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

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

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

we stand van de geraamde begrotingsresultaten;  
 
Zero-based 
Bij de 2e programmamonitor 2009 zijn de uitkomsten van de zero-based ramingen 2009 per 
programma op een stelpost geparkeerd. Bij deze monitor worden de budgetten op de stelpos-
ten leeg geraamd. Bepaald is voor welk deel in 2009 concreet een inzet nodig is. Het restant 
budget van de zero-based posten 2009 valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo 2009. Zie 
hoofdstuk 3.1.1 Specificatie Zero based. 
 

• Deel III bijlagen 
• Kwaliteitsimpuls prestatie-indicatoren; 
• Openstaande raadstoezeggingen; 
 
 

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

 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor doen vanaf 
2010  

Hoofd-
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor  
2009 

Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009 
 

Een evenwichtige opbouw 
van de ridderkerkse bevol-
king naar inkomen en op-
leiding. 

Het aandeel dienstverlenende be-
drijven stijgt met 2% per 2010 t.o.v. 
2005.  

Aandeel dienstverlenende bedrijven 
stijgt van 33% naar 35%. 

Het doorontwikkelen van het bedrij-
venterrein Cornelisland 

Diverse bedrijfsterreinen worden 
(door)ontwikkeld  teneinde onder-
nemers ruimte te bieden voor 
nieuwe vestigingslocaties. 

Sturing en 
beleid 

Prestatie-indicator is behaald (aandeel dienstverle-
nende bedrijven bedraagt intussen 41 %). Onteige-
ningsprocedure Cornelisland is in april opnieuw ge-
start. Onteigeningsdossier in juli ter vaststelling naar 
de gemeenteraad. Verwachting is dat in het tweede 
kwartaal 2010 kan worden beschikt over de gronden 
in het plangebied. Infrastructurele werken (graven wa-
ter, voorbelasting toekomstige wegen) worden waar 
mogelijk al uitgevoerd. 

Vaststelling van de procedure heeft op 2 juli door de 
gemeenteraad plaatsgevonden. Aansluitend is het 
besluit doorgezonden aan De Kroon. De verwachting 
is dat in april 2010 De Kroon het besluit zal nemen. 
In voorbereiding op de daadwerkelijke uitgifte wordt 
gewerkt aan een ‘uitgifteprotocol’ waarin duurzaam-
heid een belangrijke thema is. In november zal hier-
voor een themabespreking in het college  plaatsvin-
den, waarna het protocol zal worden vastgesteld. 
 

Een evenwichtige opbouw 
van de ridderkerkse bevolking 
naar inkomen en opleiding. 

Het aandeel dienstverlenende be-
drijven stijgt met 2% per 2010 t.o.v. 
2005. 

Aandeel  dienstverlenende bedrijven 
stijgt van 33% naar 35%. 

Visie op economische ontwikkeling 
vaststellen als integraal onderdeel 
van de structuurvisie. 

  Sturing en 
beleid 

Prestatie-indicator is behaald (aandeel dienstverle-
nende bedrijven bedraagt intussen 41 %). Visie op 
economische ontwikkeling is onderdeel van de struc-
tuurvisie. Concept structuurvisie ligt ter inzage. 
 

Structuurvisie is vastgesteld. Vier principes zijn 
daarbij geformuleerd. De bestaande werkgelegen-
heidsstructuur krijgt de ruimte om te vernieuwen. De 
economie wordt verbreed. De samenwerking tussen 
ondernemers, onderwijs en overheid wordt verbeterd 
en de vrijetijdseconomie krijgt alle kansen. 
 

Het stimuleren van een aan-
trekkelijk vestigings- en on-
dernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvesti-
gingen en arbeidsplaatsen mini-
maal gelijk aan 2007. 

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

Pilot parkmanagement in Donker-
sloot 

Pilot parkmanagement in Donker-
sloot 

Sturing en 
beleid 

De pilot parkmanagement wordt voorlopig voortgezet. 
In 2009 zal de verbinding en samenwerking worden 
gezocht met de regisseur werk en andere relevante 
gemeente onderdelen. In 2009 wordt voor het eerst 
Business op het water georganiseerd. Eind 2009 
wordt o.a. gebaseerd op de evaluatie van parkmana-
gement besloten hoe de gemeente de relatie met on-
dernemers wil vormgeven en organiseren 

Evaluatie parkmanagement zal in het 4e kwartaal 
2009 worden vastgesteld door het college. Business 
op het water heeft op 12 oktober plaatsgevonden. 

Het stimuleren van een aan-
trekkelijk vestigings- en on-
dernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvesti-
gingen en arbeidsplaatsen mini-
maal gelijk aan 2007. 

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

Exploiteren van de haven en week-
markt 

  Beheer en 
uitvoering 

Er is een nieuwe marktverordening in voorbereiding. 
Deze wordt in regionaal verband opgesteld met de 
gemeenten Barendecht, Albrandswaard, Dordrecht en 
Hendrik Ido Ambacht. Streven is om verordening in 
het 3e kwartaal 2009 gereed te hebben. 

Besloten is om de marktverordening in regionaal ver-
band niet meer verder uit te werken, vanuit de regio-
gemeenten bestaat geen enkele steun meer voor dit 
initiatief. Actualisatie van de Ridderkerkse verorde-
ning zal in 2010 weer plaatsvinden. 

Het stimuleren van een aan-
trekkelijk vestigings- en on-
dernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvesti-
gingen en arbeidsplaatsen mini-
maal gelijk aan 2007. 

De waardering van bedrijven voor ves-
tigings- en ondernemingsklimaat moet 
minimaal een 7 zijn in 2010 (2007:6,2  
Meting van de Kamer van Koophan-
del) 

Intensiveren van bedrijfsbezoeken en 
contacten met vertegenwoordigers 
van bedrijven 

Intensiveren van bedrijfsbezoeken 
en contacten met vertegenwoordi-
gers van bedrijven 

Spelregels Geen wijzigingen te melden. Het college legt maandelijks in gezamenlijkheid be-
drijfsbezoeken af. 

Het stimuleren van een aan-
trekkelijk vestigings- en on-
dernemersklimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvesti-
gingen en arbeidsplaatsen mini-
maal gelijk aan 2007. 

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

Inventariseren regeldruk voor bedrij-
ven (onder voorbehoud van subsidie 
door EIM) en starten met deregule-
ren 

Voeren van bedrijfsvriendelijk be-
leid door beperking administratie-
ve lasten en bundeling van on-
vermijdelijke controles.  

Spelregels De rapportages van onderzoeksbureau ZenC zijn 
klaar, en goedgekeurd door de KvK. De Rijkssubsidie 
is inmiddels ontvangen. In juni zal het definitieve rap-
port aan het college worden aangeboden. Hieraan zal 
ook een prioritering en een planning voor de uitvoe-
ring van de verbeteringen worden toegevoegd. 
 

Het college heeft de rapportage vastgesteld en ter 
kennisname doorgezonden aan de gemeenteraad. 
Er is een aanvang genomen met het uitvoeren van 
de voorgestelde maatregelen, waarvoor het college 
al opdracht had verleend. Voor de overige voorstel-
len is een plan van aanpak geschreven, besluitvor-
ming hierover zal door het college in het 4e kwartaal 
2009 plaatsvinden. 
 

Stimuleren dat iedere Ridder-
kerker volwaardig deelneemt 
aan de samenleving en ver-
antwoordelijk en betrokken is.  

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

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

In 2009 stromen 100 bijstandsge-
rechtigden uit naar regulier werk en 
volgt 60% van het totale Ridderkerk-
se bijstandsbestand een reïntegra-
tieprogramma ofwel werkt met be-
houd van uitkering ofwel verricht vrij-
willigerswerk. 
 

In 2010 en verder stromen jaarlijks 
120 bijstandsgerechtigden uit naar 
regulier werk en volgt 60% van het 
totale Ridderkerkse bijstandsbe-
stand een reïntegratieprogramma 
ofwel werkt met behoud van uitke-
ring ofwel verricht vrijwilligerswerk.

Spelregels In het  totale bestand van Ridderkerk is niet iedereen 
bemiddelbaar naar werk of traject. Hieronder wordt 
een overzicht gegeven van het daadwerkelijke aantal 
personen.  
Bestand                                       476 
Ouder dan 65 jaar                       - 38 
Vrijstelling geen arb.martk pers.  - 34 
Ontheffing max 5 jaar                 -116 
Ontheffing max 2 jaar                 -  60 
                                                     228 
Op dit moment daadwerkelijk bemiddelbaar met inten-
sief traject naar de arbeidsmarkt of re-integratietraject 
zijn 228 klanten.  
Uistroom naar werk eerste kwartaal 24. 

 
 1/8-08 t/m 

31/08-08 
1/1-09 t/m 
31/08-09 

Aantal aan-
vragen 

118 176 

instroom 101 124 
uitstroom 141 135 
Uitstroom 
werk 

65 43 

Stand 31-8 467 460 
 
Gezien de opbouw van het bestand is het niet moge-
lijk om in 2009 100 bijstandsgerechtigden naar regu-
lier werk te laten uitstromen. Uiteindelijke doel is ver-
mindering van het bestand, dit resultaat wordt ook 
bereikt door voorkomen van instroom of kortdurende 
instroom door goede poortwachtersfunctie en keten-
samenwerking met het UWV.  
 
De personen met de arbeidsverplichting hebben een 
traject. 
 

Stimuleren dat iedere Ridder-
kerker volwaardig deelneemt 
aan de samenleving en ver-
antwoordelijk en betrokken is.  

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

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

Er worden 95 werkplekken, waarvan 
60 beschermde banen en 40 opstap-
banen, gerealiseerd in 2009. 

Handhaven van de 95 werkplek-
ken, waarvan 60 beschermde ba-
nen en 40 opstapbanen. 

Spelregels Op dit moment hebben 61 personen een gesubsidi-
eerde baan en 22 personen een opstapbaan. 

Op dit moment hebben 55 personen een gesubsidi-
eerde baan en 8 personen een opstapbaan. 
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2.1.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Werk en Economie  

 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor doen vanaf 
2010  

Hoofd-
proces 
 

Stand van zaken 2e programma- 
Monitor 2009 

Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009 
 

Stimuleren dat iedere Ridder-
kerker volwaardig deelneemt 
aan de samenleving en ver-
antwoordelijk en betrokken is. 
  

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

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

In 2009 worden met minimaal 25 be-
drijven afspraken gemaakt over het 
in dienst nemen van werklozen uit de 
onderkant van de arbeidsmarkt.  

Uitbouwen over volgende jaren Spelregels Door de regisseur Werk en de klantmanagers 
worden met werkgevers op maat afspraken ge-
maakt om bijstandsgerechtigden te plaatsen.  

Door de regisseur Werk en de klantmanagers wor-
den met werkgevers op maat afspraken gemaakt om 
bijstandsgerechtigden te plaatsen. 
In de periode september 2008  tot 31-8-2009 zijn 72 
personen geplaatst bij een werkgever. Hiervan heb-
ben 44 personen een contract gekregen (ook mee-
gerekend personen die in september gestart zijn). 
Voor 7 personen was dit een tijdelijk contract voor 
een half jaar. Dit betreft moeilijk bemiddelbare per-
sonen. Zij hebben een tijdelijk contract gekregen om 
werkervaring op te doen. Twee personen zijn part-
time begonnen. De overige personen zijn tijdens de 
proefperiode om verschillende redenen uitgevallen. 
 

Stimuleren dat iedere Ridder-
kerker volwaardig deelneemt 
aan de samenleving en ver-
antwoordelijk en betrokken is.  
 

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

Instroom in de uitkering wordt jaarlijks 
met 10% verminderd. 

In 2009 wordt een intensieve vorm 
van begeleiding van klanten inge-
voerd als standaard voor het klant-
management. 

Regulier werkproces Spelregels Bij de aanvraag van een uitkering vind standaard 
een gesprek plaats met de klantmanager Werk en 
klantmanager Inkomen. Het gesprek begint met 
de klantmanager Werk. 
2006 instroom eerste kwartaal  46 
Gegevens eerste kwartalen. 
2007 aanvragen 47, instroom 41 
2008 aanvragen 56, instroom 38 
2009 aanvragen 61, instroom 40 
Ondanks de gevolgen van de kredietcrisis wordt 
instroom verminderd, zeker gezien het aantal 
aanvragen 
 

De klantmanagers Werk hebben klanten in eigen 
beheer. Deze klanten worden intensief begeleid en 
gesproken.  Zoveel mogelijk wordt lik op stuk beleid 
toegepast. Indien de klant ongeoorloofd afwezig is 
op het werkcenter of bij een ander traject  vindt  di-
rect een huisbezoek plaats. 
Tijdens de intake gesprekken voor een aanvraag 
wordt zoveel mogelijk ingezet op het aanbieden van 
een vacature uit het bestand van de regisseur werk. 
Dit heeft een positief resultaat op het voorkomen van 
instroom. 

Stimuleren dat iedere Ridder-
kerker volwaardig deelneemt 
aan de samenleving en ver-
antwoordelijk en betrokken is.  

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

Instroom in de uitkering wordt jaarlijks 
met 10% verminderd 

De Gemeente faciliteert indien nodig 
kinderopvang voor uitkeringsgerech-
tigden in het kader van Work First. 

De Gemeente faciliteert indien nodig 
kinderopvang voor uitkeringsgerechtig-
den in het kader van Work First. 

Spelregels Namens de gemeente bemiddelt de Stichting kin-
dermediair voor ouders met een re-
integratietraject tussen hen en degenen die voor 
de kinderopvang zorgdragen. Het aantal bemid-
delingen voor het 1e kwartaal van 2009 waren op 
het moment van publicatie nog niet bekend. 
 

In 2009 zijn via Kindermediair 19 klanten geplaatst of 
nog in behandeling via Kindermediair. 
1ste kwartaal: 2 geplaatst, 3 nog in behandeling 
2de kwartaal: 1 geplaatst, 2 nog in behandeling 
3de kwartaal: 6 geplaatst, 5 nog in behandeling 

Stimuleren dat iedere Ridder-
kerker volwaardig deelneemt 
aan de samenleving en ver-
antwoordelijk en betrokken is. 

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

Jongeren tot 27 jaar – voor zover in 
beeld - zijn binnen 3 maanden geacti-
veerd tot werk, school of een combina-
tie daarvan. 

Een wervende, intensieve opsporing 
en begeleiding van jongeren zonder 
startkwalificatie wordt ondergebracht 
in de reguliere werkprocessen. 

Regulier werkproces Spelregels
 

Alle jongeren tot 27 jaar in de uitkering met ar-
beidsverplichting hebben een traject.  
Vanaf 1-1-09 zijn 4 jongeren jonger dan 27 jaar 
ingestroomd. 
2 zijn op traject richting opleiding/werk, 1 is uitge-
stroomd en 1 heeft ontheffing van de arbeidsver-
plichting. 
 

Per 1 september is een klantmanager jeugd aange-
steld. In de raadsinformatiebrief die u separaat is 
toegezonden is de stand van zaken weergegeven. 
Op 28 september hebben alle jongeren tussen de 23 
jaar en 27 jaar een brief ontvangen van de gemeen-
te waarin het aanbod tot begeleiding wordt gedaan. 
Bij het ROC zijn trajecten ingekocht gericht op jonge-
ren. 
 

Stimuleren dat iedere Ridder-
kerker volwaardig deelneemt 
aan de samenleving en ver-
antwoordelijk en betrokken is.  

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

In 2009 wordt binnen de wettelijke 
termijn van 12 maanden na verzoek 
tot indicatiestelling een geschikte ar-
beidsplaats binnen de WSW aange-
boden. 

Met bedrijven afspraken maken over 
het bieden van werkplekken voor 
WSW-ers 

Uitbouwen over volgende jaren Spelregels Op de wachtlijst staan 27 personen. In het eerste 
kwartaal van 2009 hebben vijf personen een indi-
catiestelling gekregen. Er is nog niemand ge-
plaatst. 14 Personen staan langer dan 12 maan-
den op de wachtlijst. De wachtlijst WSW is sinds 1 
januari 2009 toegenomen. Dat heeft met name te 
maken met de beperking in de taakstelling WSW 
die de gemeente Ridderkerk van het Rijk opge-
legd heeft gekregen. Deze beperking houdt in dat 
de gemeente Ridderkerk 5 SE minder kan plaat-
sen. Doordat de uitstroom uit de WSW in de eer-
ste maanden beperkt is gebleven en het aantal 
nieuwe kandidaten stijgt, loopt de wachtlijst op. 
Momenteel wordt de wachtlijst nader bekeken en 
wordt onderzocht wat de exacte status is van de 
mensen die er op staan. Daarnaast wordt onder-
zocht welke mogelijkheden er zijn om zo snel mo-
gelijk weer mensen te kunnen plaatsen. 
 

Vanwege de geringe doorstroom vanuit de Wsw, en 
een aantal nieuwe indicatiestellingen, is de wachtlijst 
verder toegenomen naar 29 personen (peildatum 30 
september 2009). Op basis van gesprekken met ca. 
10 geïndiceerden, zijn 3 mensen van de wachtlijst 
gehaald. 
Bezien wordt of een aantal personen van de wacht-
lijst, in afwachting van een Wsw plaatsing, een alter-
natief aangeboden kan worden. De gemeenteraad 
kan ook besluiten om – vooruitlopend op de landelij-
ke ontwikkelingen – geld voor plaatsing beschikbaar 
te stellen.  

 Stimuleren dat iedere Rid-
derkerker volwaardig deel-
neemt aan de samenleving 
en verantwoordelijk en be-
trokken is.  

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

In 2009 wordt binnen de wettelijke 
termijn van 12 maanden na verzoek 
tot indicatiestelling een geschikte ar-
beidsplaats binnen de WSW aange-
boden. 

Samen met de BAR-gemeenten af-
spraken maken over de toekomstige 
uitvoering van de WSW. 

De uitvoering van de WSW inbedden in 
de reguliere werkprocessen  

Sturing en 
beleid 

In mei is de startnotitie regionaal arbeidsmarkt 
vastgesteld. De uitvoering va de WSW en de in-
bedding in de reguliere werkprocessen is daar 
onderdeel van. 

De notitie over de nieuwe uitvoeringsorganisatie 
Wsw staat gepland voor de raad van december. 
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2.1.2 Stand van zaken lasten en baten programma 1 Werk en economie  
 

 

2.1.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3e monitor programma 1 Werk en economie 

Begroting
na wijz.

2009 2010 2011 2012 2013
Geraamde lasten t/m 13e begr. wijziging -27.838.800 -31.488.700 -20.705.000 -20.720.800 -20.769.700
Nog te verwerken wijziging 14e monitor 15.363.300 -130.200 -130.200 -130.200 -130.200
Verwachte totale lasten -12.475.500 -31.618.900 -20.835.200 -20.851.000 -20.899.900

Geraamde baten  t/m 13e begr. wijziging 26.675.500 30.812.200 20.116.800 20.130.600 19.891.600
Nog te verwerken wijziging 14e monitor -14.436.600 113.700 113.700 113.700 113.700
Verwachte totale baten 12.238.900 30.925.900 20.230.500 20.244.300 20.005.300

Saldo -236.600 -693.000 -604.700 -606.700 -894.600

Omschrijving Primaire meerjarenbegroting 2010-2013 
voordeel = + / nadeel = -

 

2.1.3.1 Financiële besluiten B&W 
N.v.t. 
 
2.1.3.2 Zero based 2009 
 

Incidenteel 
1. Gesubsidieerd arbeid (lasten): 
Volgens afspraak worden de stelposten Zero based voor het dienstjaar 2009 met € 79.000,-- naar 
nul afgeraamd. 
 
2. Sociale werkvoorziening (lasten): 
Volgens afspraak worden de stelposten Zero based voor het dienstjaar 2009 met € 468.000,-- naar 
nul afgeraamd. Daarnaast is sprake van hogere uitvoeringskosten voor beschermde banen ten be-
drage van € 189.000,--. Hiertegenover staat een voordeel van € 100.000 omdat er dit jaar geen re-
giekosten gemaakt worden. Een mutatie van € 134.000 is nodig om de verschillen tussen baten 
(rijksbijdrage) en lasten (doorbetaling) recht te trekken. 
 
2.1.3.3 Overige ontwikkelingen 
 

Incidenteel 
1a. Gesubsidieerd arbeid (lasten): 
Lager gebruik loonkostensubsidie omdat het aantal personen daalt van 50 naar 35. Dit betekent 
dat € 75.000,-- aan lasten afgeraamd kunnen worden. Na een verrekening met het werkdeel WWB 
verloopt deze mutatie budgettair neutraal (niet uitgegeven geld betekent deels meenemen naar 
2010 en deels retour rijk).  
 
1b. Gesubsidieerd arbeid uit rijksbijdrage (lasten): 
De uitgaven voor gesubsidieerd arbeid worden met € 196.000,-- verlaagd wegens een lagere rijks-
bijdrage. Met de verlaging van de rijksbijdrage aan de batenkant verloopt deze mutatie budgettair 
neutraal. 
 
2. Uren Gemeentelijk Service Centrum (GSC) (lasten): 
Gebleken is dat het aantal uren Gemeentelijk Service Centrum hoger is dan oorspronkelijk in de 
begroting is geraamd. Er is inzicht in de bestede uren ontstaan door het toepassen van tijdschrij-
ven. De extra uren ten bedrage van € 108.000,-- worden met het werkdeel WWB verrekend. Per 
saldo verloopt deze mutatie voor de begroting budgettair neutraal. 
 
3. Grondexploitatie bedrijventerreinen (lasten): 
Het Grondbedrijf is een dynamisch gebeuren waarin activiteiten verschuiven in de tijd, zowel naar 
voren als naar achteren. Dit heeft bij- en aframingen van de betreffende begrotingsposten tot ge-
volg. De bouwgrondexploitatie werkt in de begroting budgettair neutraal uit omdat aan het eind van 
het jaar de positieve of negatieve boekwaarden worden overgeboekt naar de balans.  
De lasten bij de bouwgrondexploitatie zijn totaal afgeraamd met € 15 miljoen.  
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De belangrijkste afwijkingen zijn lagere lasten op de complexen Cornelisland en Veren Ambacht 
wegens het doorschuiven van onteigeningsprocedures en lagere baten op die complexen omdat 
daardoor nog geen grond kon worden verkocht. 
4. Grondexploitatie bedrijventerreinen winstnemingen (baten): 
Verwachte winstneming van € 220.000 na afsluiten complex Nieuw Reijerwaard-Noord. 
 
5. Uitstroombevordering (baten): 
Hogere baten van € 265.000 wegens hogere rijksbeschikking van het ministerie. Deze mutatie 
wordt verrekend met het werkdeel WWB en verloopt daardoor budgettair neutraal. 
 
Structureel 
1. Sociale werkvoorziening (lasten): 
Structureel hogere doorbetaling aan Sociale werkvoorziening van € 132.000,-- wegens een verho-
ging van de rijkssubsidie (conform beschikking) met hetzelfde bedrag aan baten. Per saldo ver-
loopt deze mutatie budgettair neutraal. 
 
2.1.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 1 Werk en economie  
 

Opsporing 23-27 jarigen  
Inmiddels zijn alle jongeren van 23 tot 27 jaar aangeschreven met de vraag of zij in het bezit zijn 
van een startkwalificatie, of zij een opleiding volgen of werken. Op de gemeentelijke website is een 
speciale reactiepagina aangemaakt (www.ridderkerk.nl/jongeren). Er is binnen GSC een klantma-
nager Jeugd aangesteld die zich specifiek bezig houdt met de re-integratie van jongeren en daarbij 
beschikt over aanvullende expertise op het gebied van onderwijs. Er is een multidisciplinair casus-
overleg Leerplicht/RMC/GSC gestart om op individueel niveau jongeren te bespreken en tot een 
juiste aanpak te komen. Er wordt nagedacht over de aanschaf van een klantvolgsysteem waarin de 
verschillende disciplines jongeren kunnen volgen en begeleiden, waardoor de aanpak sluitend 
wordt. Tot slot zijn er raamcontracten afgesloten voor drie verschillende typen re-integratietrajecten 
speciaal gericht op jongeren, waarbij uitstroom naar onderwijs de voorkeur heeft boven uitstroom 
naar werk. Een deel van de kosten voor deze acties zullen wij financieren uit de Rijksmiddelen die 
Ridderkerk voor 2009 ontvangt in het kader van het actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid  
(€ 180.000,--). 
 
