpakket te omschrijven op basis waarvan offerte wordt gevraagd. 
Uitgangspunt is dat vóór de zomervakantie de geluidsopnamen worden uitgezonden en 
gearchiveerd.

Lasten Programma 2 Burger als Kiezer -18.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

Nieuw 
beleid

Buurtbus Rijsoord -50.000 0 0 0 0

-50.000 0 0 0 0

Nieuw 
beleid

Afschaffen hondenbelasting -47.700 -95.400 -143.100 -190.800 -190.800 Bij de vaststelling van de tarieven 2011 is hiervan uitgegaan.  

Nieuw 
beleid

Vervallen perceptiekosten hondenbelasting 0 0 7.900 7.900 7.900 Het budget voor de controle hondenbelasting was afgeraamd. Bij de beantwoording van de 
schriftelijke vragen tijdens de begrotingsbehandeling is meegegeven dat voor de jaren 2011 t/m 
2013 de controle uitgevoerd moet blijven worden. Daarom worden deze kosten weer in de 
begroting 2011 en 2012 opgenomen.

-47.700 -95.400 -135.200 -182.900 -182.900

Saldo programma 1 t/m 5 -205.700 -194.400 -234.200 -281.900 -281.900

-197.800 -186.500 -234.200 -281.900 -281.900
Verschil (gecorrigeerde bezuinigingen) bij de 1e

programmamonitor 2011
-7.900 -7.900 0 0 0

Lasten Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner

Lasten Programma 5 Burger als Onderdaan & belastingbetaler:

Lasten Programma 5 Burger als Onderdaan & belastingbetaler

Saldo programma 1 t/m 5 volgens de begroting 2011-2014 (blz. 174)

Lasten Programma 1 Burger als Partner:

Lasten Programma 2 Burger als Kiezer:

Lasten Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner:

Zie bijlage bij de 
Kadernota

'+ = voordeel en - = nadeel
Te verdienen of te bezuinigen bedrag                      

Bijlage 3c. Voortgang wensen nieuw beleid (vanuit Kadernota 2011)
De wijzigingen t.o.v. de bijlage 5c (uitwerking kadernota) bij de primaire begroting 2011-2014 zijn geel gearceerd.
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