2.1.5 Stand van zaken investeringen programma 1 Werk en economie  
N.v.t. 
 
2.1.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 1  
(zonder budgettair effect)  
 
 
2.1.7 Trends en knelpunten programma 1 Werk en economie  
 

De raad heeft ingestemd met de door het college geformuleerde aanpak om de crisis te bestrijden. 
De kern van de aanpak is maatwerk en nabijheid. De volgende maatregelen op het gebied van 
werk zijn afgesproken: 

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

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

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

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

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

 
In de uitvoering wordt de intensiteit van de werkzaamheden aan de poort versterkt. Door het aan-
bod op de arbeidsmarkt is het moeilijker om (toekomstige) uitkeringsgerechtigden te plaatsen. 
 
Gevolgen kredietcrisis. 
Hieronder wordt de laatste stand van zaken weergegeven met betrekking tot de arbeidsmarkt. Uit 
de gegevens van het UWV blijkt dat Ridderkerk gunstig afsteekt bij de regiogemeenten. 
 
NWW = Niet werkende werkzoekenden: de bij een UWV WERK bedrijfsvestiging actueel inge-
schreven werkzoekenden zonder werk of werkzoekende die minder dan twaalf uur per week werkt.  
NWW% = Het aantal NWW als percentage van de beroepsbevolking 
 
Aantal NWW augus-
tus 2009 

leeftijd Duur niet werkend Verschil aug 2008-
2009 % 

aantal NWW % 16-27 27-45 >45 < 6 mnd > 6mnd aantal % 
900 4,8% 81 353 484 253 647 16 2% 
Regio 
Zuid-
West 

6.6%   11503 16% 

 
Ondanks deze gunstige positie is er sprake van een stijging van het aantal aanvragen ten opzichte 
van dezelfde periode in 2008. 
Ontwikkeling bestand. 
 01-08-08 t/m 31-08-08 01-01-09 t/m 31-08-2009 
Aantal aanvragen 118 176 
instroom 101 124 
uitstroom 141 135 
Uitstroom werk 65 43 
Stand bestand 31-8 467 460 

 
Opmerking: In 2008 is in de uitstroomcijfers ook opgenomen de mensen die in een verlonerscon-
structie zijn uitgestroomd. Een groot deel van deze personen is na de WW periode weer inge-
stroomd. In 2009 is meer ingezet op structurele uitstroom. 
 
In de cijfers is wel te zien dat de extra inzet in de poortwachtersfunctie en de ketensamenwerking 
met het UWV wel effect heeft. Verder wordt extra ingezet op:  
- extra begeleiding werknemers na plaatsing bij werkgever 
- lik op stuk beleid bij niet willers/kunners 
- loonkostensubsidie bij moeilijk bemiddelbare personen 
 
Gevolg extra inzet is dat de meeste aandacht op dit moment gestoken wordt aan nieuwe aanvra-
gen en klanten in eigen beheer bij de klantmanagers. Klanten in eigen beheer vragen veel aan-
dacht daar zij een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zowel in kennis en vaardigheden als 
in gedrag. Klanten met een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt waarbij nog onderzocht moet 
worden of zij eventueel in een traject genomen kunnen worden dreigen aandacht tekort te komen.  
Het opschonen van het bestand gesubsidieerde arbeid moet nog plaats vinden. Prioriteit is eerst bij 
het huidige klanten bestand gelegd. 
 
In september heeft de Daadwerkelijk aan de Slag-dag plaatsgevonden. Tijdens deze dag is een 
banenmarkt gehouden voor de WWB-klanten van de gemeente Ridderkerk met arbeidsmarktper-
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spectief en de WW-klanten van het UWV die op korte termijn plaatsbaar waren. Er waren die dag 
ongeveer 80 vacatures beschikbaar. In november is bij de deelnemende bedrijven nagegaan of er 
ook werkelijk vacatures zijn vervuld door de contacten die op deze dag zijn gelegd. 
 
Met de aanbieders van de inburgeringstrajecten zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het deel 
Werk in de trajecten. Stage of vrijwilligerswerk is nu integraal onderdeel van het inburgeringstra-
ject. 
 
Op het gebied van het regionaal arbeidsmarktbeleid zijn diverse ontwikkelingen te melden:  
Zo is per 1 oktober 2009 de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingegaan. De beleidsontwikkeling 
rondom de WIJ is in BAR verband opgepakt. Wij zullen nauwlettend volgen hoeveel jongeren zich 
melden voor de WIJ, welk aanbod hun gedaan wordt en wat de effecten zijn.  
 
Ook het bestek re-integratie / inburgering zal dit jaar nog in BAR verband Europees aanbesteed 
worden.  
 
De informatiebrief over de nieuwe inrichting van de uitvoeringsorganisatie Wsw én de notitie regi-
onaal arbeidsmarktbeleid, zijn in ontwikkeling (ook in BAR verband) en zullen in december aan de 
raad aangeboden worden. 
 
In september heeft ook de Woondag plaatsgevonden. Deze dag bestond uit een woonbeurs voor 
woningzoekenden uit Ridderkerk, waarop het beschikbare woningaanbod en grondkavels gepre-
senteerd werden. Ook konden de bezoekers een aantal workshops volgen over diverse onderwer-
pen die met het kopen van woningen te maken hadden. 
 
De uitvoering van een aantal projecten in groen en infra is naar voren gehaald. Deze projecten 
stonden voor 2010 en 2011 in de planning en worden nu dit of volgend jaar uitgevoerd. 
 
De inzet van sociaal raadslieden is verdubbeld. Vanuit de Wijzerplaats worden sinds september 
spreekuren in diverse wijken gedraaid. Door deze inzet komen we ook in contact met nieuwe groe-
pen inwoners, die weliswaar nog niet getroffen zijn door de crisis, maar wel tot de potentiële risico-
groepen behoren. 
 
Gelet op de resultaten tot nu toe is een verdere aanpak noodzakelijk.  
Begin december is de stand van zaken en de verdere aanpak (preventie, intensivering zorg en vol-
gen nieuwe groep), met de partners (instellingen) en klankbordgroep besproken. De uitkomsten 
worden verwerkt in een (raads)voorstel. Dit raadsvoorstel wordt begin 2010 aangeboden. 
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2.2 Programma 2 Veiligheid  
2.2.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Veiligheid  
 

 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 Wat daar-
voor doen 
vanaf 2010 

Hoofd- 
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor  
2009 

Stand van zaken 3e programmamonitor 2009  
 

Sociale veiligheid van 
Ridderkerk verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle 
hoofdgroepen van de regionale 
veiligheidsrapportage bovenge-
middeld beter dan de andere 19 
gemeenten in de regio. 
 

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

In overleg met politie meer voorlichtingsac-
ties, waarschuwingsborden bij parkeerplaat-
sen, flyeren bij markten, activiteiten en in de 
wijken. Bij “pieken” gerichte gezamenlijke 
acties met partners. 

Conform 2009 
  
  
  

Spelregels In 2008 is het totaal aantal auto-inbraken en diefstal-
len toegenomen t.o.v. 2007 en 2006. Extra politie-
inzet vindt plaats en publicaties uitgebracht. In de huis 
aan huis verspreide Veiligheidswijzer is een “hang-
kaart” voor gebruik in de auto ingesloten. Op het par-
keerbonnetje is een speciale tekst afgedrukt. 

De eerste 8 maanden van 2009  was het aantal auto-inbraken ruim 
13% lager dan in de vergelijkbare periode in 2008. Afgesproken is dat 
bij plotselinge stijging van het aantal auto-inbraken de politie extra in-
zet.  

Sociale veiligheid van 
Ridderkerk verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle 
hoofdgroepen van de regionale 
veiligheidsrapportage bovenge-
middeld beter dan de andere 19 
gemeenten in de regio. 

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

Stimuleren en ondersteunen van initiatieven 
om in wijken (een vorm) van buurtpreventie 
te ontwikkelen. Hierbij creatieve oplossingen 
toepassen door bepaalde groepen bewo-
ners (bijv. hondenbezitters) uit te nodigen. 
Onderzocht zal ook worden of digitale vor-
men van informeel toezicht mogelijk zijn.  

Conform 2009 
  
  
  

Spelregels In 2008 is een buurtpreventieproject van start gegaan 
in de wijk Drievliet/Het Zand met ruim 50 vrijwilligers. 
Het aantal vrijwilligers groeit. Er blijft focus op kansen 
in andere wijken. 
Voor de buurtpreventieprojecten wordt gebruik ge-
maakt van SMS-alert. Landelijk wordt gewerkt aan 
een vergelijkbaar systeem, Burgernet. 

In 2008 is een buurtpreventieproject van start gegaan in de wijk Drie-
vliet/Het Zand met ruim 50 vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers groeit. 
De focus op kansen tot buurtpreventie in andere wijken blijft. 
Voor de buurtpreventieprojecten wordt gebruik gemaakt van SMS-alert. 
Landelijk wordt gewerkt aan een vergelijkbaar systeem, Burgernet. Met 
politiedistrict Feijenoord-Ridderster is overleg over invoering SMS-alert 
in (delen van) Ridderkerk. 
 

Sociale veiligheid van 
Ridderkerk verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle 
hoofdgroepen van de regionale 
veiligheidsrapportage bovenge-
middeld beter dan de andere 19 
gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van bu-
rengerucht en andere overlast met 20% 
verminderd t.o.v. cijfers regionale veilig-
heidsrapportage 2006. 
 

Door meer bekendheid te geven aan het 
met ingang van september 2007 gestarte 
buurtbemiddelingsproject. Tevens buurtop-
bouwwerk betrekken. 
  

Conform 2009 
  
  

Spelregels Uit een klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat gemid-
deld een 7,5 wordt gegeven. Het aantal meldingen is 
per maand wisselend, maar ligt gemiddeld op sche-
ma. De meeste verwijzingen komen van de politie. Het 
% geslaagde bemiddelingen ligt nog steeds op 50%. 

Uit een klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat gemiddeld een 7,5 
wordt gegeven. Het aantal meldingen is per maand wisselend, maar 
ligt gemiddeld op schema. De meeste verwijzingen komen van de poli-
tie. Het % geslaagde bemiddelingen ligt nog steeds op 50%. 

Sociale veiligheid van 
Ridderkerk verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle 
hoofdgroepen van de regionale 
veiligheidsrapportage bovenge-
middeld beter dan de andere 19 
gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van bu-
rengerucht en andere overlast met 20% 
verminderd t.o.v. cijfers regionale veilig-
heidsrapportage 2006. 
 
   

Via Beke-methode worden hinderlijke en 
overlast gevende groepen jongeren gepriori-
teerd en in samenspraak met partners ge-
analyseerd, waarbij persoonsgerichte 
maatregelen en afspraken worden gemaakt.

Conform 2009 
  
  
  
  

Spelregels De meest recente rapportage geeft aan de groep in 
Bolnes voorlopig uit de Beke-methodiek verdwijnt. De 
groep Vlietplein is aanmerkelijk minder aanwezig, 
maar  blijft voorlopig nog de aandacht houden. Twee 
mogelijk nieuwe groepen worden in kaart gebracht. 

De meest recente rapportage geeft aan dat de groep in Bolnes voorlo-
pig uit de Beke-methodiek verdwijnt. De groep Vlietplein is aanmerke-
lijk minder aanwezig, maar blijft voorlopig nog de aandacht houden. 
Twee mogelijk nieuwe groepen worden in kaart gebracht. Voortdurend 
blijft aandacht op het ontstaan van een nieuwe groep noodzakelijk. 
 

Sociale veiligheid van 
Ridderkerk verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle 
hoofdgroepen van de regionale 
veiligheidsrapportage bovenge-
middeld beter dan de andere 19 
gemeenten in de regio. 
  

Voor 2010 is het aantal aangiften van bu-
rengerucht en andere overlast met 20% 
verminderd  t.o.v. cijfers regionale veilig-
heidsrapportage 2006. 
 
  

Procedures voor aangifte, inzicht aard en 
omvang van de vernielingen en verhaal van 
schade verder verbeteren. Het aanspreken 
van ouders/verzorgers en treffen van fysieke 
maatregelen. 

Conform 2009 
 
  
  
  

Beheer en 
uitvoering 

De aangifteprocedure voor schade aan gemeente-
eigendommen is verbeterd. Nagegaan wordt of het 
Regionaal Format Schadeverhaal in Ridderkerk kan 
worden toegepast. 
De in dec. 2008 gehouden startbijeenkomst over het 
thema jeugd & alcohol krijgt een vervolg met diverse 
activiteiten. In Bolnes zijn 2 Mosquito’s geplaatst. On-
derzocht wordt of uitbreiding gewenst is. 

De aangifteprocedure voor schade aan gemeente-eigendommen is 
verbeterd. Nagegaan wordt of het Regionaal Format Schadeverhaal in 
Ridderkerk kan worden toegepast. 
De in dec. 2008 gehouden startbijeenkomst over het 
thema jeugd & alcohol heeft in 2009 een uitgebreid vervolg gekregen. 
Zie hiervoor ook onder Zorg.  Naast Bolnes zijn inmiddels het St. Joris-
plein en Plein Oost ook voorzien van een Mosquito. 

Sociale veiligheid van 
Ridderkerk verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle 
hoofdgroepen van de regionale 
veiligheidsrapportage bovenge-
middeld beter dan de andere 19 
gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van bu-
rengerucht en andere overlast met 20% 
verminderd  t.o.v. cijfers regionale veilig-
heidsrapportage 2006. 
  

De regionale veiligheidsrapportage wordt 
(zo veel mogelijk in samenspraak) met de 
wijkoverleggen vertaald naar een veilig-
heidsactielijst in de jaarplannen van de wijk-
ontwikkelingsprogramma’s. 

Conform 2009 
  
  
  

Beheer en 
uitvoering 

In de jaarplannen per wijk is een afzonderlijke para-
graaf Veiligheid opgenomen. 

In de jaarplannen per wijk is een afzonderlijke paragraaf Veiligheid op-
genomen. 

Sociale veiligheid van 
Ridderkerk verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle 
hoofdgroepen van de regionale 
veiligheidsrapportage bovenge-
middeld beter dan de andere 19 
gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van bu-
rengerucht en andere overlast met 20% 
verminderd  t.o.v. cijfers regionale veilig-
heidsrapportage 2006. 
  

Met horecaondernemers wordt de Kwali-
teitsmeter Veilig Uitgaan ontwikkeld en 
voortgezet in een permanent overleg.  
  

Conform 2009 
  
  

Spelregels Met horecaondernemers diverse onderwerpen be-
sproken en afspraken gemaakt. N.a.v. een bewoners-
avond wijk Centrum zijn nieuwe gespreksonderwer-
pen naar voren gekomen. 

Met horecaondernemers diverse onderwerpen besproken en afspraken 
gemaakt. N.a.v. een bewonersavond  wijk Centrum zijn nieuwe ge-
spreksonderwerpen naar voren gekomen. In september 2009 zijn deze 
met horecaondernemers en een bewonersvertegenwoordiging bespro-
ken. Er wordt gezocht naar de gewenste balans tussen horeca als cen-
trumfunctie en wonen in het centrum. Hoe dit gerealiseerd kan worden 
en op welke termijn wordt vastgelegd in een notitie.  
 

Sociale veiligheid van 
Ridderkerk verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle 
hoofdgroepen van de regionale 
veiligheidsrapportage bovenge-
middeld beter dan de andere 19 
gemeenten in de regio. 

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

Voor bedrijventerreinen en winkelgebieden 
wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen ge-
stimuleerd.  

Conform 2009 
  
  
  

Spelregels Het bedrijventerrein Donkersloot e.o. is in 2008 KVO-
gecertificeerd. Het bedrijventerrein 
De Boelewerf is op 22 jan. 2009 opnieuw gecertifi-
ceerd. 

Met name de eerste maanden van 2009 was het aantal woninginbra-
ken hoger dan in 2008. De maanden juni t/m augustus 2009 is het aan-
tal woninginbraken drastisch gedaald. 
Het bedrijventerrein Donkersloot e.o. is in 2008 KVO-gecertificeerd. De 
ingestelde werkgroep zorgt voor uitvoering van het plan van aanpak. 
Het bedrijventerrein 
De Boelewerf is op 22 jan. 2009 opnieuw gecertificeerd. Ook voor dat 
bedrijventerrein is een werkgroep aan de gang gegaan voor het ver-
volgproces. 
 

Sociale veiligheid van 
Ridderkerk verbeteren  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle 
hoofdgroepen van de regionale 
veiligheidsrapportage bovenge-
middeld beter dan de andere 19 
gemeenten in de regio. 

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

Uitbreiding en verbetering van collectieve 
beveiliging van bedrijventerreinen e.d. wordt 
gestimuleerd. 

Conform 2009 
  
  
  

Spelregels Uitbreiding met andere terreinen van de collectieve 
beveiliging met camera’s op 
bedrijventerrein Donkersloot e.o. blijkt moeilijk reali-
seerbaar. 

Uitbreiding van de collectieve beveiliging met camera’s op andere ter-
reinen dan bedrijventerrein Donkersloot e.o. blijkt moeilijk realiseer-
baar. Recent heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden met de 
Stichting Collectieve Beveiligingbedrijventerreinen Barendrecht m.b.t. 
aansluiting van Verenambacht op het Barendrechtse systeem. 
 

Fysieke veiligheid in Rid-
derkerk verbeteren. 
  
  

Volgens landelijke norm dient am-
bulance binnen 15 minuten na 
melding ter plaatse van het onge-
val e.d. te zijn. Deze norm wordt 
overschreden. 

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

Via bestuurlijke inspanningen wordt regio-
naal en landelijk aandacht gevraagd voor 
het wegwerken van de overschrijding van de 
normtijd. (zie ook par.2.5) 

  
  
  
  

Besturen Er zijn twee extra ambulance operationeel. Het nieu-
we Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 
Ambulancezorg leidt tot de conclusie dat het aantal 
parate ambulances in onze regio zal gaan stijgen van 
29 tot 36. 

Er zijn twee extra ambulances operationeel. Het nieuwe Referentieka-
der Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg leidt tot de conclusie 
dat het aantal parate ambulances in onze regio zal gaan stijgen van 29 
tot 36. Over de invoeringsdatum van deze maatregel kunnen nog geen 
mededelingen worden gedaan. 
 

Fysieke veiligheid in Rid-
derkerk verbeteren 

Hulpverlening en een adequate 
beheersing van risico's bij rampen 
en calamiteiten. 
  

De crisisbeheersingsorganisatie voldoet 
aan de wettelijke eisen. 

In cycli van 4 jaar worden alle eenheden van 
de crisisbeheersingsorganisatie zowel af-
zonderlijk als ook in samenhang met de 
overige eenheden voor hun taak opgeleid, 
geoefend en op hun taak getoetst. 

Conform 2009 
 

Spelregels In 2008 heeft een oefening c.q. doorlichting door de 
inspectie openbare orde en veiligheid plaats gevon-
den. Dit was een pilot oefening ten behoeve van lan-
delijke, regionale en lokale aandachtspunten. Met een 
extern bureau is een 3-jarig allesomvattend plan voor 
opleiden en oefenen afgesloten. 

In 2008 heeft een oefening c.q. doorlichting door de inspectie openbare 
orde en veiligheid plaats gevonden. Dit betrof een pilotoefening ten be-
hoeve van landelijke, regionale en lokale aandachtspunten. Met een 
extern bureau is een 3-jarig allesomvattend plan voor opleiden en oe-
fenen afgesloten. 
 

Een belangrijk referentiekader van dit programma is de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond 2006  met name het hoofdstuk dat gericht is op de gemeente Ridderkerk Deze rapportage kent 7 categorieën namelijk:geweld, inbraak, diefstal, drugs, overlast, vandalisme en bedrijfscriminaliteit. 
Ten aanzien van de sociale veiligheid heeft deze rapportage geleid tot bovenstaande prioriteitsstelling voor 2009. 
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2.2.2 Stand van zaken lasten en baten programma 2 Veiligheid  

 

Begroting
na wijz.
2009 2010 2011 2012 2013

Geraamde lasten t/m  13e begr. wijziging -2.911.600 -2.956.200 -2.921.400 -2.938.800 -2.920.600
Nog te verwerken wijziging 14e monitor -9.600 0 0 0 0
Verwachte totale lasten -2.921.200 -2.956.200 -2.921.400 -2.938.800 -2.920.600

Geraamde baten  t/m 13e begr. wijziging 0 0 0 0 0
Nog te verwerken wijziging 14e monitor 0 0 0 0 0
Verwachte totale baten 0 0 0 0 0

Saldo -2.921.200 -2.956.200 -2.921.400 -2.938.800 -2.920.600

Omschrijving Primaire meerjarenbegroting 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

2.2.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3e monitor 2009 programma 2 Veiligheid 
 

2.2.3.1 Financiële besluiten B&W 
N.v.t. 
 
2.2.3.2 Zero based 2009 
N.v.t. 
 
2.2.3.3 Overige ontwikkelingen 
N.v.t. 
 
2.2.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 2 Veiligheid 
N.v.t.  
 
2.2.5 Stand van zaken investeringen 2009 programma 2 Veiligheid 
N.v.t.  
 
2.2.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 2 Veiligheid 
(zonder budgettair effect)  
 
 
2.2.7 Trends en knelpunten programma 2 Veiligheid 
 

• Op grond van de nieuwe Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding is een crisisbeheers-
plan (als vervanging van het huidige rampenplan), met deelplannen opgesteld. Actualiseren en 
oefenen blijft ambtelijke aandacht en capaciteit vragen. Op 2 juni 2008 heeft de Inspectie 
Openbare Orde en Veiligheid op een onverwacht moment en buiten kantooruren een Algeme-
ne Doorlichting Rampenbestrijding (ADR2) in Ridderkerk gehouden. De evaluatie zal worden 
gebruikt voor een verdere verbetering van de procedures. Het betreft verbetering van zowel 
regionale als lokale procedures. Voor de verbetering van de crisisbeheersing in de regio is een 
verbeterplan opgesteld. In het kader van de Wet veiligheidsregio’s – die naar verwachting 1 ja-
nuari 2010 in werking zal treden – zijn gemeenten niet meer individueel verantwoordelijk voor 
het opstellen van een crisisbeheersingsplan. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het 
opstellen en uitvoeren van de draaiboeken. 

• Voor het terugdringen van het aantal verwijtbare loze meldingen door automatische brand-
meldinstallaties zijn maatregelen getroffen. 

• De adviestaak omtrent het Keurmerk Veilig Wonen is van de politie naar de gemeente gegaan. 
Het keurmerk bestaat uit de onderdelen Veilige woning, Veilig complex en Veilige omgeving. 
Voorshands wordt volstaan met aandacht voor het onderdeel veilige woning. Particuliere bezit-
ters van (bestaande) woningen zijn enkele keren geattendeerd op het belang van het treffen 
van voorzieningen waardoor het Keurmerk Veilige Woning wordt verkregen. 

• De eerste Regionale Veiligheidsrapportage is in oktober 2006 verschenen. In regioverband is 
afgesproken deze rapportage 2-jaarlijks te laten verschijnen. In juli 2008 is dan ook de volgen-
de rapportage opgesteld. Deze is vooral van belang om te toetsen of de eerder vastgestelde 
prestatie-indicatoren realistisch zijn en/of moeten worden bijgesteld. Intussen is gestart met het 
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verzamelen van informatie van bewoners voor het opstellen van de Regionale Veiligheidsrap-
portage 2010. 

• Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op verzoek van enkele burgemeesters ac-
tie ondernomen bij landelijke organen etc. om het aantal ambulances in de regio uit te breiden, 
zodat de overschrijding van de aanrijtijden wordt verminderd. De minister van volksgezondheid 
heeft geconcludeerd, dat het aantal ambulances in de regio moet worden uitgebreid. Het aan-
tal voertuigen op werkdagen overdag stijgt van gemiddeld 29 naar 37. Als gevolg van het wer-
ven en scholen van personeel en de bouw van nieuwe ambulances zal de uitbreiding mogelijk 
pas tegen het einde van het jaar geëffectueerd kunnen zijn. 

• Landelijk is er sprake van steeds meer aandacht voor de problematiek van hennepteelt. Dit 
leidt tot een steviger aanpak van de hennepteelt. Met het oog hierop zijn maatregelen gefor-
muleerd voor een bestuurlijke aanpak van hennepteelt in Ridderkerk. De Bestuurlijke aanpak 
is vastgesteld en geïmplementeerd en werkt naar grote tevredenheid. Er zijn inmiddels 7 ont-
ruimingen uitgevoerd.  

• Ter bestrijding van veelvoorkomende overlast in de openbare ruimte zijn twee nieuwe handha-
vingsinstrumenten ontwikkeld, namelijk de bestuurlijke boete (inning en afdoening door ge-
meente) en de bestuurlijke strafbeschikking (inning en afdoening door OM). De parlementaire 
behandeling van de eerste is inmiddels afgerond en voor de tweede regeling wordt dit ver-
wacht in de loop van 2009. Gemeenten zijn niet verplicht een dergelijke regeling in te voeren. 
Echter bij invoering moet een keuze worden gemaakt tussen één van beiden. Aan de keuze 
voor de ene of andere regeling zijn verschillende organisatorische aspecten verbonden. Naar 
verwachting zal aan het einde van 2009 een raadsvoorstel ter behandeling worden aangebo-
den.  

• In regionaal verband is een aanvraag gedaan bij de minister van BZK voor een pilot tot oprich-
ting van een Regionaal Informatie en Expertisecentrum. Dit centrum krijgt als taak de informa-
tiepositie van het lokaal bestuur ten behoeve van de bestrijding van georganiseerde misdaad 
te versterken. In eerste instantie is de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit gericht op 
mensenhandel, georganiseerde hennepteelt en misbruik van vastgoed. 
Mede in het kader van de bestrijding van deze criminaliteitsvorm heeft de gemeente al het Bi-
bob-instrument ingevoerd. 

• In de raadsvergadering van juli 2008 is besloten in te stemmen met de invoering en implemen-
tatie van Community Safety door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Doel hiervan is het 
terugdringen van het aantal branden en daarmee het aantal gewonden door brand door: 
a. Het vergroten van het naleefgedrag van bedrijven en ondersteunen van bedrijven bij het 

nemen van de eigen verantwoordelijkheid. 
b. Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de burger. 

• Het Wetsvoorstel Tijdelijk huisverbod is per 1 januari 2009 van kracht geworden. Deze wet 
geeft burgemeesters de bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld tijdelijk uit huis te plaat-
sen. Er zijn inmiddels 7 Tijdelijke huisverboden opgelegd. 

• In het beleidsprogramma “samen werken, samen leven” van het kabinet zijn de Veiligheidshui-
zen opgenomen. In 2010 zal sprake moeten zijn van een landelijk dekkend netwerk van Veilig-
heidshuizen. Medio 2009 is het Veiligheidshuis in Rotterdam geopend. Voor de verdere regio-
nale uitwerking wordt een programmaplan opgesteld dat ter goedkeuring aan de gemeentera-
den wordt voorgelegd. Hierbij zal door de gemeente Ridderkerk nadrukkelijk gekeken worden 
naar de relatie met de al bestaande lokale zorgstructuren (CJG, Meldpunt Huiselijk Geweld, 
De Wijzerplaats en Lokaal Zorgnetwerk). 
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2.3 Programma 3 Bestuur en Participatie 
 
2.3.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie  

 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor 
doen vanaf 2010  

Hoofd-
proces 
 

Stand van zaken 2e programma-
monitor 2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009  
 

Grotere betrokkenheid van actoren 
bij beleidsontwikkeling en –
uitvoering om daarmee de kwaliteit 
van beleid en uitvoering te verbete-
ren.  
 

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

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

Monitoren en evalueren van het be-
leid middels de beleidscyclus. 

Monitoren en evalueren 
van het beleid middels 
de beleidscyclus. 

Sturing en 
Beleid 

Of 80% conform beleid wordt uitgevoerd 
wordt ‘in totaal’ niet gemeten. Het monitoren 
en evalueren van beleid geschiedt door mid-
del van de beleidscyclus; via de Program-
mamonitor en Programmarekening. In deze 
instrumenten wordt pèr Programma inzicht 
gegeven over het realiseren van beleid en 
geeft daardoor mogelijkheden tot participatie 
en (bij)sturing. Om deze evaluaties per Pro-
gramma te totaliseren tot één % biedt geen 
extra (stuur)informatie. Deze prestatie-
indicator kan dus vervallen. 
 

Of 80% conform beleid wordt uitgevoerd wordt ‘in to-
taal’ niet gemeten. Het monitoren en evalueren van 
beleid geschiedt door middel van de beleidscyclus; 
via de Programmamonitor en Programmarekening. 
In deze instrumenten wordt pèr Programma inzicht 
gegeven over het realiseren van beleid en geeft 
daardoor mogelijkheden tot participatie en 
(bij)sturing. Om deze evaluaties per Programma te 
totaliseren tot één % biedt geen extra 
(stuur)informatie. Deze prestatie-indicator kan dus 
vervallen. 
 

Grotere betrokkenheid van actoren 
bij beleidsontwikkeling en –
uitvoering om daarmee de kwaliteit 
van beleid en uitvoering te verbete-
ren.  
 

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

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

Maatregelen bedenken en uitvoeren Effect bewaken. Ondersteu-
ning 

Wordt uitgevoerd en dit blijkt uit het toegeno-
men aantal ingetrokken bezwaarschriften en 
ook uit het aantal ingediende bezwaarschrif-
ten (kamer 1 commissie bezwaarschriften).  
Het aantal gegronde bezwaarschriften voor 
Kamer I is in 2008 gedaald naar 2, in 2007 
waren dit 3 bezwaarschriften. Het aantal inge-
trokken bezwaarschriften daalde van 13 in 
2007 naar 8 in 2008.  
Het aantal bezwaarschriften voor Kamer II op 
besluiten van het college van Ridderkerk is in 
2008 gedaald naar 4, in 2007 waren dit 7 be-
zwaarschriften, in 2006 14. Het aantal inge-
trokken bezwaarschriften stijgt jaarlijks van 9 
in 2006, naar 27 in 2007 en 41 in 2008.  
In Kamer III werden in 2008 13 bezwaar-
schriften behandeld, daarvan werden er 2 
gegrond verklaard. 
 

In hert 4e kwartaal 2009 ontvangt u een raadsinfor-
matiebrief met de voortgang van het project ‘juridi-
sche kwaliteitszorg’ en de uitkomsten van de ‘legal 
scan’. Beide projecten zijn gericht op het terugdrin-
gen van het aantal bezwaarschriften (o.a. door het 
bevorderen van kennis over de Awb, het aanleren 
van mediationvaardigheden en het in het helder Ne-
derlands verwoorden van o.a. collegebesluiten) 
 

Grotere betrokkenheid van actoren 
bij beleidsontwikkeling en –
uitvoering om daarmee de kwaliteit 
van beleid en uitvoering te verbete-
ren.  
 

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

Het percentage klachten dat naar tevre-
denheid is afgehandeld zonder formeel 
oordeel is minimaal 90% eind 2009. 

In een zo vroeg mogelijk stadium 
contact zoeken met de klager en met 
hem/haar in gesprek treden om een 
alternatieve oplossing te zoeken 

In een zo vroeg mogelijk 
stadium contact zoeken 
met de klager en met 
hem/haar in gesprek 
treden om een alterna-
tieve oplossing te zoe-
ken. 
 

Ondersteu-
ning 

Wordt uitgevoerd conform kwaliteitshandvest Wordt uitgevoerd conform kwaliteitshandvest 

Vergroten van het wederzijds ver-
trouwen, door vermindering van re-
geldruk en daarmee administratieve 
lasten. 

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

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

In samenwerking met burgers en an-
dere partners houden we een deel 
van de  geldende verordeningen en 
andere regels tegen het licht , 
schrappen ze of vereenvoudigen ze. 
Een selectie van de te beschouwen 
regelgeving wordt nog gemaakt. Te-
vens nemen we in 2009 deel aan de 
taskforce deregulering en aan het 
EIM-onderzoek samen met Barend-
recht en Albrandswaard. 
 

In samenwerking met 
burgers en andere part-
ners alle geldende ver-
ordeningen en andere 
regels tegen het licht 
houden, schrappen of 
vereenvoudigen.  
 

Spelregels Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. Op 
dit moment geen wijzigingen te melden. 

Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. Op dit mo-
ment geen wijzigingen te melden 
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2.3.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor doen vanaf 
2010  

Hoofd-
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009  
 

Hogere waardering van bur-
gers voor hun invloed. 

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

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

Toepassen van de vernieuwde spel-
regels voor participatie. Met beleids-
platforms in overleg om indeling te 
evalueren i.v.m. overlap. Nieuwe 
werkwijzen uitproberen om meer par-
ticipanten te krijgen. Indien nodig ge-
bruiken van nieuwe vormen van par-
ticipatie. Daarnaast draagt de organi-
satieontwikkeling en de ontwikkeling 
van de kerncompetenties bij aan dit 
doel. 
 

Toepassen van de vernieuwde 
spelregels voor participatie.  

Besturen De discussie over de participatieladder is opgestart. 
We nemen deel aan een landelijke ‘proeftuin’, waarin 
gemeenten elkaar inspireren op dit vlak. De discussie 
over de instrumenten is ook in volle gang. De voorzit-
ters van de beleidsplatforms hebben aangegeven als 
onafhankelijk platforms verder te willen, maar duidelijk 
op thema’s met elkaar samen te gaan werken. Een 
middel om de samenwerking te vergemakkelijken door 
het maken van een gemeenschappelijke website voor 
alle beleidsplatforms is in ontwikkeling. De medewer-
kers toerusten voor participatie heeft ook de aandacht: 
het schrijven van startnotities en terugkoppeling zijn 
specifieke aandachtspunten. Het beter in staat stellen 
van inwoners om betrokken te kúnnen zijn, daar zijn 
we ook mee aan het werk. Ook hier zoeken we inspira-
tie uit het land en worden de meedenkpartners zoals 
het Burgerforum bij betrokken. We hebben het burger-
forum weten te versterken met nieuwe leden. Ook in de 
projectgroep Ont-moeten vinden we steeds nieuwe 
mensen die meedenken. Het project ‘aanhaken’ dat wij 
vorig jaar hebben gedaan is inmiddels afgerond en 
heeft een mooie brochure opgeleverd, die ons kan in-
spireren tot verdere aktie. Er is een start gemaakt met 
de ontwikkeling van het informatiepakket voor 18-
jarigen, waarin ook aandacht voor hoe jongeren hun 
burgerschapsrol kunnen invullen als betrokken burger.  
 

• De productie van de folder spelregels is gereed en zal 
in het 4e kwartaal van 2009 verspreid worden. Dit in-
strument helpt ons om inwoners op de hoogte te stel-
len van wat er allemaal mogelijk is als je wilt participe-
ren en hoe je dit het beste kunt doen.  

• De website participatie zal in het 4e kwartaal 2009 
operationeel worden.  

• De discussie over de participatieladder is in volle 
gang. We nemen deel aan een landelijke ‘proeftuin’, 
waarin gemeenten elkaar inspireren. Bij het bepalen 
van het gewenste niveau van interactie bij  bestuurlij-
ke besluitvorming hebben we instrumenten nodig. 
Voor de effectiviteit van ons handelen als bestuurlijke 
en ambtelijke organisatie en het tegemoet komen aan 
de verwachtingen van alle actoren en het managen 
hiervan is het nodig om een goed afwegingskader te 
hebben. Dit afwegingskader zit nu in de conceptfase 
en wordt op dit moment uitgewerkt om op te kunnen 
nemen in het proces van beleidsvorming. Dit sluit aan 
bij de aanbevelingen van de bestuurskrachtmeting.  

• Om participatie tijdig en goed in te zetten is het nodig 
om medewerkers toe te rusten met de juiste midde-
len. Het afwegingskader zal hierbij van groot belang 
zijn. Ook is het nodig om medewerkers te begeleiden 
bij het schrijven van startnotities en het terugkoppelen 
over wat er met adviezen en vragen zijn gedaan. Hier 
zijn we volop mee bezig.  

 
Hogere waardering van bur-
gers voor hun invloed. 

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

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

Opbouwen en onderhouden partner-
schap. Verbeteren subsidieproces. 
Waar mogelijk komen tot meerjaren-
afspraken. Jaarlijks  partnerschappen 
gezamenlijk evalueren. Daarnaast 
draagt de organisatieontwikkeling en 
de ontwikkeling van de kerncompe-
tenties bij aan dit doel.  
 

Opbouwen en onderhouden part-
nerschap. Jaarlijks partnerschap-
pen gezamenlijk evalueren. 

Sturing en 
Beleid 

Partnerschap zal verder worden ontwikkeld. Hierbij zijn 
de partners uiteraard betrokken, zodat dit een geza-
menlijke ontwikkelopgave is. Per partner kan er sprake 
zijn van maatwerk, omdat de een al verder is dan de 
onder.  
 
Partners leveren daarnaast al een belangrijke inbreng 
bij het tot stand komen en uitvoeren van beleid.  
 
Voor het eind van het jaar is beleidsgestuurde contract-
financiering ingevoerd, zodat gestuurd kan worden op 
het gewenste maatschappelijke effect. 
 

Partnerschap zal verder worden ontwikkeld. Hierbij zijn 
de partners uiteraard betrokken, zodat dit een gezamen-
lijke ontwikkelopgave is. Per partner kan er sprake zijn 
van maatwerk, omdat de een al verder is dan de ander.  
 
Partners leveren daarnaast al een belangrijke inbreng bij 
het tot stand komen en uitvoeren van beleid.  
 
Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) is leidraad 
voor de financieringsafspraken met o.a. de welzijnsorga-
nisaties. Echter in 2009 hebben we ons gericht op de re-
alisatie van de fusie tussen SRS/Dynamiek en afgespro-
ken de bestaande subsidieafspraken te handhaven. In 
2010 staat het voeren van de kerntakendiscussie cen-
traal en het invoeren van beleidsgestuurde contractfi-
nanciering. De nieuwe subsidieafspraken gebaseerd op 
BCF gelden dan vanaf 2011 en verder. 
 

Hogere waardering van bur-
gers voor hun invloed. 

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

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

Relatiebeheersysteem stapsgewijs 
invoeren 

Relatiebeheersysteem verder uit-
bouwen en onderhouden. 

Sturing en 
Beleid 

Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. Op dit mo-
ment geen wijzigingen te melden. 

Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. Op dit moment 
geen wijzigingen te melden. 

Hogere waardering van bur-
gers voor hun invloed. 

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

Het wijkgericht werken wordt in 
alle wijken toegepast . 

• In samenspraak met de wijk wordt 
voor elke wijk n.a.v. het WijkOnt-
wikkelingsProgramma een (meer-
jaren)plan opgesteld of geactuali-
seerd.  

• In 2009 zorgen voor op behoefte 
afgestemde wijkbudgetten. 

• Wijkgericht werken verder ontwik-
kelen door ontwikkeling Wijkac-
countmanagement (via organisa-
tieontwikkeling).  

 

• In samenspraak met de wijk 
wordt voor elke wijk n.a.v. het 
WijkOntwikkelingsProgramma 
een (meerjaren)plan opgesteld 
of geactualiseerd.  

• In 2010 zorgen voor op be-
hoefte afgestemde wijkbudget-
ten. 

• Wijkgericht werken verder ont-
wikkelen door ontwikkeling 
Wijkaccountmanagement (via 
organisatieontwikkeling).  

 

Sturing en 
Beleid 

- Het opstellen van een meerjarenplan voor de wij-
ken is in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de wijk-
jaarplannen waarbij met een nieuwe methodiek 
gewerkt gaat worden.  

- Uit evaluatie bijeenkomst blijken budgetten te 
voorzien in de behoefte. 

- Wijkaccountmanagement nieuwe stijl staat in de 
steigers. Het accountmanagement is strakker ge-
definieerd en er zijn extra uren voor vrij gemaakt. 
Voor de zomer volgt brede communicatie hierover. 

 

- Het opstellen van een meerjarenplan voor de wijken 
is in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de wijkjaarplan-
nen waarbij met een nieuwe methodiek gewerkt 
gaat worden.  

- Uit evaluatie bijeenkomst blijken budgetten te voor-
zien in de behoefte. 

- Wijkaccountmanagement nieuwe stijl staat in de 
steigers. Het accountmanagement is strakker gede-
finieerd en er zijn extra uren voor vrij gemaakt. In 
het 4e kwartaal volgt brede communicatie hierover. 

 

18 3e Programmamonitor 2009 Gemeente Ridderkerk



 

 

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

 
Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor doen vanaf 2010 Hoofd-
proces 
 

Stand van zaken 2e programma-
monitor 2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009  
 

Burgers waarderen 
het gemeentebestuur. 

Burgers waarderen het gemeen-
tebestuur met minimaal een 6. 

Oordeel van burgers over de vertegen-
woordiging door de gemeenteraad is ver-
beterd per eind 2010. 
 

Nader aan te geven door de raad.  Nader aan te geven door de raad Besturen In het Raadsteam Koudekerke wordt bespro-
ken welke antwoorden op vragen over waar-
dering van het gemeentebestuur nader on-
derzocht zullen worden. De resultaten zullen 
mogelijk tot acties leiden in 2009. 
 

In het Raadsteam Koudekerke wordt besproken wat na-
der onderzocht moet worden om de waardering over het 
gemeentebestuur te kunnen beïnvloeden. Er zijn hypo-
theses geformuleerd aan de hand waarvan onderzoeks-
vragen worden geformuleerd. Het onderzoek, dat door 
raad en college zelf wordt uitgevoerd, en de aan de 
hand van de resultaten te nemen maatregelen zijn in 
2010 te verwachten. 
 

Burgers waarderen 
het gemeentebestuur. 

Burgers waarderen het gemeen-
tebestuur met minimaal een 6. 

Vertrouwen van burgers in B&W is mini-
maal een 6 per eind 2010 (ook waarma-
ken van beloften) (staat van de gemeen-
te). 
 

Wijkgericht werken verder ontwikkelen 
door ontwikkeling Wijkbestuurders-
schap.  

Wijkgericht werken verder ontwikkelen 
door ontwikkeling Wijkbestuurdersschap. 

Besturen Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. Op 
dit moment geen wijzigingen te melden. 

Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. Op dit moment 
geen wijzigingen te melden. 

Meer samenwerking 
met partners in de re-
gio. 

 De samenwerkingspartners in 
de regio, waarderen de gemeen-
te Ridderkerk als goede en des-
kundige partner met een duidelij-
ke visie met minimaal een 7. 
 

Het koersdocument “BAR-goed” wordt 
uitgevoerd 
 

Uitwerken van de projecten uit het BAR-
koersdocument. Daarnaast vervolg 
hierop vormgeven. 

Uitwerken vervolg op BAR-koersdocument. Besturen Eind april is raadbrief over stand van zaken 
verstuurd. 

Raadsinformatiebrief over de voortgang van het koers-
document “BAR-goed” is in het vierde kwartaal gereed. 
 

Goede dienstverle-
ning aan onze inwo-
ners. 

Goede dienstverlening aan onze  
Inwoners. 

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

Inrichten van Digitaal Loket fase 2.  -- Dienstver-
lening 

Uitvoering afhankelijk van verbeterplan dat 
conform motie digitale dienstverlening wordt 
opgeleverd 

Raadsinformatiebrief is in het 4e kwartaal 2009 gereed. 

Goede dienstverle-
ning aan onze inwo-
ners. 

Goede dienstverlening aan onze  
Inwoners. 

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

Opschonen productencatalogus. Inrichten van Digitaal Loket fase 3 en 4. Dienstver-
lening 

Uitvoering afhankelijk van verbeterplan dat 
conform motie digitale dienstverlening wordt 
opgeleverd 

Raadsinformatiebrief is in het 4e kwartaal 2009 gereed. 

Goede dienstverle-
ning aan onze inwo-
ners. 

Goede dienstverlening aan onze 
Inwoners. 

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

Inrichten van een Stelsel van Basisregi-
straties. 

Opleveren van een Stelsel van Basisregi-
straties. 

Dienstver-
lening 

Oplevering eind 2009 Bij programma 1is opgenomen welke acties naar aanlei-
ding van het onderzoeksrapport van ZenC zijn genomen. 
De Basisregistratie Personen wordt 31-12-2009 opgele-
verd en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen: 1-
mei-2010. 
 

Goede dienstverle-
ning aan onze inwo-
ners. 

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

De kwaliteit van de dienstverlening van 
Ridderkerk scoort in de Staat van de 
Gemeente binnen de top 25 van ge-
meenten in Nederland. 
 

Dienstverlening gebaseerd op klantstu-
ring (afsprakenloket) daardoor vermin-
dering van wachttijd.  
Overeenkomen van interne Dienstver-
leningsovereenkomsten (DVO) teneinde 
de samenwerking binnen proces dienst-
verlening verder te optimaliseren. 
Verbeteren telefonische en digitale be-
reikbaarheid, verdere uitbreiding van 
het Internet afsprakenloket.  
  

 Handhaven kwaliteit Dienstverlening. 
 

Dienstver-
lening 

Afsprakenloket is opgeleverd, nog weinig 
mensen maken ervan gebruik, waarschijnlijk 
vanwege de korte wachttijden (gem < 6 min) 
 
Onderzoek naar telefonische bereikbaarheid 
zal in het 3e kwartaal plaatsvinden, inclusief 
verbetervoorstellen. 

Afsprakenloket is opgeleverd, nog weinig mensen ma-
ken ervan gebruik, waarschijnlijk vanwege de korte 
wachttijden (gem < 6 min) 
 
Het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid is in 
het 3e kwartaal afgerond. Op basis hiervan wordt beke-
ken of en welke verbeteracties noodzakelijk zijn. 

Goede dienstverle-
ning aan onze inwo-
ners. 

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

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

Opstellen verbeterplan (w.o. invoeren 
elektronisch betalen en mogelijkheid tot 
maken van afspraken via Digitaal Lo-
ket). 
 

Uitvoeren verbeterplan. Dienstver-
lening 

Conform motie digitale dienstverlening; ople-
vering 2e kwartaal 2009 

Raadsinformatiebrief is in het 4e kwartaal 2009 gereed. 
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2.3.2 Stand van zaken lasten en baten programma 3 Bestuur en Participatie 
 

 

Begroting
na wijz.
2009 2010 2011 2012 2013

Geraamde lasten t/m  13e begr. wijziging -4.885.800 -4.480.200 -4.432.900 -4.339.800 -4.392.200
Nog te verwerken wijziging 14e monitor 234.900 19.000 4.000 34.000 34.000
Verwachte totale lasten -4.650.900 -4.461.200 -4.428.900 -4.305.800 -4.358.200

Geraamde baten  t/m 13e begr. wijziging 921.200 819.600 795.000 810.700 799.700
Nog te verwerken wijziging 14e monitor -33.000 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
Verwachte totale baten 888.200 805.100 780.500 796.200 785.200

Saldo -3.762.700 -3.656.100 -3.648.400 -3.509.600 -3.573.000

Omschrijving Primaire meerjarenbegroting 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

 

2.3.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3e monitor 2009 programma 3 Bestuur en 
Participatie  
 

2.3.3.1 Financiële besluiten B&W 
N.v.t. 
 
2.3.3.2 Zero based 2009 
 

Incidenteel 
1. Bestuursorganen (lasten): 
Volgens afspraak worden de stelposten Zero base voor het dienstjaar 2009 met € 103.000,-- naar 
nul afgeraamd. 
 
2.3.3.3 Overige ontwikkelingen 
 

Incidenteel 
1. Bestuursorganen (lasten): 
Loyalis heeft de berekeningsmethodiek van de pensioenen bijgesteld op basis van regelgeving van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierdoor kunnen de lasten voor 2009 met een bedrag van 
€ 84.000,-- voordelig afgeraamd worden. 
 
Structureel 
1. Leges GSC (lasten en baten): 
De baten (€ 14.500,--) en lasten (€ 34.000,--) van de Rotterdampas worden overgebracht naar 
programma 7 onderdeel De Wijzerplaats omdat ze daar verantwoord dienen te worden. 
 
2.3.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 3 Bestuur en Participatie 
 

Verstrekking infopakket aan 18-jarigen  
De startnotitie is in ontwikkeling. 
 
2.3.5 Stand van zaken investeringen 2009 programma 3 Bestuur en Participatie 
N.v.t.  
 
2.3.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 3 Bestuur en 
Participatie (zonder budgettair effect)  
 
 
2.3.7 Trends en knelpunten programma 3 Bestuur en Participatie  
 

• In augustus 2009 is het verslag van het eindoordeel Bestuurskrachtmeting –nieuwe -stijl Ge-
meente Ridderkerk aangeboden. Een deel van de aanbevelingen sluit aan bij reeds genomen 
maatregelen zoals de invoering van de participatieladder. Voor het eind van het jaar worden de 
overige aanbevelingen verwerkt in het werkplan van de verschillende (hoofd)processen. Wij 
verwachten u in het eerste kwartaal van 2010 voorstellen te kunnen presenteren naar aanlei-
ding van de conclusies en aanbevelingen. 
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• Afnemend vertrouwen in de overheid. 
• Individualisering en de complicerende effecten hiervan op participatie (toename behoefte aan 

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

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

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

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

meer kwetsbaar. 
• Participatie bij beleidsontwikkeling en -uitvoering, het monitoren van beleid en de toets op hand-

haafbaarheid zijn in ontwikkeling, maar behoeven nog structurele aandacht in het beleidspro-
ces. 

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

• Aan de motie digitale dienstverlening zal in het 4e kwartaal 2009 gevolg gegeven worden door 
middel van een raadsinformatiebrief. 

• Om jongeren te bewegen om ook aan de verkiezingen deel te nemen is het nodig dat zij zich 
betrokken kunnen voelen bij Ridderkerk en dat zij zich bewust zijn van hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Samen met een aantal leden van de jongerenraad is een informatieboekje 
ontwikkelt dat in het 4e kwartaal 2009 aan alle jongeren die in de raadsperiode 2006 – 2010 18 
jaar zijn of gaan worden verstrekt gaat worden.  
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2.4 Programma 4 Educatie  
 

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

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor doen 
vanaf 2010 

Hoofd- 
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor  
2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009  
 

Het samen met partners 
creëren van gelijke toe-
komstkansen voor en het 
vergroten van ontplooiings-
mogelijkheden van de 
jeugd. 

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

70 % van het aantal 2,5-4 jarigen zit 
op een peuterspeelzaal. (voor kinder-
opvang: zie werk en economie). 

Regulier werkproces. Regulier werkproces. Sturing en 
Beleid 

Op het moment zit 63 % van het aantal 2,5 -4 jarigen 
op een peuterspeelzaal. Er is plek voor 70%. 

In 2009 zit 63% van het aantal 2,5 tot 4 jarigen op een 
peuterspeelzaal. Het is onwaarschijnlijk dat de 70% dit 
jaar nog wordt gehaald. De verwachting is dat in 2010 
weer 70% van de 2,5 – 4 jarigen op een peuterspeel-
zaal zit. 

  De sociaal economische ach-
tergrond belemmert een kind 
niet in zijn schoolcarrière. 

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

Aantal basisscholen dat deelneemt aan VVE 
uitbreiden tot 13 per 2009. Extra middelen voor 
onderwijsachterstanden inzetten voor stimule-
ring VVE beleid in kinderopvang. 

 Sturing en 
Beleid 

Zeker 11 basisscholen nemen deel aan  VVE ontwik-
kelingen in het kader van het VVEplan evenals alle 
peuterspeelzalen en enkele locaties van de kinderop-
vang. SKR wil gaan werken met een intensief VVE-
programma. Het programma Lezen Oke is nog steeds 
erg succesvol. 
 

Van drie basisscholen is bekend dat zij actief gebruik 
maken van een VVE programma. Van een groter aan-
tal is bij de begeleidende organisatie bekend dat zij 
gebruik maken van onderdelen van het VVE pro-
gramma. Een voorstel voor stimulering van het VVE 
programma bij kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
wordt in het 4e kwartaal voorgelegd aan het college.  
 

      Organiseren van doorgaande ontwikkelingslij-
nen in wijknetwerken. 

  Sturing en 
Beleid 

Sturing op dit proces is geagendeerd in de Stuurgroep 
VVE. 

Sturing op dit proces is geagendeerd in de Stuurgroep 
VVE, mogelijke aansluiting bij het LEA wordt onder-
zocht. 
 

      De taalzorgketen is op wijkniveau sluitend ge-
maakt. 
 

  Sturing en 
Beleid 

Sturing op dit proces is geagendeerd in de Stuurgroep 
VVE. 

Sturing op dit proces is geagendeerd in de Stuurgroep 
VVE, mogelijke aansluiting bij het LEA wordt onder-
zocht. 
 

      De VVE-programma’s verfijnen en uitbreiden 
met samenwerking met de SRS, kinderopvang-
instellingen en het samenwerkingsverband 
Weer Samen naar School. 
 

  Sturing en 
Beleid 

De begeleidende organisatie heeft een concept ope-
rationeel actieplan opgesteld. Zodra de versie defini-
tief is volgen verder acties. 

De begeleidende organisatie gaat het actieplan con-
cretiseren op nieuw afgesproken speerpunten voor 
2010. De aansluiting met het samenwerkingsverband 
Weer Samen naar School hangt samen met de dis-
cussie rond de werking van het CJG. Van de SRS is 
bekend dat deze wil aansluiten in het LEA overleg. 
 

  
  

Tegengaan segregatie en be-
vorderen integratie 

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

Tweejaarlijks monitoren.   Sturing en 
Beleid 

Dit jaar zal conform de afspraak na de eerste meting 
in 2007 wederom een meting plaatsvinden. 

Meting vindt in het 4e kwartaal plaats, mede na opga-
ve leerlingenaantallen. Op dit moment zijn de resulta-
ten nog niet bekend. 

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

Er zijn minimaal 3 brede schoolinitia-
tieven van de grond gekomen per 
2010. 

1) Faciliteren van de uitvoering in Slikkerveer 
2)brede schoolontwikkeling starten in wijk Cen-
trum. 

Brede schoolontwikkelin-
gen incorporeren in wijk-
ontwikkelingsplannen. 

Sturing en 
Beleid 

Pilotfase Slikkerveer afgerond. Na evaluatie structu-
reel geworden. Concept verder uit te rollen over Rid-
derkerk. Te beginnen met de pilot Bolnes. 
In april heeft een snelkookpansessie Brede School 
Bolnes plaatsgevonden met alle relevante partijen. 
Daarbij is een symbolische intentieverklaring onderte-
kend. Het proces wordt nu verder ingericht waarbij de 
Brede School ontwikkeling onder de paraplu van het 
op te stellen wijkontwikkelingsprogramma voor Bolnes 
wordt gebracht.  

Het concept van de Brede School zoals in Slikkerveer, 
wordt verder uitgerold over Ridderkerk. Voor de nieu-
we pilot in Bolnes wordt aansluiting gezocht met het te 
ontwikkelen wijkontwikkelingsprogramma. Het is een 
vereiste dat de Brede school Bolnes aansluit bij de 
behoefte van de wijk, die ook centraal staat in het 
WOP. Beide initiatieven zullen simultaan lopen.  
Het is wenselijk dat in 2009 de gemeente een nieuwe 
impuls aan de ontwikkeling gaat geven (als vervolg op 
de al getekende intentieverklaring van de partners). 
Het WOP is echter in 2009 nog niet gereed. Vanuit de 
gemeente is het daarom zaak om te zorgen voor een 
continue afstemming, tussen wijkbehoefte (welke in 
het ontstaansproces van het WOP duidelijk wordt) en 
het aanbod in de brede school. 
 
Voor de derde uit te rollen brede school wordt in 2009 
de wijk vastgesteld en gezocht naar geschikte part-
ners. Het is niet de verwachting dat in 2009 al activi-
teiten aangeboden kunnen worden, dit zal waarschijn-
lijk in het voorjaar van 2010 wel kunnen.  
 
 
 

    Gevoel van competentie van ouders 
na bezoek aan opvoedingsondersteu-
ning is toegenomen (klanttevredenheid 
minimaal 7). 
 

Opvoedingsondersteuning door het CJG. 
 

Opvoedingsondersteuning 
door het CJG. 
 

Sturing en 
Beleid 

In het najaar van 2009 wordt een klanttevredenheids-
onderzoek gehouden. 

Afgesproken is dat er in het laatste kwartaal 2009 een 
klantentevredenheidsonderzoek wordt gehouden. De 
uitkomsten zijn nog niet bekend. 

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

Regulier werkproces. Regulier werkproces. Sturing en 
Beleid 

Alle oudste kleuters van schooljaar 2008-2009 zijn 
gescreend.  

De screening voor het schooljaar 2009-2010 is vol 
aan de gang. 

    Geen leerling gaat van de basisschool 
zonder zwemdiploma. 
 

Regulier werkproces. Regulier werkproces. Sturing en 
Beleid 

Wordt uitgevoerd door de SRS Wordt uitgevoerd door de SRS 

      Regulier werkproces SRS.  Sturing en 
Beleid 

  

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

Regulier werkproces. Regulier werkproces. Dienstverle-
ning 

De dienstverlening van Helbro is inmiddels 2x geëva-
lueerd. Deze evaluaties waren zeer positief. Ook van-
uit de (ouder)Adviescommissie Leerlingenvervoer 
worden positieve geluiden vernomen. Indien er klach-
ten zijn, dan handelt Helbro deze goed af. 

De dienstverlening door Helbro wordt eind 2009 geë-
valueerd. Vooralsnog zijn er in de loop van 2009 geen 
negatieve signalen over Helbro ontvangen. 
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2.4.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Educatie  

 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor doen 
vanaf 2010 

Hoofd- 
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 2009 
 

    Vanaf 2008 zijn alle basisscholen in Ridder-
kerk adequaat gehuisvest (kwantitatief con-
form verordening, bezettingsgraad gymnas-
tieklokalen onder schooltijd minimaal 80%, 
kwalitatief conform onderhoudsniveau 3). 

Gefaseerde uitvoering van het integraal 
huisvestingsplan, welke jaarlijks samen 
met de partners wordt geëvalueerd en 
indien nodig bijgesteld.  
 

Gefaseerde uitvoering van 
het integraal huisvestings-
plan, welke jaarlijks samen 
met de partners wordt geë-
valueerd en indien nodig 
bijgesteld.  

Sturing en 
Beleid 

De schoolbesturen dragen zorg voor de uitvoering 
van de plannen. Dit jaar zal gestart worden met het 
opstellen van een nieuw IHP voor de volgende 
raadsperiode.  
 

IHP 2010-2014 wordt onderdeel van toekomstbestendig ac-
commodatiebeleid. Proces met direct betrokken partijen 
loopt.  

  Educatie levert zowel een bij-
drage aan de vorming als het 
vinden van een zinvolle vrije 
tijdsbesteding van jeugdigen. 
  

Scholen zijn ondersteund bij het realiseren 
van een prettig schoolklimaat voor leraren 
en leerlingen. 

In 2009 wordt een inventarisatie van on-
dersteuningsbehoefte bij basisonderwijs 
ten behoeve van een prettig schoolkli-
maat uitgevoerd. 

Wordt bepaald na inventa-
risatie. 

Sturing en 
Beleid 

De inventarisatie zal dit jaar plaatsvinden. Hierna 
zal de ondersteuningsbehoefte in beeld worden 
gebracht. 

In overleg met de scholen wordt bepaald welke actie van de 
gemeente verwacht wordt.  

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

Jeugdigen voelen zich betrok-
ken bij de samenleving door 
actief mee te doen in die sa-
menleving en door direct of 
indirect invloed te hebben op 
beslissingen die hen aan-
gaan. 

Iedere jongere tot 23 jaar in Ridderkerk 
heeft een baan, zit op school of volgt een 
opleiding in combinatie met een baan. 

Strikt toezicht houden op het nakomen 
van de leerplicht en kwalificatieplicht. In 
Stadsregionaal verband vindt een ver-
kenning plaats over vormen van samen-
werking t.b.v. sluitende keten.  

  Spelregels Het ontwikkelen van een sluitende aanpak van jon-
geren tot 27 jaar is onderdeel van het regionaal ar-
beidsmarktbeleid dat in 2009 wordt uitgekristalli-
seerd. Regionaal omdat de vele spelers regionaal, 
dan wel subregionaal zijn georganiseerd. Dit wordt 
uitgewerkt in BAR verband. 

Het college heeft besloten niet langer afhankelijk te willen 
zijn van de Regioregistratie Rotterdam. Als subregio wordt 
nu nagedacht over het zelfstandig registreren van voortijdig 
schoolverlaters door middel van een klantvolgsysteem dat 
gegevens van de IBG, Leerplicht en GBA kan inlezen en 
van waaruit verschillende disciplines kunnen samenwerken. 
De implementatie van dit systeem wordt bekostigd vanuit de 
middelen die voor de uitvoering van het convenant Jeugd-
werkloosheid beschikbaar zijn gesteld. 
 
(Zie verder voor Sluitende Aanpak ook Programma 1) 

    Inzetten van voormalige middelen 
schoolbegeleiding op beleidsdoelstellin-
gen gericht op ontwikkelingen om kansen 
voor jeugdigen te vergroten.  

  Sturing en 
Beleid 

Deze middelen zijn opgenomen als voorziening in 
de verordening financiële gelijkstelling. 

Deze middelen zijn opgenomen als voorziening in de veror-
dening financiële gelijkstelling. 

    Er zijn per 2010 voldoende stageplekken 
(zowel leerstages als maatschappelijke sta-
ges) voor alle leerlingen van Ridderkerkse 
scholen. 

Stimuleren contacten tussen scholen, 
bedrijven en instellingen en als gemeente 
jaarlijks minimaal 30 stageplekken aan-
bieden, voor een doorsnede van leerlin-
gen uit alle categorieën voortgezet en be-
roepsonderwijs.  

Idem Sturing en 
Beleid 

De plaatsen zijn gevuld. In de toekomst zal er in 
het kader van opdracht geven opdracht nemen ge-
richt naar studenten/of scholieren worden gezocht 
die een opdracht voor de gemeente kunnen doen. 

De plaatsen zijn gevuld. In de toekomst zal er in het kader 
van opdracht geven opdracht nemen, gericht naar studen-
ten/of scholieren worden gezocht die een opdracht voor de 
gemeente kunnen doen. 

      Uitbreiden aanbod praktijkschool VMBO+ 
(gebouw). 
 

Uitbreiden aanbod van de 
praktijkschool VMBO+.  

Sturing en 
Beleid 

Dit wordt door het Maximacollege uitgevoerd con-
form afspraken. 

Is gerealiseerd 

  Aanbod van partners is sa-
menhangend en sluit aan op 
de vraag. 

Er is bekend voor welke achterstanden welk 
aanbod bestaat en dit is ook beschikbaar 
voor Ridderkerkse jeugdigen.  

1) Opzetten en toegankelijk maken van 
sociale kaart (regionaal). 

1) actueel houden sociale 
kaart (regionaal). 

Sturing en 
Beleid 

Sociale kaart wordt steeds verder uitgebouwd. Sociale kaart wordt steeds verder uitgebouwd. 

      Verder concretiseren en uitvoeren van de 
jaarschijf 2009 van de lokale jeugdagen-
da o.a. zorgketen in beeld brengen en af-
spraken maken met ketenpartners over 
overdracht, bewaking en doorlooptijd. 
 

Uitvoeren van de volgende 
jaarschijven van de lokale 
jeugdagenda. 

Sturing en 
Beleid 

In de regiegroep Jeugd worden de drie pijlers van 
de lokale jeugdagenda besproken en afspraken 
gemaakt met de ketenpartners. 

In de regiegroep Jeugd worden de drie pijlers van de lokale 
jeugdagenda besproken en afspraken gemaakt met de ke-
tenpartners. In het vierde kwartaal wordt met alle partners 
op het gebied van onderwijs en jeugd een voorstel bespro-
ken om meer samenhang te brengen in aanpak en uitvoe-
ring van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 
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2.4.2 Stand van zaken lasten en baten programma 4 Educatie  
 

Begroting
na wijz.
2009 2010 2011 2012 2013

Geraamde lasten t/m  13e begr. wijziging -13.168.100 -13.090.200 -12.623.900 -12.789.600 -12.807.600
Nog te verwerken wijziging 14e monitor 627.300 184.500 184.200 184.000 183.700
Verwachte totale lasten -12.540.800 -12.905.700 -12.439.700 -12.605.600 -12.623.900

Geraamde baten  t/m 13e begr. wijziging 1.380.500 1.451.200 1.533.200 1.533.200 1.533.200
Nog te verwerken wijziging 14e monitor -85.300 -185.100 -185.100 -185.100 -185.100
Verwachte totale baten 1.295.200 1.266.100 1.348.100 1.348.100 1.348.100

Saldo -11.245.600 -11.639.600 -11.091.600 -11.257.500 -11.275.800

Omschrijving Primaire meerjarenbegroting 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

 
 

2.4.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3e monitor 2009 programma 4 Educatie 
 

2.4.3.1 Financiële besluiten B&W 
N.v.t. 
 
2.4.3.2 Zero based 2009 
N.v.t. 
 
2.4.3.3 Overige ontwikkelingen 
 

Incidenteel 
1. Openbaar basisonderwijs uitsluitend Huisvesting (lasten): 
Tijdelijke huisvesting De Reijer wordt niet in 2009 gerealiseerd maar in 2010 (reeds verwerkt in be-
groting 2010). Voor 2009 betekent dit een voordeel van € 271.000,--. 
 
2. Peuterspeelzaalwerk (lasten): 
In de begroting was met de ouderbijdrage Peuterspeelzaalwerk van € 125.000,-- geen rekening 
gehouden (via subsidie Dynamiek). 
 
3. Muziekschool (baten): 
Van muziekschool To Be wordt een subsidiebedrag van € 88.000,-- over het jaar 2007/2008 terug-
ontvangen vanwege lager aantal lesuren muziekonderwijs en minder deelname kunstmenu basis-
onderwijs. 
 
Structureel 
1. Onderwijsachterstandenbeleid (lasten en baten): 
De meerjarenraming onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is constant gehouden o.b.v. beschikkin-
gen van het rijk. Voor 2009 wordt de beschikking met € 172.000,-- verlaagd. Omdat het OAB per 
saldo altijd budgettair neutraal dient te verlopen (verschillen worden gereserveerd als een beste-
dingsverplichting of terugbetaling aan de subsidieverstrekker) worden ook de lasten met  
€ 172.000,-- verlaagd. 
 
2.4.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid  
 

Vernieuwing bibliotheek tot kennisbank 
Het accent ligt dit jaar op de voorbereiding van de fusie per 01-01-2010 tussen de bibliotheekorga-
nisaties van Zwijndrecht, Ridderkerk, Alblasserdam en Dordrecht. Het proces verloopt volgens 
plan. Er is op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg en contact tussen betrokken gemeenten en 
bibliotheken.  
 
2.4.5 Stand van zaken investeringen 2009 programma 4 Educatie  
 

Nieuwbouw De Reyer – gebouw; installatie en inrichting 
In het voorjaar van 2008 heeft het College besloten om voor variant 2 van de Brede school te kie-
zen., 3 Primair heeft het bouwheerschap op zich genomen. Er is een bureau in de arm genomen 

 
 

3e Programmamonitor 2009 Gemeente Ridderkerk 25



 
 

om de mogelijkheden te onderzoeken. In december 2008 heeft het College een besluit genomen 
over de voortgang van de bouw. De bouw heeft vertraging opgelopen in de fase van planvorming.  
In de planning is nu opgenomen dat de planvorming (door het schoolbestuur) in december 2009 
wordt afgerond, zodat er een definitief ontwerp vastgesteld kan worden. De aanbesteding zal dan 
in februari 2010 moeten plaatsvinden. In de zomer van 2010 zal dan gestart kunnen worden met 
de bouw van de Brede School.  
 
Nieuwbouw De Burcht – gebouw; installaties en inrichting 
Zowel het College als de Raad zal nog een besluit moeten nemen over het aanvullend krediet voor 
de nieuwbouw van De Burcht. Dit kan budgetneutraal worden gerealiseerd binnen het Programma 
Educatie. In april 2009 is besloten door het college en raad om extra budget voor de nieuwbouw 
van De Burcht toe te kennen. De aanbesteding heeft begin oktober 2009 plaatsgevonden. De ver-
wachting is dat in het eerste kwartaal van 2010 gestart kan worden met de bouw van de school. De 
ingebruikneming is gepland met ingang van het schooljaar 2011-2012.  
 
Farel, Jasmijnstr. 4, verv. dakbedekking 
De vervanging van de dakbedekking is gerealiseerd 
 
Farel, Jasmijnstr. 4, vervangen CV 
De vervanging van de CV is gerealiseerd. 
 
Tijdelijke unit, als extra lokaal voor OBS De Wingerd 
Als gevolg van leerlingengroei is middels de spoedprocedure medewerking verleend aan de uit-
breiding van de school met een tijdelijk lokaal. Uitvoering najaar 2009.  
 
2.4.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 4 Educatie 
(zonder budgettair effect)  
 
 
2.4.7 Trends en knelpunten programma 4 Educatie  
 

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

• Het voorzien in kwalitatief goed en kwantitatief voldoende huisvesting voor onderwijs vergt de 
nodige investeringen en capaciteit. Omdat niet  alle knelpunten in één keer kunnen worden 
aangepakt is in het Integraal Huisvestingsplan een fasering opgenomen. De actualisatie IHP 
2006-2010 is in voorjaar van 2008 opgesteld.  

• De leerling-prognose basisonderwijs 2008 vertoont het eerder ingezette beeld van terugloop 
van het aantal leerlingen ten opzichte van de prognose 2005. De komende jaren wordt een 
verdere daling van de leerlingenaantallen verwacht. Tijdelijke huisvesting wordt verwijderd en 
leegstand van permanente huisvesting neemt toe. In de geactualiseerde versie van het IHP 
2006-2010 is aangekondigd dat een actief beleid moet worden gevoerd ten aanzien van on-
derwijshuisvesting. Leegstand biedt weliswaar kansen voor schoolbesturen, maar betekent ook 
extra lasten. In de door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie IHP/Accommodatiebeleid 
2010-2014 is aangegeven dat in nauw overleg met betrokken partijen moet worden gekomen 
tot een toekomstbestendig accommodatiebeleid, inclusief onderwijshuisvesting. Daartoe is een 
notitie opgesteld, die uitgaat van de aanname dat onderwijshuisvesting een belangrijke positie 
inneemt in wijk en buurt. Vanuit die gedachte moeten vragen worden beantwoord over aanwe-
zige en toekomstige voorzieningen in de gemeente. Zodra dat is geanalyseerd kunnen beslis-
singen worden genomen over het in stand houden van en nieuw  te realiseren accommodaties. 
Op 23 september 2009 is deze notitie met besturen en directies van (speciaal) basis- en voort-
gezet onderwijs besproken, die steun hebben gegeven aan het verder uitwerken van deze noti-
tie. Het belang wordt ingezien dat schoolgebouwen een belangrijke positie innemen bij de 
huisvesting van (wijk)voorzieningen. Er is een proces gestart om met betrokken partijen te ko-
men tot een toekomstbestendig accommodatiebeleid, waarbij de gemeente een regierol ver-
vult.  
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• Als gevolg van de groei van het Farelcollege heeft in de zomer 2009 uitbreiding van het 
schoolgebouw plaatsgevonden, gebaseerd op de zogenaamde campusgedachte. Met de 
school wordt overlegd hoe verdere groei inpasbaar is in/nabij de hoofdlocatie.  

• Bij de besluitvorming ten aanzien van de verzelfstandiging en de fusie van het openbaar on-
derwijs ingaand 1 januari 2007 heeft de gemeenteraad op 14 december 2006 besloten voor-
zieningen tot een bedrag van € 2.111.566 over te dragen aan de stichting. Uit onderzoek van 
de accountant is gebleken dat de gemeente een bedrag van € 424.664,00 ten onrechte heeft 
betaald aan de Stichting 3Primair. Bij het stichtingsbestuur is per brief van 5 oktober 2009 aan-
gekondigd dat de gemeente tot terugvordering van laatstgenoemd bedrag overgaat, echter niet 
eerder dan dat daarover een gesprek met het stichtingsbestuur heeft plaats gevonden. Een en 
ander is verwoord in een raadsinformatiebrief (RU09/08093). Het bestuur heeft inmiddels in 
een brief gereageerd met het standpunt dat geen sprake kan zijn van terugbetaling. Dat impli-
ceert dat het op dit moment niet zeker is of en zo ja op welke moment de desbetreffende voor-
ziening kan vrijvallen en als zodanig niet kan worden meegenomen in de 3e monitor 2009. Wij 
zullen u in de 1e monitor 2010 hierover nader inlichten. 

• De Stichting Openbare Bibliotheek Ridderkerk is betrokken bij een fusieproces tussen de bibli-
otheken van Dordrecht, Alblasserdam en Zwijndrecht. Per 1 januari 2010 zal dit resulteren in 
de nieuwe Bibliotheek van A-Z.  Er zijn door betrokken gemeenten randvoorwaarden gesteld 
ter bevordering van een brede fusie op de schaal van Zuid-Holland Zuidoost in een later stadi-
um. Als extra randvoorwaarde is door de gemeente Ridderkerk gesteld dat efficiencywinst te 
zijner tijd wordt ingezet ter verlaging van de gemeentelijke bijdrage.  

• Vanuit bedrijfseconomisch perspectief (het voorzijn op andere peuterspeelzaalaanbieders / 
goedkopere huur schoollokalen dan welzijnspanden) en vanuit het oogpunt op samenwer-
king/doorgaande ontwikkelingslijnen, zie je de grootste aanbieder van peuterspeelzaalwerk 
binnen onze gemeente zich bewegen richting de scholen. Deze ontwikkeling sluit naadloos 
aan op de wens van scholen een eigen peuterspeelzaalvoorziening te hebben.  

• Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zoeken toenadering tot elkaar (1 voorziening voor 0-4 
jarigen). Beide vormen worden echter op verschillende manieren gefinancierd. O.a. daarom is 
het nodig een discussie te voeren over de uitvoering van peuterspeelzaalwerk in Ridderkerk 
(en de rol die de gemeente daarbij wil spelen). De uitkomst is van invloed op de discussie 
doorgaande ontwikkelingslijnen van kinderen en bijvoorbeeld over onderwijshuisvesting.  

• Het CJG in Ridderkerk is vanaf februari open. Dit jaar is een jaar waarin teamvorming een be-
langrijke rol heeft gespeeld en waarin de CJG organisatie verder vorm gegeven is. Eind dit 
jaar wordt de verwijzingsindex SISA operationeel, waarin de deelnemende zorgpartijen signa-
len over jeugdigen kunnen melden en uitwisselen. In het 4e kwartaal van 2009 worden overige 
organisaties benaderd voor samenwerking met het CJG. Er wordt gewerkt aan meer naams-
bekendheid, het vormgeven van structureel relatiebeheer en het maken van praktische sa-
menwerkingsafspraken met de ‘tweede schil’ partners.  

 
Brede School 
Voor de derde uit te rollen brede school wordt in 2009 de wijk vastgesteld en gezocht naar geschik-
te partners. Het is niet de verwachting dat in 2009 al activiteiten aangeboden kunnen worden, dit 
zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2010 wel kunnen.  
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2.5 Programma 5 Woon- en Leefomgeving  
 

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

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor doen vanaf 2010 Hoofd- 
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 
2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 2009 
 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevari-
eerd woningbestand. 

Een gevarieerd aanbod 
van woningen voor alle 
doelgroepen. 

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

Nog nieuwe woningen realiseren op de volgende 
(herstructurerings)locaties: Willaertslande (Le-
klaan), Prima Bolnes, Het Bordes, centrum Drie-
vliet en Slikkerveer zuid-oost. 
Voorbereiding voor: Van Peltterrein en 3e fase 
centrum Ridderkerk. 

Woningbouw op de volgende  
(herstructurerings-) locaties realiseren: 
• 2e fase project 3Rivieren Slikkerveer; 
• Van Riebeekstraat e.o. Bolnes 
• 74 appartementen nabij Riederborgh; 
• vervolgfase Slikkerveer zuidoost; 
• particulier opdrachtgeverschap kavels Van 

Peltterrein; 
• Het Zand (Wozozo); 
• 2e fase rivieroever Bolnes; 
• 3e fase centrum Ridderkerk; 
• Waaloever Oostendam; 
• Het Zand. 
 

Beheer en 
Uitvoering 

Eind maart zijn 419 woningen in aanbouw en 99 wo-
ningen opgeleverd. 

Eind september zijn 386 woningen in aanbouw en 244 wonin-
gen opgeleverd. 
 
De laatste fase Centrumplan heeft door een aantal oorzaken 
vertraging opgelopen. Daarbij gaat het om de besluitvorming 
rond de mogelijke vestiging van een bioscoop, de gevolgen 
van de kredietcrisis en de besluitvorming rond de tram.  Het 
programma moet nu worden aangepast. In december wordt 
een nieuw voorstel in het college besproken en daaropvolgend 
volgt het informeren van de raad. 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevari-
eerd woningbestand. 

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

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

Realiseren van nieuwe bereikbare huurwoningen 
in de volgende projecten: Prima Bolnes, Slikker-
veer zuid-oost,  
Rapportage opvragen bij Woonvisie over ontwik-
kelingen in de bestaande voorraad; toets op af-
spraken. 
 
Doelstellingen voor de periode vanaf 2010 bepa-
len bij de vaststelling van de Structuurvisie. 
 

Is pas duidelijk na vaststelling van de Structuurvi-
sie in 2009. 
 

Sturing en 
Beleid 

- Prima Bolnes: de eerste 48 bereikbare huurwonin-
gen zijn opgeleverd. 

 
Rapportage bestaande voorraad bereikbare wonin-
gen per 1-1-2010 is opgevraagd en verkregen. Toets 
leert dat voorraad op zo’n zestig woningen na zal 
worden gehaald (met aannames voor sloop en ople-
vering Slikkerveer zuid-oost). 
 

• Prima Bolnes: 92 bereikbare huurwoningen opgeleverd 
 

• Slikkerveer zuid-oost: 38 bereikbare huurwoningen op-
geleverd 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevari-
eerd woningbestand. 

Samenhang in de wijk / 
buurt behouden dan wel 
verbeteren. 

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

Plan van aanpak vaststellen voor herijking Wop’s. 
Herijking Wop Bolnes. 

2010 herijking Drievliet het Zand 
2011 herijking Wop Slikkerveer;  
2012 herijking Wop Rijsoord Oostendam  

Sturing en 
Beleid 

Plan van aanpak is in voorbereiding. De project-
groep WOP Bolnes is ingericht en de eerste bijeen-
komsten met bewoners en partners worden gepland. 
 

Stand van zaken is in een aparte raadsinformatiebrief toege-
licht. 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevari-
eerd woningbestand. 

De kwaliteit van de bui-
tenruimte in stand hou-
den en waar mogelijk 
verbeteren. 

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

Ieder jaar: Schouwacties met bewoners in alle 
wijken aan de hand van in 2008 door de raad 
vastgestelde kwaliteitsniveaus. 

Zie 2009 Beheer en 
Uitvoering 

In alle wijken worden inmiddels schouwacties met 
bewoners georganiseerd 
aan de hand van de in het najaar van 2008 door de 
raad vastgestelde kwaliteitsniveaus. 
 

De 1e ronde burgerschouw 2009 is uitgevoerd in mei. 
De gemiddelde score van de 7 wijken op schoon en netjes is: 
7,31 
De gemiddelde score van de 7 wijken op heel en veilig is: 7,51 
Inmiddels is in september/oktober de 2e burgerschouw ronde 
uitgevoerd. 
De uitkomsten worden geanalyseerd en vergeleken met de 1e 
ronde. 
De analyse van 3 (Oost, Slikkerveer en Drievliet) van de 7 wij-
ken geeft het volgende beeld: 
                               1e ronde             2e ronde 
Schoon en netjes    7,73                   7,57(*1) 
Heel en veilig           7,76                  7,17(*2) 
(*1): oorzaak lagere score wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 
door: 
wijk Oost lagere score zwerfafval. 
(*2): oorzaak lagere score wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 
door: wijk Drievliet nieuwe schouwlocaties waar verharding 
laag scoort. 
 
 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevari-
eerd woningbestand. 

De kwaliteit van de bui-
tenruimte in stand hou-
den en waar mogelijk 
verbeteren. 

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

Ieder jaar Jaarplannen per wijk opstellen en uit-
voeren; uitvoering van project ondergrondse af-
valinzameling 2009. 

Zie 2009, opstellen jaarplannen per wijk. Beheer en 
Uitvoering 

In het kader van de organisatieontwikkeling wordt 
gewerkt aan een nieuwe methodiek voor het opstel-
len van de jaarplannen. Daarom hebben nog niet al-
le wijken een nieuw jaarplan 2009. Alleen de wijken 
die er expliciet om gevraagd hebben ( bolnes en 
slikkerveer) hebben een jaarplan. 
In mei is rond het Colijnplein een proef gestart met 
het project ondergrondse containers voor restafval, 
papier en glas. In het 3e en 4e kwartaal 2009 wordt 
het project voor de gehele gemeente uitgevoerd.  
 

• In het kader van de organisatieontwikkeling wordt ge-
werkt aan een nieuwe methodiek voor het opstellen van 
de jaarplannen. Daarom hebben nog niet alle wijken een 
nieuw jaarplan 2009. Alleen de wijken die er expliciet om 
gevraagd hebben ( bolnes en slikkerveer) hebben een 
jaarplan. 

• Proef is na kleine aanpassingen afgerond en voldoet nu 
aan de genoemde normen in bestek. Medio oktober is 
gestart met de uitvoering en zal de wijk Bolnes als eer-
ste wijk de ondergrondse afvalcontainers geplaatst krij-
gen. De eerder aangegeven planning van 3e en 4e kwar-
taal 2009 uitvoeren blijft gehandhaafd. 
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2.5.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon- en Leefomgeving  

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor doen vanaf 
2010 

Hoofd- 
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 2009 
 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevarieerd 
woningbestand. 

De waterkwantiteit en -
kwaliteit verbeteren. 

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

2009: oppervlaktewater in project Slikkerveer 
Zuid-oost; Donckse Velden 1e fase en Waalbos 
(voorbereiding); beperken wateroverlast;  
duurzame opvang hemelwater in bestaande om-
geving en bij nieuwe projecten; Oosterpark verbe-
teren zwemwater; verbeteren samenwerking ge-
meente – burger; onderzoek naar kwaliteitsverbe-
tering inlaatwater haven. 
2009: verbeteren afvoer rioolwater naar de zuive-
ring; afkoppelen regenwater van rioolstelsel. 
 

Zie 2009  
 

Beheer en 
Uitvoering 

- Het oppervlaktewater in het project Slikkerveer Zuid-Oost 
wordt gerealiseerd in samenhang met de woningbouw; 

- Het aanleggen van extra water in de Donckse Velden is 
gerealiseerd door de Landinrichtingsdienst; 

- Het realiseren van extra water in het Waalbos is afhanke-
lijk van de onteigening van de nodige gronden; 

- In de projecten Willeartslande en Lagendijk is extra water 
aangelegd; 

- Oosterpark verbeteren zwemwater: door het Waterschap 
wordt het werk voorbereid en in het najaar 2009 uitge-
voerd. 

- Bewoners worden nadrukkelijk betrokken bij beperken re-
genwaterafvoer naar de riolering, verbeteren waterkwali-
teit, afkoppelen Waaldijk; 

- Onderzoek naar de verplaatsing van de waterinlaat, ter 
verbetering van de waterkwaliteit, van de haven naar het 
Gorzenmeer heeft uitgewezen dat de waterkwaliteit zal 
verslechteren door het hoge fosfaatgehalte in het Gor-
zenmeer. De waterinlaat vanuit de haven blijft gehand-
haafd.; 

- De directe afvoer van rioolwater naar de zuivering vanuit 
Ridderkerk-Oost en Mauritshoek (Rijsoord) is in voorbe-
reiding. De uitvoering zal najaar 2009 – voorjaar 2010 
plaatsvinden. 

 

- Het oppervlaktewater in het project Slikkerveer Zuid-Oost 
wordt gerealiseerd in samenhang met de woningbouw; 

- Het realiseren van extra water in het Waalbos is afhankelijk 
van de onteigening van de nodige gronden; 

- Oosterpark verbeteren zwemwater: door het Waterschap 
de uitvoering is in september gestart in december zal het 
werk afgerond worden. Het baggerdepot zal eind 2010 
worden ontmanteld, daarna zal het betreffende perceel  
weer worden ingepland met bomen. 

- Bewoners worden nadrukkelijk betrokken bij beperken re-
genwaterafvoer naar de riolering, verbeteren waterkwaliteit, 
afkoppelen Waaldijk,inmiddels zijn zo’n 90 van de 130  wo-
ningen daadwerkelijk afgekoppeld. 

- De directe afvoer van rioolwater naar de zuivering vanuit 
Ridderkerk-Oost en Mauritshoek (Rijsoord) is in voorberei-
ding. De uitvoering zal najaar 2009 – voorjaar 2010 plaats-
vinden. 

 
 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevarieerd 
woningbestand. 

In stand houden en 
waar mogelijk verbete-
ren van het openbaar 
vervoer. 

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

Uitwerking tracé Tramplus; Planologische proce-
dure starten om aanleg tram plus mogelijk te ma-
ken; Bestemmingsplan slikkerveer Rivieroever 
vaststellen met bouwmogelijkheid wachtruimte 
waterbus. Aanpassen bushalten voor mindervali-
den. 

Aanpassen bushalten voor mindervali-
den 

Beheer en 
Uitvoering 

- Bestemmingsplan Tramplus is in voorbereiding 
- Bestemmingsplan Rivieroevers is vastgesteld. Dit is van 

belang voor het transferium bij de aanlegplaats voor de 
Fast Ferry. 

- Bij dit streepje Henk van den Berge verwijderen. 
 

- Bestemmingsplan Tramplus is in voorbereiding 
- Bestemmingsplan Rivieroevers is onherroepelijk. Er wordt 

onderzocht of er een investeerder / exploitant kan worden 
gevonden voor een horecavoorziening met wachtruimte bij 
de aanlegplaats van de waterbus. 

 
 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevarieerd 
woningbestand. 

Opstellen visie op Rid-
derkerk 2010 - 2015 

2008 - 2009 opstellen 
en vaststellen meerja-
renontwikkelingpro-
gramma 2010 – 2015. 
 

Structuurvisie vaststellen met uitvoeringspro-
gramma 

 Niets; is afgerond in 2009. Sturing en 
Beleid 

Structuurvisie is in voorbereiding; ontwerp ligt ter visie. De Structuurvisie is in juni 2009 door de raad vastgesteld. 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevarieerd 
woningbestand. 

Goede, integrale (en tij-
dige) afweging in ruimte-
lijke functies. 

Ieder bestemmingsplan 
binnen 10 jaar herzien.  
 

Bestemmingsplannen vaststellen voor: 
de rivieroever Bolnes en Donckse Velden. 

Conform het in 2008 vastgestelde actu-
aliseringschema bestemmingsplannen 
herzien dan wel verlengingsbesluiten 
nemen conform de vereisten van de op 
1 juli 2008 in werking getreden nieuwe 
Wet op de ruimtelijke ordening. 
 

Spelregels Voor Bolnes Rivieroever is voorontwerp zo goed als gereed. 
Voor Donckse Velden zijn de eerste stedenbouwkundige ver-
kenningen gedaan. 

Zowel het bestemmingsplan Bolnes Maasoever oost als het be-
stemmingsplan Donckse Velden zijn in procedure gebracht te 
starten met het vooroverleg. De reacties op beide plannen zijn 
binnen; aan de definitieve ontwerpen, rekening houdend met de 
reacties, wordt gewerkt. 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevarieerd 
woningbestand. 

Bereikbaarheid parken 
en recreatiegebieden 
vergroten. 

Vanuit iedere wijk zorg-
dragen voor goede ont-
sluitingen voor wande-
laars en fietsers; goede 
koppeling van Reijer-
park, Donckse Velden, 
Oosterpark, De Gorzen 
en Park De Noord voor 
fietsers / voetgangers. 

Na realisering woningbouw (2009 2011) wandel-
paden met bankjes realiseren langs het water van 
de Nieuwe Maas 
Aanleg oversteekvoorzieningen over de Randweg 
naar aan te leggen 1e fase Donckse Velden. 

 Beheer en 
uitvoering 

Deel is gereed bij De 3 Rivieren Slikkerveer. 
Woningbouw blijft achter en daarmee is verdere aanleg van 
wandelpaden in 2009 nog niet mogelijk. 
Bruggen vanaf de oever Randweg naar de  
Donckse Velden zijn gereed. 

Woningbouw blijft achter en daarmee is verdere aanleg van 
wandelpaden in 2009 nog niet mogelijk. 
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Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor doen vanaf 
2010 

Hoofd- 
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 2009 
 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevari-
eerd woningbestand. 

Zorgen voor in stand-
houding en aanleg van 
buitenruimte voor de 
jeugd. 

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

Aanleg verhard sport speelveld in Slikkerveer;  
Het stramien dat ontwikkeld is voor West gebrui-
ken ter beoordeling van de andere wijken. 

2009 - 2010 buurtsportlocatie rea-
liseren in Het Zand 
Idem (stramien West). 

Sturing en 
Beleid 

De voorbereiding voor de buurtsportlocatie Slikkerveer is in 
volle gang. Er zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd en 
er is al een conceptontwerp klaar. De verwachting is om de 
buurtsportlocatie Slikkerveer in het 4e kwartaal  te realiseren. 
 

In tegenstelling tot wat is aangegeven bij de 2e monitor is verwachte 
oplevering van de buurtsportlocatie Slikkerveer medio 2010. De me-
dedeling bij de 2e monitor ging uit van een te positieve inschatting 
van de planning. Zorgvuldige planontwikkeling (met name afstem-
ming met en inbreng van de jongeren) duurt langer dan in eerste in-
stantie is aangegeven. 
 
Bij doorrekening van de speelruimten blijkt dat de gemeente niet op 
de 3% norm uitkomt. Het “halen” van de norm is geen doel op zich. 
Daarom richt het advies zich op kwaliteit in plaats van kwantiteit. 
Prioriteit ligt bij wijk Oost, plus de openstelling van speelplekken van 
Woonvisie en scholen. De stand van zaken is als volgt: 
 
Ten behoeve van buurt- en wijkjeugd zijn in voorbereiding spel- en 
sportruimten aan: Huygensplantsoen, Bliek, Meidoornlaan en Beet-
hovenstraat. Realisatie voorjaar 2010. 
Verder wordt in het 4e kwartaal 2009 de speellocatie aan het 
Loodspad vernieuwd. 
Naast de prioriteit voor 2010 (wijk Oost, scholen en Woonvisie) 
wordt het uitvoeringsplan speelruimten ingepast in het op te stellen 
wijkontwikkelingsprogramma Bolnes. 
Verder is in Drievliet een verbeterslag speelruimten voor buurtjeugd 
gewenst (relatie met scholen) en in Slikkerveer zijn tenminste 2 
speelruimten op blokniveau nodig (inspelen op leeftijdsopbouw). 
In het Erasmuspark moet de afgeschreven speelruimte worden ver-
beterd. 
 

Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevari-
eerd woningbestand. 

Duurzame en veilige in-
richting van wegen en 
verblijfsgebieden. 

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

Herinrichting Rijksstraatweg tussen Voorweg en 
Verbindingsweg; aanleg rotonde Rijksstraat-
weg/Noldijk met bijkomende aanpassingen; aan-
leg rotonde kruising Populierenlaan –  
Kastanjelaan (afhankelijk van besluitvormingspro-
ces Tram+.) 

  Beheer en 
Uitvoering 

• Rotonde Rijkssstraatweg-Noldijk; uitvoering start 
mei/juni 2009. Herinrichting Rijksstraatweg tussen 
Voorweg en Verbindingsweg; uitvoering start 3e kwartaal 
2009. 

• Ten opzichte van 2002 is het aantal verkeersslachtoffers 
in 2008 met 1 toegenomen (stijging met 12.5 %). Het 
aantal dodelijke verkeersslachtoffers is gehalveerd van 2 
naar 1 in 2008).  
 

Rotonde Rijkssstraatweg-Noldijk is gestart in juli daarna is vertraging 
opgetreden. Inmiddels is besloten om versneld uit te voeren. Eind 
november is de verwachte oplevering. 
Herinrichting Rijksstraatweg tussen Voorweg en Verbindingsweg zal 
niet starten in het 3e kwartaal maar in het 4e kwartaal. 
 
Het aantal verkeersslachtoffers op gemeentelijk niveau is te klein om 
daar een prestatie-indicator aan te koppelen. Voorstel is om dit as-
pect te laten vervallen. 
 

Amendement inzake veilige schoolroutes:       
Maatregelen zijn geïnventariseerd en besproken met platforms en 
wijkoverleggen en scholen. 
Project verkeersleerkracht is uitgebreid met een extra school. Nu 
doen 3 scholen mee. 
School de Klimop heeft het certificaat Verkeerskunsten ontvangen.  
Het School op safe project wordt voortgezet 
 

 

Verbeteren veiligheid 
op schoolroutes. 

Veiligheidsgevoelens 
van schoolgaande kin-
deren en hun ouders is 
toegenomen. 

Versneld worden per 
wijk, o.a in samenspraak 
met het wijkoverleg, de 
als onveilig ervaren si-
tuaties op schoolroutes 
aangepakt. 
School, kinderen en ou-
ders ervaren schoolom-
geving en routes als vei-
liger. 
Project verkeersleer-
kracht wordt voortgezet. 

• Uitvoeren van maatregelen rondom basis-
scholen en op school-thuisroutes; 

• Project verkeersleerkracht wordt  zo mogelijk 
uitgebreid. 

 

In 2010 middels enquête onder-
zoeken of veiligheidsgevoelens 
zijn toegenomen. 

Beheer en 
Uitvoering 

- Maatregelen zijn geïnventariseerd en besproken met 
platforms en wijkoverleggen. Terugkoppeling naar de 
scholen volgt. Uitvoering is gepland vanaf 3e kwartaal 
2009. 

- Project verkeersleerkracht is uitgebreid met een extra 
school. Nu doen 3 scholen mee. 

- School de Klimop heeft het certificaat Verkeerskunsten 
ontvangen.  

- Het School op safe project wordt voortgezet 
 

Start uitvoeringsperiode is opgeschoven naar 4e kwartaal 2009 ten 
gevolge van langere doorlooptijd i.r.t. te maken afspraken met be-
langhebbenden (participatie). Bij een aantal scholen is het nog niet 
mogelijk maatregelen uit te voeren i.v.m. fusies en verhuizing; uit-
voering vindt in die gevallen pas plaats vanaf 2011.  
 
Eind oktober is nu ook het voortgezet onderwijs aangesloten. Op het 
Gemini college is Totally traffic gestart. 
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2.5.2 Stand van zaken lasten en baten programma 5 Woon- en Leefomgeving  
 

Begroting
na wijz.
2009 2010 2011 2012 2013

Geraamde lasten t/m  13e begr. wijziging -51.414.700 -50.315.700 -36.103.500 -30.344.600 -29.265.300
Nog te verwerken wijziging 14e monitor 15.736.000 -77.600 -60.300 -34.500 -26.100
Verwachte totale lasten -35.678.700 -50.393.300 -36.163.800 -30.379.100 -29.291.400

Geraamde baten  t/m 13e begr. wijziging 35.309.100 35.106.200 22.048.400 16.006.800 15.029.100
Nog te verwerken wijziging 14e monitor -15.151.100 41.600 56.900 28.600 28.300
Verwachte totale baten 20.158.000 35.147.800 22.105.300 16.035.400 15.057.400

Saldo -15.520.700 -15.245.500 -14.058.500 -14.343.700 -14.234.000

Omschrijving Primaire meerjarenbegroting 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

 

2.5.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3e monitor 2009 programma 5 Woon- en 
Leefomgeving  
 

2.5.3.1 Financiële besluiten B&W 
 

Incidenteel 
1. Beleidsadvisering Volkshuisvesting (externe adviezen) B&W d.d. 11-8-2009: 
Besloten is om een woonwensenonderzoek te houden en op basis daarvan een ontwikkelingspro-
gramma op wijkniveau op te stellen. Het onderzoek kost € 126.000,--. Hiermee is invulling gegeven 
aan de stelpost zero based (€ 110.000,--). Woonvisie draagt  € 40.000,-- bij aan het project. Voor 
de uitvoering van het project is hierdoor € 150.000,-- beschikbaar. (Budgettair neutraal). 
Besloten is om het resterende budget van € 24.000,-- beschikbaar te houden voor nieuwe vragen. 
 
2. SLOK-projecten B&W d.d. 8-9-2009: 
De gemeente ontvangt € 55.150,-- subsidie voor het uitvoeren van projecten gericht op het verbe-
teren van het klimaat (SLOK-subsidie). Deze subsidie wordt uitgekeerd in de jaren 2009 t/m 2011 
via de decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. De lasten voor de SLOK-projecten lopen 
niet 1:1 met de subsidie-uitkeringen. Om ervoor te zorgen dat de middelen beschikbaar blijven voor 
de SLOK-projecten wordt voorgesteld een 'Bestemmingsreserve SLOK' in te stellen waarin de 
middelen die in een bepaald jaar 'over' zijn te reserveren voor de jaren. (Zie toelichting hoofdstuk 8 
financiering en algemene dekkingsmiddelen onderdeel 2.8.3.1)  
 
2.5.3.2 Zero based 2009 
 

Incidenteel 
1. Openbaar vervoer, Straatparkeren, Waterhuishouding, Milieubeleid, Volkshuisvesting, Begraaf-
plaatsen, en Wet algemene bepalingen omgevingsvergunningen (WABO): 
Bij deze begrotingsonderdelen worden de stelposten reservering Zero Based volgens afspraak 
voor het begrotingsjaar 2009 naar nul afgeraamd. In totaal wordt er op dit programma voor  
€ 393.000,--afgeraamd. Deze aframing is als dekking gebruikt voor sommige begrotingsposten. 
 
2.5.3.3 Overige ontwikkelingen 
 

Incidenteel 
1. Beheer wegen, straten en pleinen (kapitaallasten): 
Er is een voordeel op de kapitaallasten van € 173.000,-- omdat het krediet voor het verbeteren van 
de voetgangers oversteekplaatsen doorschuift naar 2010 en het krediet voor de kwaliteitsverbete-
ring van het centrum voordeliger uitvalt. De kapitaallasten van de laatste investering kwamen ten 
laste van de vrije reserve, dus de beschikking over die reserve wordt ook lager. (Met de gevolgen 
voor het dienstjaar 2010 is in de begroting 2010 reeds rekening gehouden). 
 
2. Civiele kunstwerken (kapitaallasten): 
De geluidswal Rotterdamseweg is een jaar opgeschoven omdat er afstemming nodig is met het 
Waterschap. (dekking kapitaallasten ten laste van de algemene reserve). Ook de vervanging van 
de voetbrug aan de Torenmolen schuift door naar 2010. Deze investering wordt gecombineerd met 
de herinrichting van het gebied. Dit betekent voor de kapitaallasten in 2009 een voordeel van  
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€ 190.000,-- en in 2010 een nadeel van € 45.000,--. 
3. Waterhuishouding (onderhoudskosten): 
In 2009 is er op deze post een voordeel van € 33.000,--. Er waren dit jaar minder uitgaven voor 
kroosvissen omdat er minder aanwas van kroos was. Voorts wordt het onderzoek Mauritsweg/ 
Geerlaan/A15/Mauritshoek (waterplan) dat gepland stond voor 2009 deels uitgevoerd in 2010, de 
kosten hiervoor worden doorgeschoven. 
 
4. Rioolstelsel (externe adviezen): 
In 2009 is er een overschot van € 34.000,--. Het onderzoek voor een strategisch vervangingsplan 
is niet doorgegaan omdat uit inspectieonderzoeken bleek dat zo'n plan niet direct noodzakelijk is. 
Voorts worden de budgetten voor het grondwateronderzoek Rijsoord en het persleidingenonder-
zoek deels uitgegeven in 2010 (€ 19.000,--). 
Opgemerkt wordt dat het begrotingsonderdeel rioolstelsel sluitend wordt gemaakt middels een toe-
voeging aan of beschikking over de reserve riolering (budgettair neutraal). 
 
5. Milieubeleid (uitbesteed werk): 
Extra uitgaven i.v.m. de communicatie rond de subsidieregeling zonne-energie (€ 11.000,--) en het 
onderzoek naar de overkapping van de A15/A16 (€ 28.000,--, wat gedekt wordt uit de aframing van 
de Zero Based binnen programma 5). 
 
6a. Begraafplaatsen (storting in voorziening): 
De toevoeging aan de voorziening onderhoud begraafplaatsen fluctueert jaarlijks want die is af-
hankelijk van de ontvangen afkoopsommen onderhoud. Dit jaar wordt er € 93.000,-- minder toege-
voegd. (De opbrengsten van de begraafrechten was al eerder aangepast via het Zero based-
traject). 
 
6b. Begraafplaatsen (inkomsten vanuit voorziening): 
Behalve een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening is er ook jaarlijks een onttrekking. Dit om de 
onderhoudsuitgaven te dekken. De raming voor de onttrekking is met € 57.000,-- verlaagd in ver-
band met een nieuwe berekeningsmethode. (Volgens de nieuwe berekeningswijze komt ieder jaar 
9,5% van het saldo van de voorziening ten gunste van de exploitatie. Voorheen werd voor elk graf 
een aparte berekening van het onderhoud en de onttrekking gemaakt.) 
 
7. Projecten stedelijke ontwikkeling (ISV) (duurzame goederen): 
Bij de rekening 2008 zijn de ISV-projecten geactualiseerd. De gevolgen voor de begroting 2009 zijn 
in deze monitor verwerkt en leiden tot € 756.000,-- hogere uitgaven. Tegenover de verhoging van 
de uitgaven staat een bijdrage van de Stadsregio Rotterdam (Budgettair neutraal). 
 
8. Vergunningen bouwregelgeving (uitbesteed werk): 
Net als in 2008 is in 2009 inhuur van externe expertise nodig geweest voor het vinden van een op-
lossing voor het gebouw Het bordes. De kosten hiervoor bedragen € 38.000,--. 
 
9a. Grondexploitatie: 
De lasten bij de bouwgrondexploitatie zijn in zijn geheel met € 16,3 miljoen afgeraamd. Het Grond-
bedrijf is een dynamisch gebeuren waarin activiteiten verschuiven in de tijd, zowel naar voren als 
naar achteren. Dit heeft bij- en aframingen van de betreffende begrotingsposten tot gevolg. De 
bouwgrondexploitatie werkt in de begroting in principe budgettair neutraal uit omdat aan het eind 
van het jaar de positieve of negatieve boekwaarden worden overgeboekt naar de balans. 
 
De belangrijkste verklaring van de lagere lasten en baten in deze monitor zijn de achterblijvende 
grondverkopen. Dit is het geval bij het complex Het Zand vanwege de optie van een tramtracé door 
het Zand. Bij het complex Centrumplan omdat er nog geen stedenbouwkundig plan is. En tenslotte 
bij het complex Lagendijk, daar blijft de belangstelling voor de kavels achter vanwege de economi-
sche recessie. 
 
Het pand PC Hooftstraat 4 dat wordt gebruikt voor het nieuwe jongerencentrum is ondergebracht in 
het complex restpercelen. Conform het voorstel over het jongerencentrum wordt de verkoopop-
brengst gestort in een kapitaallastenreserve ter dekking van de kapitaallasten van het jongerencen-
trum. 
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9b. Grondexploitatie (winstnemingen): 
In 2009 worden twee complexen afgesloten. Het complex Dura's Slikkerveer naar verwachting met 
een winst van € 35.000,--. en het complex Praktijkschool met een winst van € 130.000,--. 
 
10. Openbaar groen (uitbesteed werk): 
Er is een bijraming noodzakelijk van € 293.000,--. Dit heeft 3 oorzaken: 

 De werkelijke aanneemsommen bij de aanbestedingen bleken hoger dan de directieramingen 
in de onderhoudsbestekken;  

 In de periode 2004-2008 is de indexering van de prijzen van de hoveniers hoger geweest dan 
het inflatiepercentage dat in de begroting werd gehanteerd;  

 Een stijging van de werkdruk (hierdoor meer uitbesteed werk) en het werkvolume door het 
veranderende klimaat zoals langer maaiseizoen, groter volume onkruid en groenafval. 

In het voorjaar 2010 wordt onderzoek gedaan naar deze begrotingspost (consequenties kredietcri-
ses, inflatiecorrectie, uitkomsten aanbesteding onderhoudswerk 2010-2012 en uitgangspunten be-
leidskader Duurzaam Beheer). 
 
11. Recreatiegebieden(uitbesteed werk): 
De werkelijke aanneemsommen bij de aanbestedingen bleken lager uit te vallen dan de directiera-
mingen in de onderhoudsbestekken. Dit levert een voordeel op van € 50.000,--. (in tegenstelling 
dus tot het begrotingsonderdeel openbaar groen, zie punt 11). 
 
12. Leges bouwvergunningen: 
De economische crisis veroorzaakt een terugloop in de aanvragen bouwvergunningen voor met 
name de grotere bouwactiviteiten.  Hierdoor is opbrengst bouwleges met € 409.000,-- afgeraamd. 
 
2.5.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 5 Woon- en Leefomgeving  
 

Kijfhoek via gemeente Barendrecht  
Barendrecht behartigt de belangen van Ridderkerk. Elke bijeenkomst wordt ambtelijk afgestemd 
tussen Ridderkerk en Barendrecht. 
 
Herinrichten Colijnplein 
Recent is naar voren gekomen dat de riolering vervangen moet worden in de Colijnstraat en Mr. 
Troelstrastraat. Daarom zal niet het gehele herinrichtingsplan in 2009 worden uitgevoerd. De plan-
ning is dat na bouwvakvakantie - in één project door één aannemer - de riolering wordt vervangen 
en het parkeerterrein Colijnplein herbestraat. In verband met nazakking - na de rioleringsvervan-
ging - van de sleuven wordt in 2010 de herinrichting voltooid. 
 
Opstellen module Parkeren 
In 2009 is budget beschikbaar gesteld voor module Parkeren. Voorbereidingen zijn gestart. Ver-
wachte bestuurlijke aanbieding februari 2010. 
 
Verbeteren bewegwijzering Ringdijk/Benedenrijweg 
De voorbereidingen zijn gestart.  
 
Buurtbus (Rijsoord)  
Het besluit van de raad is in 2009 wel subsidie te verstrekken; dat is gebeurd.  
 
Regentonnen 
Communicatietraject vindt vanaf oktober plaats. Toekenning van de subsidieaanvragen is op 1 no-
vember gestart. 
 
Onderzoek en opstelling Luchtkwaliteitsplannen 
De jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit 2007 is opgesteld en vastgesteld door het college. Inmiddels 
zijn ook met behulp van de rapportagetool (gebruikt bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit) de resultaten voor 2008 beschikbaar. De opdracht is verstrekt de rapportage lucht-
kwaliteit over 2008 op te stellen. Deze wordt eind van dit jaar verwacht. 
In 2009 worden acties uitgevoerd uit het Actieplan Luchtkwaliteit. In dit jaar wordt tevens een nieuw 
Actieplan Luchtkwaliteit opgesteld. 
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Subsidiering aanschaf zonnecollectoren / kleine windturbines 
Er is een regeling vastgesteld voor het toekennen van bijdragen. Het communicatietraject is ge-
start. Er is aandacht (geweest) in de Combinatie en op de website. Bij alle koopwoningen in Rid-
derkerk is een flyer bezorgd. En de flyers hebben met een poster op de Woondag gelegen. De 
aanvragen worden ingediend bij het GSC. Inmiddels zijn al 2 verzoeken gehonoreerd. 
Woonwensenonderzoek 
Eerste helft september 2009 is onderzoek gedaan. De raad is van aanpak en tijdspad op de hoogte 
gesteld bij brief van 21 augustus 2009. 
 
Hondenzakjes (DepoDogs) als voorwaarde voor afschaffing hondenbelasting 
In de gemeenteraadsvergadering van 23 april jl. is besloten om aanschaf van DepoDogs niet uit te 
voeren. 
 
2.5.5 Stand van zaken investeringen 2009 programma 5 Woon- en Leefomgeving  
 

Mentaliteitsverandering hardrijders (indicatie investering € 36.000,-- verkeersdisplays) 
(nieuw beleid) 
Snelheid displays zijn sinds voorjaar 2009 operationeel. 
 
Verhogen bushaltes mindervalide (nieuw beleid) 
In 2009 zullen 14 halten worden aangepast. Dit valt binnen de budgettaire mogelijkheden van 
2009. Tot 2015 zullen nog 28 halten moeten worden aangepast. Hiervoor is indicatief nog eens € 
400.000,- benodigd. Dit benodigd budget staat nog niet in het meerjarenperspectief.  
Start van de uitvoering is vertraagd door aanpassing van het ontwerp. Door deze aanpassing is 
een goedkopere oplossing mogelijk. Daardoor kunnen binnen het beschikbare budget meer haltes 
worden aangepakt dan gepland was. Start uitvoering nog in 2009. 
 
Kwaliteitsverbetering centrum oud winkelgebied 2009 
Uitvoering de kwaliteitsverbetering winkelgebied St.Jorisplein e.o. is nagenoeg gereed. Met de 
voorbereiding van de 2e fase voor uitvoering in 2010 is gestart. 
 
Zoutoplosser ('01): vervanging is uitgesteld, is nog niet nodig 
Zoutstrooier Nido 50 15-24 WALN G7: wordt in 2010 vervangen 
Zoutstrooier Nido 90 40-36WALN G5: wordt in 2010 vervangen 
Zoutstrooier Nido 90 40-36 WALN G6: wordt in 2010 vervangen 
De kwaliteit van het materieel van de gladheidbestrijding is zeer afhankelijk van de frequentie van 
strooien in het afgelopen winterseizoen. De huidige kwaliteit is in mei 2009 beoordeeld. Op basis 
van de bevindingen is besloten het materieel in 2010 te vervangen. 
 
3 stuks dijktrappen 2009-2012 
3 stuks dijktrappen vervangen is uitgevoerd. 
 
2 stuks houten bruggen 2009-2012 
Uitvoering vindt in 4e kwartaal plaats. 1 brug wordt vervangen door een brug de 2e brug door een 
dam met duiker. Op termijn levert dit een besparing op. 
 
Voetgangersbrug + vissteiger Torenmolen 
De uitvoering van gepland baggeren van de watergang en onderhoud aan de beschoeiing in com-
binatie met de vervanging van de brug en de vissteiger maakt het mogelijk het gebied te herinrich-
ten. Daar vindt thans onderzoek naar plaats. Dit vergt meer tijd en er zal een inspraak procedure 
nodig zijn. Realisatie zal in 2010 plaats vinden. 
 
Suppletiegemaal V05+persleiding Reyerpark 
Offertes zijn gevraagd, na opdracht worden de werkzaamheden in het 4e kwartaal 2009 uitgevoerd.  
 
M116 Anjerstraat / Lagendijk peilstijging 09 
De voorbereiding van het project is gestart, uitvoering 1e kwartaal 2010. 
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M120 Pruimendijk ecologisch zone met baggerdepot 
Dit project wordt aangestuurd door het Waterschap. Voor het terrein aan de Pruimendijk is het in-
richtingsplan vrijwel gereed. Voor het deel van de ecologische zone met landfarming (dit is defini-
tief baggerdepot) ten noorden van de A15 zijn de gronden nog niet verworden. 
  
M122 Slikkerveer-zuid-oost nieuw open water 
Hangt samen met herstructurering gebied. Sloop en nieuwbouw zijn volop gaande. De daadwerke-
lijke aanleg van nieuw open water start in 2010. 
 
M130 Verbeteren Waterkwaliteit Zwemplas Oosterpark o.m. filter 09 
De aanleg van extra water en helofytenfilter zijn in aanleg door het Waterschap, de werkzaamhe-
den worden in december 2009 afgerond. 
 
Uitbreiding milieuparken 05 betonbak + infrastructuur 
Het project ondergrondse containers voor restafval, papier en glas wordt in het 3e en 4e kwartaal 
2009 uitgevoerd. 
 
Restafval ondergrondse betonbak+infrastructuur (kr) 
Het project ondergrondse containers voor restafval, papier en glas wordt in het 3e en 4e kwartaal 
2009 uitgevoerd. 
 
Diverse rioolwerk 2009 groep 2 
De aanleg van de persleiding van P69 (Bilderdijklaan) naar de zuivering en van P04 (Mauritshoek) 
naar de P69 is in voorbereiding. De uitvoering zal plaatsvinden in de periode van november 2009 – 
maart 2010.  
 
Aanpassen P04 (Mauritshoek) elektrisch 09 
Deze aanpassing is gekoppeld aan de uitvoering van de verbeterde afvoer naar de zuivering. Deze 
zal plaatsvinden in het voorjaar 2010.  
 
Vervanging rioleringen 2009-2012 
De inspectie 2009 van de wijken Centrum en Slikkerveer is nagenoeg afgerond. Met deze inspec-
tie-informatie wordt een maatregelenplan opgesteld met vervangingen en reparaties. De vervan-
ging van riolering in de Poesiatstraat maakt daar deel van uit en komt 4e kwartaal in uitvoering. 
 
Gemalen 2009, elektronisch 
Voorbereiding is gestart. De maatregelen worden uitgevoerd in het 3e en 4e kwartaal 2009. 
 
Vervanging beschoeiing Vredehof 
De te vervangen beschoeiing is dit jaar onderzocht. Geconstateerd is dat het vervangen van een 
deel van de beschoeiing uitgesteld kan worden naar volgend jaar. Een ander deel gepland te ver-
vangen beschoeiing wordt niet vervangen. Ter plaatse wordt het talud aangepast om te komen tot 
een natuurlijke oever bescherming. 
 
Wijkontwikkelingsplannen 2009-2012 
Er wordt een inventarisatie gemaakt van de verschillende projecten die op de planning staan. Een 
deel van de projecten wordt nu al uitgevoerd. 
 
Kunstgrasondergronden speelterreinen 
In 2009 worden kunstgrasondergronden gerealiseerd op het sportplein Slikkerveer (Van  
Beethovenstraat), Huygensplanstoen (school de Noord), in de Bliek en in de Meidoornlaan.  
 
2.5.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 5 Woon- en 
leefomgeving (zonder budgettair effect)  
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2.5.7 Trends en knelpunten programma 5 Woon- en leefomgeving 
• In juni 2009 is de structuurvisie Ridderkerk vastgesteld. Daarmee is een kader vastgesteld 

voor toekomstige beleidsontwikkeling. Met het besluit de tram door te trekken door het cen-
trum naar Drievliet/Het Zand wordt tevens de behoefte gevoeld aan een geïntegreerd nader 
onderzoek over de verkeersafwikkeling in en rond het centrum. Een van de mogelijke ontwik-
kelingen is het down-graden van de Rotterdamse weg tussen de Donkerslootweg en de Sport-
laan. Hiermee wordt het sluipverkeer tegen gegaan en dit kan een positief effect hebben op de 
luchtkwaliteit. Deze optie is betrokken bij het onderzoek naar het verkeerscirculatieplan van de 
gemeente als uitvoering van de moties bij de structuurvisie. Ook de gewenste transforma-
tie/herstructurering in de wijken vraagt om nader onderzoek naar woonwensen en een analyse 
per wijk. Daarna kan pas duidelijkheid verkregen worden over de met de Stadsregio, Woonvi-
sie en eventueel verder betrokken partijen te maken verstedelijkingsafspraken.  

• Het Ruimtelijke Plan Regio Rotterdam (RR2020) is eind 2005 vastgesteld met aanwijzing van 
delen van de Polder Nieuw Reijerwaard en Bolnes –Zuid als (zoek-)locatie voor nieuwe be-
drijfsterreinen. In RR2020 is de Ridderster aangewezen als zoeklocatie voor de ontwikkeling 
van een bedrijventerrein voor de regionale behoefte. In opdracht van de Stadsregio zijn in een 
startnotitie de eerste contouren voor een ontwikkeling geschetst. De gemeente Ridderkerk 
heeft BVR, adviseurs stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur, gevraagd een se-
cond opinion te geven over de meest gewenste ontwikkeling van dit gebied. Inmiddels is de 
polder Nieuw Reijerwaard door het Rijk aangewezen als alternatief voor een boven-regionaal 
bedrijfsterrein in de Hoeksewaard en is daarmee een zgn. Rijksurgent-project geworden in het 
kader van de Nota Ruimte. In oktober 2008 is het raadsbesluit genomen om onder strikte 
voorwaarden mee te werken aan ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Rijk en provincie dra-
gen daar 20 miljoen euro aan bij. Inmiddels is het voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Op 15 
oktober jl. heeft het college de raad schriftelijk geïnformeerd over het standpunt van Gedepu-
teerde Staten voor wat betreft de bestemming van de polder Bolnes-Zuid in de ontwerp-
provinciale structuurvisie. Dit standpunt is voor het college aanleiding geweest de bestuurlijke 
overeenkomst vooralsnog niet te ondertekenen. 

• De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (2008) brengt een aantal verplichtingen met zich 
mee, die extra inzet en geld vragen ten opzichte van de huidige situatie. Allereerst een actuali-
seringplicht van bestemmingsplannen, die op het moment van inwerkingtreding van de wet (1 
juli 2008) ouder zijn dan 5 jaar. Deze moeten alle uiterlijk in 2013 geactualiseerd zijn. Dit bete-
kent éénmalig een forse extra inspanning tot 2013. De raad heeft in maart 2009 een actualise-
ruingsschema vastgesteld. Als tweede; een blijvende actualiseringplicht: ieder bestemmings-
plan moet binnen 10 jaar herzien worden (of er moet een onderbouwd en voor bezwaar vat-
baar verlengingsbesluit worden genomen door de raad) op straffe van het niet mogen heffen 
van leges voor bouwplannen. En als laatste; een digitaliseringverplichting voor alle planologi-
sche plannen en besluiten en processtukken op 1 juli 2009. Werkprocessen moeten daarop 
vóór 1 juli 2009 zijn aangepast. De wettelijke verplichting voor de digitalisering is uitgesteld tot 
1 januari 2010. De (voorbereiding van) de implementatie moet onverkort doorgaan om gesteld 
te staan voor de nieuwe termijn. 

•  Inmiddels is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van de nieuwe omgevingsvergun-
ning op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, die naar verwachting per 1 
januari 2010 in werking treedt (is inmiddels weer uitgesteld naar 1 juli 2010). De voorbereidin-
gen bij de gemeente gaan door. 

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

• In 2008 is begonnen met de bouw van het rioolgemaal aan de Bilderdijklaan. Dit rioolgemaal 
met bijbehorende persleiding naar de zuivering maakt onderdeel uit van de projecten opge-
nomen in het GRP. Tijdens de uitvoering van het gemaal is de kelder van het gemaal verzakt. 
Het werk is stil gelegd. Vervolgens zijn onderzoeken gestart naar de reden en oorzaak van de 
verzakking. De verzekeraar van de gemeente “Centraal Beheer” heeft nog geen uitspraak 
kunnen doen in deze. Er is inmiddels besloten te slopen en op locatie te herbouwen. Onduide-
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lijk op dit moment is wat de schade voor de gemeente zal zijn. Dit kan variëren van € 0,-- tot 
ca. € 250.000,--. 

• Verkeersonveiligheidsgevoelens nemen merkbaar toe. Bijzondere aandacht gaat daarbij in 
toenemende mate uit naar jongere, oudere en mindervalide verkeersdeelnemers. Deze doel-
groepen vragen extra aandacht qua veiligheid en comfort. Deze aandacht is vertaald in beleid 
en maatregelvoorstellen vanuit de module langzaam verkeer (vastgesteld 23 april 2009).  

• Parkeren van voertuigen wordt in diverse wijken en buurten een nijpend probleem. Begin 2010 
zal het college een module Parkeren aan de raad aanbieden ter vaststelling van nieuw par-
keerbeleid.  

• Ten aanzien van de economische crisis heeft de raad ingestemd met de door het college ge-
formuleerde aanpak. De kern van de aanpak is maatwerk en nabijheid. Dit heeft o.a. geleid tot 
het naar voren halen van investeringsprojecten en het organiseren van een woondag en een 
“daadwerkelijk aan de slag” dag. De verdere ontwikkelingen rond de economische crisis wor-
den periodiek tegen het licht gehouden en indien nodig worden (aanvullende) maatregelen 
genomen.  
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2.6 Programma 6 Welzijn 
 
2.6.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 6 Welzijn  
 
Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor 
doen vanaf 2010 

Hoofd- 
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 2009 
 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Vrijwilligerswerk: in te vullen na 
vaststelling beleid. 

Implementatie herijking vrijwilligerswerk, 
waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken 
met de BAR-gemeenten. 
 

  Sturing en 
Beleid 

In het kader van de RASsubsidie is er een publiciteitscam-
pagne gestart om vrijwilligers voor respijtzorg te werven. 
Deze campagne loopt goed. Het project wordt uitgevoerd 
door de drie welzijnsstichtingen voor ouderen in de BAR 
gemeenten, met medewerking van de vrijwilligersvacature-
banken en steunpunten mantelzorg. Het project moet eind 
mei zijn afgerond.  
 

Het Rasproject is inmiddels afgesloten. Het resultaat en het vervolg is 
via een raadsinformatie brief aan uw raad gemeld. De subsidie van de 
provincie is aan de gemeente betaald.  

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten 
dat aansluit bij de wensen en be-
hoeften van de Ridderkerkse 
jeugd (klanttevredenheid minimaal 
een 7). 

Met ingang van 2007 is er voor het jon-
gerenwerk 16+ oplopend geld beschik-
baar. Het tienerwerk 12-16 jaar en het 
jongerenwerk dienen een doorgaande 
lijn te zijn en verder wordt benut om 
samenhang en verbinding te optimalise-
ren. 
 

continueren Sturing en 
Beleid 

Afstemming over inzet en het optimaliseren van verbindin-
gen is een continu proces. Vanaf 2007 is er oplopend geld 
beschikbaar voor het werk in de wijken. In 2009 is er een 
extra subsidie verstrekt voor het Stedelijk Cultuur Podium. 
 

Afstemming over inzet en het optimaliseren van verbindingen is een con-
tinu proces. Vanaf 2007 is er oplopend geld beschikbaar voor het werk 
in de wijken. In 2009 is er een extra subsidie verstrekt voor het Stedelijk 
Cultuur Podium. 
 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten 
dat aansluit bij de wensen en be-
hoeften van de Ridderkerkse 
jeugd (klanttevredenheid minimaal 
een 7). 
 

De oplopende middelen inzetten om het 
jongerenwerk 16+ uit te bouwen. 

 Sturing en 
Beleid 

In Bolnes, Centrum, Drievliet en Slikkerveer draaien 16+ 
sozen. In deze wijken draaien ook tienersozen (12-16 jaar) 
en sozen voor pre-tieners (12-). Er bestaat de behoefte aan 
sozen voor jongeren en toeners in Rijsoord en Oostendam. 
  

In Bolnes, Centrum, Drievliet en Slikkerveer draaien 16+ sozen. In deze 
wijken draaien ook tienersozen (12-16 jaar) en sozen voor pre-tieners 
(12-). Er bestaat de behoefte aan sozen voor jongeren en tieners in 
Rijsoord en Oostendam.  

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten 
dat aansluit bij de wensen en be-
hoeften van de Ridderkerkse 
jeugd (klanttevredenheid minimaal 
een 7). 

Exploitatie huisvesting van multifunctio-
neel podium voor alle Ridderkerkse jon-
geren. 

. Beheer en 
Uitvoering 

Op dit moment wordt er een exploitatie en huurovereen-
komst opgesteld. Deze zal in 2010 ingaan omdat dan het 
jongerencentrum in gebruik genomen wordt.  
 

Het besluit tot ontheffing van het bestemmingsplan is genomen. Tevens 
is de bouwvergunning afgegeven. Dit gecombineerde besluit is gepubli-
ceerd, binnen een termijn van 6 weken kan beroep worden ingesteld. 
Binnen de beroepstermijn kan niet gestart worden met de bouwwerk-
zaamheden. Na deze termijn is duidelijk of er beroep is ingesteld bij de 
rechtbank en is helder of daadwerkelijk met de uitvoering gestart kan 
worden. Naast deze procedurele zaken is een nieuw raadsvoorstel be-
sproken. Een exploitatie- en huurovereenkomst zijn opgesteld. 
 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten 
dat aansluit bij de wensen en be-
hoeften van de Ridderkerkse 
jeugd (klanttevredenheid minimaal 
een 7). 

Het meerjarenplan sportbeleid is vast-
gesteld voor de periode 2005-2009. Het 
BOS beleid is hierin uitgewerkt en wordt 
ten uitvoering gebracht door SRS, Dy-
namiek en andere partners. 
  

Evaluatie BOS beleid Sturing en 
Beleid 

Het BOS beleid verloopt goed. Er zijn twee projecten, BOS 
Bolnes en BOS VMBO. Beide verlopen volgens verwach-
ting. Dit jaar moet de evaluatie gestart worden om te kijken 
of het BOS project na volgend jaar, wanneer de rijkssubsi-
die ophoudt, gecontinueerd wordt. 
 

De evaluatie van de BOS-projecten wordt in het vierde kwartaal geleverd 
door de SRS. Tot op heden lopen de projecten naar verwachting. On-
derzocht zal worden hoe de BOS-projecten en de inzet van Combinatie-
functionarissen met elkaar samenhangen. 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Een representatieve groep jeugdi-
gen uit de gehele leeftijdsgroep 
tussen 0-23 jaar denkt actief mee 
bij de ontwikkeling van beleid en 
activiteiten die hen aangaan. 
 

Het jongerenwerk 16+ krijgt vorm en in-
houd door jongerenparticipatie. 

  Sturing en 
Beleid 

Participatie jongerenwerk 16+ maakt onderdeel uit van de 
productafspraken met Dynamiek. Dit wordt vormgegeven in 
o.a. het draaien van sozen, het helpen bij grote evenemen-
ten (zoals Soos de Luxe en Oud&Nieuwfeest) en de voor-
bereiding van jongerendebatten. Daarnaast komt de jonge-
renparticipatie ook tot stand door de Jongerenraad. 
 

Participatie jongerenwerk 16+ maakt onderdeel uit van de productaf-
spraken met Dynamiek. Dit wordt vormgegeven in o.a. het draaien van 
sozen, het helpen bij grote evenementen (zoals Soos de Luxe en 
Oud&Nieuwfeest) en de voorbereiding van jongerendebatten. Daarnaast 
komt de jongerenparticipatie ook tot stand door de Jongerenraad. De 
JRR heeft in juni een debat over uitgaan in Ridderkerk georganiseerd, 
waarbij is gesproken over de diverse aspecten van uitgaan in Ridder-
kerk. 
 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Educatie levert zowel een bij-
drage aan de vorming als het 
vinden van een zinvolle vrije 
tijdsbesteding van jeugdigen. 
 

Het bezoekersaantal van de 
hoofdbibliotheek is in 2010 zowel 
fysiek als virtueel met 5% toege-
nomen t.o.v. 2007 

Met ingang van 2007 is gratis lidmaat-
schap bibliotheek gerealiseerd voor 
jeugd van 16 tot 18 jaar. 

continueren Sturing en 
Beleid 

Via reguliere rapportages wordt gemeente geïnformeerd 
over bezoekersaantallen. 

Het ziet er naar uit dat de beoogde toename wordt gerealiseerd. 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

In 2011 is 100% van de oudko-
mers gehandhaafd. Van de 
nieuwkomers wordt 100% vanaf 
het ontstaan van hun inburge-
ringsplicht (meteen bij binnen-
komst) gehandhaafd. 
 

Implementeren van de Wet Inburgering: 
informeren van inburgeringsplichitngen, 
faciliteren van voorzieningen en hand-
haven van inburgeringsplichtigen. 

continueren Spelregels In 2009 zal er gestart worden met het taalmaatjesproject. 
Capabel Taal, Gilde Samenspraak en SVWR pakken dit 
gezamenlijk open zullen halverwege 2009 een projectplan 
en subsidieaanvraag indienen. Vanuit het Rijk heeft de ge-
meente hiervoor subsidie ontvangen. Vanuit het de Wet 
Participatiebudget zullen de mogelijkheden bekeken wor-
den om alle inburgeringsplichtigen een aanbod te doen. 
 

Vluchtelingenwerk en Gilde Samenspraak hebben een subsidieaanvraag 
ingediend voor de uitvoering van het taalmaatjesproject. In de jaarreke-
ning 2009 wordt teruggekoppeld hoeveel mensen zich hebben aange-
meld en welk aantal trajecten is gestart. 
 
De veranderingen vanuit de Wet Participatiebudget zijn meegenomen in 
een aan de raad voorgelegde nieuwe verordening Wet Inburgering. Het 
college kan aan alle inburgeringsplichtigen na vaststelling van de veror-
dening een aanbod doen. Voor de uitvoering is voorgesteld om een ex-
tra consulent in te huren in 2009, welke aan zoveel mogelijk personen 
een aanbod gaat doen. 
 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Ridderkerk, in het bijzonder het 
Koningsplein, is een cultureel 
bruisend centrum met evenemen-
ten op het gebied van kunst, sport, 
cultuur, markten, feesten etc. 

Het beleid en toetsingskader wordt in 
samenspraak met de partners inge-
voerd.  

  Sturing en 
Beleid 

De Nota Evenementenbeleid is in april door het college 
vastgesteld. 
In deze staat o.a. op welke wijze de gemeente het houden 
van evenementen wil stimuleren en faciliteren. De nota zal 
zo spoedig mogelijk ter kennis van de raad worden ge-
bracht. 
 

De Nota Evenementenbeleid is (voorlopig) vastgesteld in het college en 
besproken in de Commissie Samenleven. De definitieve vaststelling 
door het college volgt in het 4e kwartaal. 
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2.6.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 6 Welzijn  
 
Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009 
 

Wat daarvoor 
doen vanaf 2010 

Hoofd- 
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 2009 
 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Ridderkerk, in het bijzonder het 
Koningsplein, is een cultureel 
bruisend centrum met evenemen-
ten op het gebied van kunst, sport, 
cultuur, markten, feesten etc. 
 

Verbeteren van de dienstverlening en 
ondersteuning aan organisatoren. 

  Dienstver-
lening 

De Nota Evenementenbeleid is in april door het college en 
de raad vastgesteld. 
In deze staat o.a. op welke wijze de gemeente het houden 
van evenementen wil stimuleren en faciliteren. De nota zal 
zo spoedig mogelijk ter kennis van de raad worden ge-
bracht. 
 

De Nota Evenementenbeleid is (voorlopig) vastgesteld in het college en 
besproken in de Commissie Samenleven. De definitieve vaststelling 
door het college volgt in het 4e kwartaal. 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

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

Vóór eind 2008 / begin 2009 de omvang 
van het probleem van sociaal isolement 
in beeld brengen en risicogroepen in 
kaart brengen (project RAS). 
 

  Sturing en 
Beleid 

Het RAS project “bestrijden eenzaamheid ouderen” heeft 
een link met sociaal isolement. 
Het resultaat is een onderzoek naar het opzetten van een 
signaleringsnetwerk eenzaamheid. Hierbij worden ook de 
ontwikkelingen rond de bezuiniging op de ondersteunende 
begeleiding meegenomen en er wordt gekeken naar sa-
menwerking tussen steunpunt mantelzorg en steunpunt 
vrijwilligerswerk. Na afloop van het project gaan we op ba-
sis van het onderzoek kijken of en hoe een signalerings-
netwerk wordt opgezet en vervolgens zal dat hopelijk het 
sociaal isolement van met name verminderen.  
 

Het Rasproject is afgesloten. Het resultaat en het vervolg is via een 
raadsinformatie brief aan uw raad gemeld. De subsidie van de provincie 
is aan de gemeente betaald.  

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Aantal Ridderkerkers dat vol-
doende beweegt vergroten. 

Het percentage Ridderkerkers dat 
voldoet aan de norm voor bewe-
gen (30 min bewegen per dag) is 
in 2009 10% hoger t.o.v. 2004. 
 

De meerjarensubsidie afspraken met de 
SRS worden bijgesteld o.b.v. het bereik-
te resultaat (10% meer voldoet aan de 
norm bewegen). 
 

 Sturing en 
Beleid 

Later dit jaar zal gemeten worden of de doelstelling is be-
reikt. Indien nodig worden de subsidieafspraken aangepast. 

In juli heeft de Raad de Beweegvisie vastgesteld. De norm 30 min. be-
wegen per dag is daarin opgenomen. In het najaar wordt het activitei-
tenaanbod in het kader van de beweegvisie in beeld gebracht. Hierbij 
wordt ook de deelname meegenomen. Als hieruit blijkt dat er meer be-
weegactiviteiten moeten worden georganiseerd om de beweegnorm te 
halen, dan zullen daarover afspraken gemaakt worden met de betrokken 
instellingen. 
 

  Aantal Ridderkerkers dat vol-
doende beweegt vergroten. 

Het percentage Ridderkerkers dat 
voldoet aan de norm voor bewe-
gen (30 min bewegen per dag) is 
in 2009 10% hoger t.o.v. 2004. 

De uitkomst van het haalbaarheidson-
derzoek naar de mogelijke bouw van 
een openlucht zwembad was positief. 
Inmiddels is besloten te starten met de 
voorbereiding en de bouw. De opening 
van het bad staat gepland voor het 
voorjaar van 2010. 
 

  Sturing en 
Beleid 

De bouwvergunning is verleend. 
De bouw is aanbesteed en voorlopige gunning heeft plaats-
gevonden. 
De aanbesteding is binnen het budget gerealiseerd. 
De bouwwerkzaamheden zullen in mei van start gaan. 
Alles loopt volgens planning. 
 

Op 22 juni is de 1e paal voor de bouw van het openlucht zwembad ge-
slagen. De bouw is nu in volle gang en verloopt volgens planning. De 
oplevering zal voor de start van het zwemseizoen, in het voorjaar van 
2010 plaatsvinden. 

Versterken van de 
sociale samenhang 
en verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Aantal Ridderkerkers dat vol-
doende beweegt vergroten. 

Per 2010 zijn er twee buurtsport-
locaties gerealiseerd. 

Realisatie buurtsportlocatie Slikkerveer. In samenhang met de 
vernieuwing Vlietplein 
en de nieuwbouw van 
de Sporthal wordt in 
principe in 2011 een 
buurtsportlocatie in 
Drievliet/Het Zand ge-
realiseerd. 
 

Beheer en 
Uitvoering 

De voorbereiding voor de buurtsportlocatie Slikkerveer is in 
volle gang. Er zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd 
en er is al een conceptontwerp klaar. De verwachting is om 
de buurtsportlocatie Slikkerveer in het 4e kwartaal  te reali-
seren. 
De realisatie van buurtsportlocatie Drievliet hangt samen 
met de realisatie van de nieuwe sporthal Drievliet. 
 

In tegenstelling tot wat is aangegeven bij de 2e monitor is verwachte op-
levering van de buurtsportlocatie Slikkerveer medio 2010. De medede-
ling bij de 2e monitor ging uit van een te positieve inschatting van de 
planning. Zorgvuldige planontwikkeling (met name afstemming met en 
inbreng van de jongeren) duurt langer dan in eerste instantie is aange-
geven. 
 
De realisatie van buurtsportlocatie Drievliet hangt samen met de realisa-
tie van de nieuwe sporthal Drievliet. 
 

Het bieden van mo-
gelijkheden voor 
permanente educatie 
voor volwassenen 
o.a. t.b.v. hun maat-
schappelijke  
participatie. 

Burgers waarderen het voor-
zieningenaanbod met minimaal 
een 7 (staat van de gemeente). 

Instandhouden van voorzieningen 
voor sport, ontmoeting, recreatie, 
kunst en cultuur en volwassenen-
educatie. 

Reguliere subsidieafspraken bibliotheek 
desbetreffende partners. 

continueren Sturing en 
Beleid 

Alles verloopt volgens planning. Alles verloopt volgens planning. 
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2.6.2 Stand van zaken lasten en baten programma 6 Welzijn  

 

Begroting
na wijz.
2009 2010 2011 2012 2013

Geraamde lasten t/m  13e begr. wijziging -9.689.400 -9.875.500 -10.722.300 -9.742.000 -10.165.300
Nog te verwerken wijziging 14e monitor 366.900 -48.700 -15.000 0 0
Verwachte totale lasten -9.322.500 -9.924.200 -10.737.300 -9.742.000 -10.165.300

Geraamde baten  t/m 13e begr. wijziging 1.372.900 1.361.200 1.702.300 1.550.700 1.622.900
Nog te verwerken wijziging 14e monitor -136.100 33.700 0 0 0
Verwachte totale baten 1.236.800 1.394.900 1.702.300 1.550.700 1.622.900

Saldo -8.085.700 -8.529.300 -9.035.000 -8.191.300 -8.542.400

Omschrijving Primaire meerjarenbegroting 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

2.6.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3e monitor 2009 programma 6 Welzijn 
 

2.6.3.1 Financiële besluiten B&W 
N.v.t. 
 
2.6.3.2 Zero based 2009 
 

Incidenteel 
1. Sport (lasten): 
Volgens afspraak worden de stelposten Zero based voor het dienstjaar 2009 naar nul afgeraamd 
en/of onderbouwd. Ten aanzien van de ramingen binnen Sport kan voor 2009 een bedrag van  
€ 188.000,-- afgeraamd worden.  
 
2.6.3.3 Overige ontwikkelingen 
 

Incidenteel 
1. Sport (lasten en baten): 
De gemeente heeft een bedrag van € 40.000,-- aan Stichting Ridderkerk Sport vergoed wegens de 
kosten van een brand in De Beverbol. Van de verzekering is € 37.500,-- terugontvangen. 
 
2. Sportstimulering/BOS-impuls (lasten en baten): 
Voor de Sportstimulering/BOS-impuls (subsidie SRS in uitvoering project impuls Brede School/ 
combinatiefuncties) wordt een rijksbijdrage ontvangen. De rijksbijdrage is verhoogd met € 48.000,--
aan de hand van de meest recente beschikking van het rijk. De uitgaven worden gelijk gesteld aan 
het bedrag van de rijksbijdrage (eveneens verhoogd met € 48.000,--) waardoor een en ander bud-
gettair neutraal verloopt.  
 
3. Kunst en media (lasten): 
De geplande realisatie van een kunstwerk aan het Koningsplein ten bedrage van € 34.000,-- gaat 
niet door vanwege bezuinigingen. Dit bedrag wordt daarom afgeraamd. De door de kunstenaar 
gemaakte kosten worden vergoed. De mutaties worden met reserve Beeldende Kunst verrekend. 
 
4. Inburgering nieuwkomers (lasten en baten): 
Voor de Inburgering van nieuwkomers wordt een rijksbijdrage ontvangen. De rijksbijdrage is ver-
laagd met € 201.000,-- aan de hand van de meest recente beschikking van het rijk. De uitgaven 
worden gelijk gesteld aan het bedrag van de rijksbijdrage en derhalve ook met € 201.000,-- ver-
laagd. Een en ander verloopt daardoor budgettair neutraal. 
 
5. Ontwikkelingssamenwerking (Project Benin) (lasten en baten): 
De subsidie is aangepast aan contract Logo south project 2009-2010 VNG International. In het ka-
der van dit project worden voor 2010 de baten verhoogd met € 34.000,-- (subsidieontvangst VNG). 
Hiertegenover staat een verhoging van de lasten voor uitvoeringskosten met hetzelfde bedrag 
waardoor een en ander budgettair neutraal verloopt. 
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2.6.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 6 Welzijn  
 

Zie investeringen. 
 
2.6.5 Stand van zaken investeringen 2009 programma 6 Welzijn  
 

Buurtsportlocatie Slikkerveer (nieuw beleid) 
In tegenstelling tot wat is aangegeven bij de 2e monitor is verwachte oplevering van de buurtsport-
locatie Slikkerveer medio 2010. De mededeling bij de 2e monitor ging uit van een te positieve in-
schatting van de planning. Zorgvuldige planontwikkeling (met name afstemming met en inbreng 
van de jongeren) duurt langer dan in eerste instantie is aangegeven. 
 
Sporthal Drievliet (grond, gebouw, installatie en inrichting) 
Aan de hand van de doorrekening van de bouwplannen voor de bouw van een sporthal in combi-
natie met woningen. is berekend dat het beschikbare krediet niet toereikend is. Onderzocht wordt 
enerzijds welke aanpassingen aan de plannen noodzakelijk zijn om binnen het beschikbare krediet 
te blijven, anderzijds wordt onderzocht hoeveel extra middelen noodzakelijk zijn om de huidige 
plannen te realiseren. Besluitvorming hierover zal in 2009/2010 plaatsvinden. 
 
Veld C: Voetbal trainingsveld  
Veld C verwijst naar Rijsoord. Dit veld is opgenomen in de meerjarenplanning van de SRS en staat 
gepland voor het jaar 2014. 
 
Jeugdcentrum Drievliet (grond, bouw, inrichting) 
Het jeugdcentrum maakt onderdeel uit van de plannen voor de bouw van een sporthal in combina-
tie met woningen. Aan de hand van de doorrekening van de bouwplannen is berekend dat het be-
schikbare krediet niet toereikend is. Onderzocht wordt enerzijds welke aanpassingen aan de plan-
nen noodzakelijk zijn om binnen het beschikbare krediet te blijven, anderzijds wordt onderzocht 
hoeveel extra middelen noodzakelijk zijn om de huidige plannen te realiseren. Besluitvorming hier-
over zal in 2009/2010 plaatsvinden.  
 
Jongerencentrum PC Hooftstraat (bouw en installatie) 
Het besluit tot ontheffing van het bestemmingsplan is genomen. Tevens is de bouwvergunning af-
gegeven. Dit gecombineerde besluit is gepubliceerd, binnen een termijn van 6 weken kan beroep 
worden ingesteld. Binnen de beroepstermijn kan niet gestart worden met de bouwwerkzaamheden. 
Na deze termijn is duidelijk of er beroep is ingesteld bij de rechtbank en is helder of daadwerkelijk 
met de uitvoering gestart kan worden. Naast deze procedurele zaken is een nieuw raadsvoorstel 
besproken met daarin een voorgestelde verhoging van het krediet. Met de SRS en Dynamiek zijn 
gesprekken gestart over de podiumfunctie en de invulling daarvan. SRS en Dynamiek hebben de 
eerste bijeenkomst gepland om te komen tot een programmaraad voor de invulling van de podium-
functie. Naast vermelde partijen zijn de Gooth, ToBe en de Jongerenraad betrokken bij de pro-
grammaraad. Daarnaast wordt in de komende periode het opstellen van de huurcontracten afge-
rond en is het uitgangspunt dat deze zijn ondertekend voordat met de bouwwerkzaamheden is ge-
start. Als de beroepstermijn is verstreken wordt de raad middels een nieuwe raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over de voortgang.  
 
2.6.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 6 Welzijn 
(zonder budgettair effect)  
 
 
2.6.7 Trends en knelpunten programma 6 Welzijn  
 

• Voor het vormgeven van de partnerschappen wordt toegewerkt naar beleidsgestuurde con-
tractfinanciering (BCF). Met de filosofie van beleidsgestuurde contractfinanciering worden de 
verschillende verantwoordelijkheden tussen gemeenten en organisaties (maatschappelijk mid-
denveld) steeds duidelijker. De gemeenten beperken zich vooral tot kaderstelling en het formu-
leren van doelstellingen en te bereiken maatschappelijke effecten. De organisaties geven aan 
welke bijdrage zij kunnen leveren aan het bereiken van die doelstellingen. Hierdoor ontstaat 
een betere samenwerking tussen partijen die er op gericht is het aanbod aan voorzieningen te 
versterken en/of de maatschappelijke waarde te verankeren. Voor de uitvoering sluit de ge-
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meente contracten af met externe partners gerelateerd aan gemeentelijke doelen. De invoering 
van BCF staat gepland in 2010.  

• In de wijken ontstaat steeds meer behoefte aan een clustering en integratie van diverse voor-
zieningen, zodat deze voor een brede doelgroep een meerwaarde hebben. Goede voorbeel-
den hiervan zijn de Brede School Slikkerveer en de woonzorgzone Centrum/Oost/West. Derge-
lijke ontwikkelingen en initiatieven worden meegenomen bij het opstellen van de wijkontwikke-
lingsplannen, zodat een integrale afweging en inpassing kan plaatsvinden. 

• Tussen SRS en Dynamiek lopen besprekingen over een fusie. Beide partijen hebben intussen 
een intentieverklaring getekend en de bestuurlijke fusie heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook 
is de heer Theelen aangesteld als directeur/bestuurder van Dynamiek en zijn beide RvT’s van 
dezelfde personele samenstelling.  Het streven is de fusie per 1-1-2010 te hebben gereali-
seerd.Met SRS en Dynamiek is afgesproken dat alle aandacht in eerste instantie uitgaat naar 
de realisatie van de fusie. In 2010 vindt de kerntakendiscussie plaats en zal er in het licht van 
BCF afspraken gemaakt worden met de nieuwe fusieorganisatie voor 2011 en verder. 

• In 2009 wordt bezien welke projecten uit het programma Jeugd onderdeel worden van regulier 
werk. 

• De Stichting Evenementen Ridderkerk heeft in 2009 met succes de organisatie van de Avond-
vierdaagse op zich genomen en zal dit ook de komende jaren blijven doen.  

• In het 4e kwartaal van 2009 heeft er bestuurlijk overleg plaatsvinden met de Ridderkerkse mu-
ziekverenigingen over de subsidiëring en de mogelijkheden voor het organiseren van een tap-
toe. De muziekverenigingen zullen uiterlijk aan het einde van het jaar reageren op het verzoek 
van ons college. 

• Met de start van het schooljaar 2009/2010 is gestart met de inzet van combinatiefunctionaris-
sen. Deze functionarissen zijn ondergebracht bij de SRS en hebben als opdracht verbindingen 
te leggen tussen de sectoren sport, onderwijs en cultuur, door diverse activiteiten te organise-
ren. In april 2010 zal worden geëvalueerd op de behaalde resultaten. Uit deze evaluatie komt 
voort of dit project ook in de volgende schooljaren wordt voortgezet. 

• Met het aflopen van het project in Bénin is er ruimte ontstaan voor een nieuw project in het ka-
der van ontwikkelingssamenwerking. Dit heeft vorm gekregen in het 100 dorpen plan op de 
Molukken. Dit project is o.a. samen met de Molukse bevolking van Ridderkerk opgezet.  
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2.7 Programma 7 Zorg 
 

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

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009
 

Wat daarvoor doen 
vanaf 2010 

Hoofd- 
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 
2009 
 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk ver-
keer. 
 

85% van de Ridderkerkers waarderen 
hun zelfstandigheid en zelfredzaam-
heid op minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

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

Monitoren resultaten reguliere pres-
tatieafspraken. 

Monitoren resultaten re-
guliere prestatieafspra-
ken. 

Sturing en 
Beleid 

Er vindt met GGD regelmatig overleg plaats om de voort-
gang te bespreken. Elk half jaar wordt door GGD een half-
jaarsrapportage geleverd. 

De rapportage van het eerste half jaar 2009 is in concept 
gereed. Hierin worden de afgesproken indicatoren ge-
haald.  

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk ver-
keer. 

85% van de Ridderkerkers waarderen 
hun zelfstandigheid en zelfredzaam-
heid op minimaal een 7 (staat van de 
gemeente). 

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

Monitoren resultaten nieuwe presta-
tieafspraken (klanttevredenheid). 

Monitoren resultaten 
nieuwe prestatieafspra-
ken (klanttevredenheid). 

Sturing en 
Beleid 

Nog geen resultaten van monitor 2009 bekent. Dit komt la-
ter in het jaar.  

In het kader van de kredietcrisis is de formatie van bu-
reau sociaal raadslieden tot en met december verdub-
beld. Hierdoor zijn de wachtlijsten weg en kunnen de 
klanten vrijwel direct geholpen worden.  
Bij het maatschappelijk werk zijn er ook geen bijzonder-
heden. Geen wachtlijsten. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk ver-
keer. 
 

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

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

Monitoren resultaten reguliere pres-
tatieafspraken. 

Monitoren resultaten re-
guliere prestatieafspra-
ken. 

Sturing en 
Beleid 

Er vindt met GGD regelmatig overleg plaats om de voort-
gang te bespreken. Elk half jaar wordt door GGD een half-
jaarsrapportage geleverd. 

De rapportage van het eerste half jaar 2009 is in concept 
gereed. Hierin worden de afgesproken indicatoren ge-
haald.  

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk ver-
keer. 

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

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

Het stadsregionaal gebruikte signa-
leringssysteem Multisignaal wordt 
ingevoerd in Ridderkerk in samen-
hang met de implementatie van een 
Centrum voor Jeugd en Gezin in 
Ridderkerk op basis van een regio-
nale blauwdruk. 

  Sturing en 
Beleid 

Het SISA convenant op basis waarvan de gemeentelijke 
besluitvorming georganiseerd wordt is voltooid in mei 2009. 
De medewerkers worden vervolgens aangemeld voor Mul-
tisignaal en krijgen hiervoor trainingen aangeboden. Ieder-
een kan met zorgsignalen terecht bij het CJG; voorlopig via 
de bestaande netwerken en overleggen. In mei-juni 2009 
wordt dit door CJG coördinator tot één logisch sys-
teem/proces gevormd. 
 

Het Convenant is op 8 oktober ondertekend. Hierna kun-
nen de kernpartners in het SISA systeem meldingen 
doen. Overige relevante partijen worden in de laatste 
maanden van 2009 bij het SISA gemeld. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk ver-
keer 

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

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

Het stadsregionaal gebruikte signa-
leringssysteem Multisignaal wordt 
ingevoerd in Ridderkerk in samen-
hang met de implementatie van een 
Centrum voor Jeugd en Gezin in 
Ridderkerk op basis van een regio-
nale blauwdruk. 

Implementatie van Cen-
trum voor Jeugd en Gezin 
in Ridderkerk op basis 
van stadsregionale blauw-
druk. 

Sturing en 
Beleid 

Het SISA convenant op basis waarvan de gemeentelijke 
besluitvorming georganiseerd wordt is voltooid in mei 2009. 
De medewerkers worden vervolgens aangemeld voor Mul-
tisignaal en krijgen hiervoor trainingen aangeboden.  Ieder-
een kan met zorgsignalen terecht bij het CJG; voorlopig via 
de bestaande netwerken en overleggen. In mei-juni 2009 
wordt dit door CJG coördinator tot één logisch sys-
teem/proces gevormd. 
 

Het Convenant is op 8 oktober ondertekend. Hierna kun-
nen de kernpartners in het SISA systeem meldingen 
doen. Overige relevante partijen worden in de laatste 
maanden van 2009 bij het SISA gemeld. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk ver-
keer. 

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

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

Risicosignalen bij jeugdigen worden 
nog onvoldoende vroegtijdig onder-
kend. Professionals en vrijwilligers 
die met jeugdigen werken krijgen 
toegang tot deskundigheidsbevor-
dering om vroegsignalering te be-
vorderen. 

Implementatie van Cen-
trum voor Jeugd en Gezin 
in Ridderkerk op basis 
van stadsregionale blauw-
druk. 

Sturing en 
Beleid 

Het SISA convenant op basis waarvan de gemeentelijke 
besluitvorming georganiseerd wordt is voltooid in mei 2009. 
De medewerkers worden vervolgens aangemeld voor Mul-
tisignaal en krijgen hiervoor trainingen aangeboden.  Ieder-
een kan met zorgsignalen terecht bij het CJG; voorlopig via 
de bestaande netwerken en overleggen. In mei-juni 2009 
wordt dit door CJG coördinator tot één logisch sys-
teem/proces gevormd. 
 

Het Convenant is op 8 oktober ondertekend. Hierna kun-
nen de kernpartners in het SISA systeem meldingen 
doen. Overige relevante partijen worden in de laatste 
maanden van 2009 bij het SISA gemeld. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk ver-
keer. 

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

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

Er is al een systeem van casuïstiek 
netwerken gecreëerd in Ridderkerk. 
Nu moet samenhang en verbinding 
gemaakt worden met een Centrum 
voor Jeugd en Gezin om de coördi-
natie van zorg te realiseren. Reali-
satie van Centrum voor Jeugd en 
Gezin in samenwerking met Ba-
rendrecht en Albrandswaard.  
 

Implementatie van Cen-
trum voor Jeugd en Gezin 
in Ridderkerk op basis 
van stadsregionale blauw-
druk. 

Sturing en 
Beleid 

De CJG coördinator gaat in juni 2009 de zorgstructuur tot 
één logisch systeem/proces vormen. 

Belangrijkste opdracht aan het CJG is het vormgeven 
van een integrale werkwijze binnen het CJG. Er is een 
wekelijks casusoverleg tussen de zorgaanbieders. Ver-
der zal duidelijk moeten worden wie welke taak, be-
voegdheid en verantwoordelijkheid heeft. De verwachting 
is dat dit eind van het jaar gerealiseerd is. De coördinator 
is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg.. Er is 
voortgang, maar er dient nog stevig gestuurd te worden 
op de uniforme werkwijze. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk ver-
keer. 

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

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

Voor jeugdigen en het gezin is er 
een samenhangend zorgaanbod 
beschikbaar dat past bij alle soorten 
risico's die jeugdigen en ouders bij 
de ontwikkeling kunnen tegenko-
men door middel van coördinatie 
van zorg. Dit in samenhang met de 
implementatie van een Centrum 
voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk 
op basis van een regionale blauw-
druk. 
 

  Sturing en 
Beleid 

De CJG coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie 
van de zorg. Dit is een primair proces. 

Belangrijkste opdracht aan het CJG is het vormgeven 
van een integrale werkwijze binnen het CJG. Er is een 
wekelijks casusoverleg tussen de zorgaanbieders. Ver-
der zal duidelijk moeten worden wie welke taak, be-
voegdheid en verantwoordelijkheid heeft. De verwachting 
is dat dit eind van het jaar gerealiseerd is. De coördinator 
is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg. 

3e Programmamonitor 2009 Gemeente Ridderkerk 47



 

  
 

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

 

Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009
 

Wat daarvoor doen 
vanaf 2010  

Hoofd- 
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 2009 
 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

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

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

Met de verschillende aanbieders 
van zorg worden afspraken ge-
maakt over aanbod en plaats m.b.t. 
taak en functie in een Centrum voor 
Jeugd en Gezin. 

  Sturing en 
Beleid 

De zorgaanbieders nemen deel aan de CJG overleggen 
waarin onderling afspraken worden gemaakt. Dit is een pri-
mair proces. 

Belangrijkste opdracht aan het CJG is het vormgeven van 
een integrale werkwijze binnen het CJG. Er is een wekelijks 
casusoverleg tussen de zorgaanbieders. Verder zal duide-
lijk moeten worden wie welke taak, bevoegdheid en verant-
woordelijkheid heeft. De verwachting is dat dit eind van het 
jaar gerealiseerd is. 
 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

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

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

Wethouder Van den Berg verte-
genwoordigt in de Stadsregio het 
belang van de BAR gemeenten om 
wacht- en doorlooptijden in de 
jeugdzorg tot enkele weken te re-
duceren. Dit in relatie met het 
stadsregionale programma Ieder 
Kind Wint. 

  Sturing en 
Beleid 

In ontwikkeling. Er zijn enkele maatregelen genomen om de wachttijden 
voor de Jeugdzorg te verkorten. Deze inspanningen hebben 
beperkt geholpen. Om echt effect te sorteren zal indicering 
en toedeling van zorg moeten wijzigen, dat is echter be-
perkt beïnvloedbaar.. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

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

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

Opvoedingsondersteuning in stand 
houden en indien nodig versterken 
als onderdeel van een keten van 
hulp en ondersteuning. Samenhang 
aanbrengen met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. 

  Sturing en 
Beleid 

In het kader van CJG wordt in 2009 extra opvoedcursussen 
en –themabijeenkomsten gerealiseerd. 

Opvoedingsondersteuning is een van de pijlers van het 
CJG. Daarom zijn extra opvoedcursussen en themabijeen-
komsten gerealiseerd. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

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

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

Inventarisatie onder jeugdigen om 
inzicht te krijgen in vormen van on-
dersteuning die aansluit bij hun be-
hoeften. 

Implementatie van aan-
bod. 

Sturing en 
Beleid 

In het najaar van 2009 wordt een klanttevredenheidsonder-
zoek gehouden. 

Er wordt een extra cursus faalangsttraining gegeven, omdat 
gebleken is dat hier behoefte aan is.  

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

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

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

Begeleiden van leerlingen die drei-
gen uit te vallen (spijbelaars), 
waarbij nu aansluiting en samen-
werking wordt gezocht in het kader 
van de sluitende aanpak voor jon-
geren tot 23 jaar. 

  Spelregels Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Alle jongeren van 23 tot 27 jaar zijn aangeschreven met de 
vraag of zij begeleiding willen. 50 jongeren hebben aange-
geven ondersteuning en begeleiding te willen.  

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

90% van de Ridderkerkers waar-
deren hun zelfstandigheid en zelf-
redzaamheid op minimaal een 7. 
 

Het aantal meldingen huiselijk geweld en 
opvolgingen neemt jaarlijks met 10% ten 
opzichte van het vorige jaar toe. 

Meer bekendheid geven aan het 
meldpunt en afspraken maken met 
het meldpunt betreffende de opvol-
ging. 

  Spelregels Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Het aantal meldingen neemt nog steeds toe. Mensen mel-
den vaker dan voorheen. Er is een sterke stijging waar-
neembaar in het aantal meldingen ten opzichte van vorig 
jaar. 
 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer.  

90% van de Ridderkerkers waar-
deren hun zelfstandigheid en zelf-
redzaamheid op minimaal een 7. 

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

De Work First werkwijze verder im-
plementeren. 

  Spelregels 2006 instroom eerste kwartaal 46 
Gegevens eerste kwartalen. 
2007 aanvragen 47, instroom 41 
2008 aanvragen 56, instroom 38 
2009 aanvragen 61, instroom 40 
Ondanks de gevolgen van de kredietcrisis wordt instroom 
verminderd, zeker gezien het aantal aanvragen. 
 

In de periode van 01-01-2008 tot 31-08-2008 zijn 118 aan-
vragen gedaan en 101 uitkeringen toegekend. In dezelfde 
periode in 2009 zijn 176 aanvragen gedaan en 124 uitke-
ringen toegekend. Ondanks dat het aantal aanvragen sterk 
is gestegen blijft de instroom achter. Dit komt door de invul-
ling van de poortwachtersfunctie. 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

90% van de Ridderkerkers waar-
deren hun zelfstandigheid en zelf-
redzaamheid op minimaal een 7. 

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

Implementeren van Hoogwaardige 
Handhaving. 

  Spelregels In april vindt de pilot huisbezoeken plaats in de wijk Bolnes.  
Jaarlijks worden risicogroepen benoemd waarbij gecontro-
leerd wordt op onrechtmatig gebruik van uitkeringen. 
 

De uitvoering van de pilot huisbezoeken in Bolnes heeft bij-
gedragen aan beperking van de instroom. 

Ridderkerkers zo veel mo-
gelijk in staat stellen om 
voor zichzelf te zorgen. De-
genen die dat niet (meer) 
kunnen toegang verlenen tot 
de noodzakelijke voorzie-
ningen en waar mogelijk 
ondersteunen. 
 

Ieder die een beroep moet doen 
op maatschappelijke ondersteu-
ning weet de weg naar voorzie-
ningen te vinden (burgermonitor) 
en waardeert deze met minimaal 
een 7 --> invullen na evaluatie 
eind 2007 (incl. mantelzorg). 

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

Afspraken maken met thuiszorgor-
ganisaties over het leveren van 
thuiszorg. 
 
Voorbereiden van de aanbesteding 
van de huishoudelijke hulp. Daar-
naast start van het aanbeste-
dingstraject. 

Afspraken maken met 
thuiszorgorganisaties 
over het leveren van 
thuiszorg. 
 
Het nieuwe contract huis-
houdelijke hulp wordt ef-
fectief 

Dienstver-
lening 

De aanbesteding van de huishoudelijke hulp is gestart. Het 
bestek zal op 1 juli worden gepubliceerd. De gunning zal 2 
november hebben plaatsgevonden 

De inschrijving van aanbesteding is gesloten. Dit zal leiden 
tot contracten met nieuwe aanbieders per 1 januari 2010. 

Ridderkerkers zo veel mo-
gelijk in staat stellen om 
voor zichzelf te zorgen. De-
genen die dat niet (meer) 
kunnen toegang verlenen tot 
de noodzakelijke voorzie-
ningen en waar mogelijk 
ondersteunen. 
 

Ieder die een beroep moet doen 
op maatschappelijke ondersteu-
ning weet de weg naar voorzie-
ningen te vinden (burgermonitor) 
en waardeert deze met minimaal 
een 7 --> invullen na evaluatie 
eind 2007 (incl. mantelzorg). 

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

Afspraken maken met leveranciers 
van hulpmiddelen over het leveren 
van hulpmiddelen. 

Afspraken maken met le-
veranciers van hulpmid-
delen over het leveren 
van hulpmiddelen. 

Dienstver-
lening 

De levering van de hulpmiddelen verloopt volgens contract. De levering van hulpmiddelen verloopt volgens contract. 
Aan het eind van 2009/begin 2010 zal gestart worden met 
een korte evaluatie als aanloop naar een nieuwe aanbeste-
ding 
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Kerndoelen 
 

Beoogd effect 
 

Prestatie-indicator 
 

Wat daarvoor doen in 2009
 

Wat daarvoor doen 
vanaf 2010  

Hoofd- 
proces 
 

Stand van zaken 2e programmamonitor 2009  
 

Stand van zaken 3e programmamonitor 2009 
 

Ridderkerkers zo veel 
mogelijk in staat stel-
len om voor zichzelf 
te zorgen. Degenen 
die dat niet (meer) 
kunnen toegang ver-
lenen tot de noodza-
kelijke voorzieningen 
en waar mogelijk on-
dersteunen. 
 

Volwaardige deelname van alle Rid-
derkerkers aan het maatschappelijk 
verkeer mogelijk maken. 

95% van de WVG-aanvragen wordt binnen 
8 weken afgehandeld. 

Het verstrekken van vervoers- en/of 
woonvoorzieningen. 

  Dienstver-
lening 

De prestatie indicator wordt gehaald.  De prestatie indicator wordt gehaald.  
Aantal aanvragen:                     1890 
Aantal toegekende aanvragen: 1335 
Aantal afgewezen aanvragen:       56 
Verschil ontstaat door aanvragen die nog in behandeling 
zijn en ingetrokken/ buitenbehandeling- aanvragen.  
Verschil ontstaat door aanvragen die nog in behandeling 
zijn en ingetrokken/ buitenbehandeling- aanvragen.  
 

Ridderkerkers zo veel 
mogelijk in staat stel-
len om voor zichzelf 
te zorgen. Degenen 
die dat niet (meer) 
kunnen toegang ver-
lenen tot de noodza-
kelijke voorzieningen 
en waar mogelijk on-
dersteunen. 
 

Volwaardige deelname van alle Rid-
derkerkers aan het maatschappelijk 
verkeer mogelijk maken. 

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

De plannen voor Bolnes en Drievliet 
-Het Zand zijn afgerond. 
 

De plannen voor Slikker-
veer en Cen-
trum/Oost/West zijn afge-
rond. 
 

Spelregels De plannen voor Bolnes en Drievliet/Het Zand/ Cen-
trum/Oost/West zijn afgerond. Slikkerveer is nog niet opge-
start. 

De plannen voor Bolnes en Drievliet/Het Zand/ Cen-
trum/Oost/West zijn afgerond. Slikkerveer is nog niet opge-
start. 
In het kader van een geïntegreerde wijkaanpak is afgespro-
ken dat het concept van de woonzorgzones geïntegreerd 
wordt in de wijkontwikkelingsprogramma’s. Aangezien het 
WOP Slikkerveer in 2011 wordt herzien schuift ook het op-
stellen van een plan van Aanpak Woonzorgzones op naar 
2011. 

Ridderkerkers zo veel 
mogelijk in staat stel-
len om voor zichzelf 
te zorgen. Degenen 
die dat niet (meer) 
kunnen toegang ver-
lenen tot de noodza-
kelijke voorzieningen 
en waar mogelijk on-
dersteunen. 
 

Volwaardige deelname van alle Rid-
derkerkers aan het maatschappelijk 
verkeer mogelijk maken. 

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

Meer bekendheid geven aan het 
meldpunt. 

  Dienstver-
lening 

Het aantal geregistreerde mantelzorger is 196 De prestatie 
indicator wordt gehaald.  

Het aantal geregistreerde mantelzorgers is 240. De indica-
tor is gehaald.  

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

Volwaardige deelname van alle Rid-
derkerkers aan het maatschappelijk 
verkeer mogelijk maken. 

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

Meer bekendheid geven aan de 
maatregelen en vereenvoudigen 
van de procedures om van de 
maatregelen gebruik te maken. 

  Dienstver-
lening 

Op verschillende manieren wordt geprobeerd meer be-
kendheid gegeven aan de vereenvoudiging van de proce-
dures om van de maatregelen gebruik te maken. Zo is er 
een gemeente ambtenaar die structureel op bezoek gaat bij 
de voedselbank waarbij zij de mensen attendeert op de 
mogelijkheden en de werking van gemeentelijke procedures 
op gebied van minimabeleid. 
 

Het huidige beleid wordt voortgezet. Daarnaast is de pilot 
“klant in beeld” gebruikt om de gemeentelijke voorzieningen 
onder de aandacht te brengen. Dit heeft geleid tot aanvra-
gen voor het minimabeleid. Zie hiervoor de stand van zaken 
fraudebeleid. Het gebruik van de voorzieningen uit het mi-
nimabeleid is stabiel. 

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

Volwaardige deelname van alle Rid-
derkerkers aan het maatschappelijk 
verkeer mogelijk maken. 

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

  

Actief opsporen van mi-
nima onder andere door 
koppeling van bestanden. 

Dienstver-
lening 

Bekeken wordt hoe koppeling van bestanden gerealiseerd 
kan worden. 

Koppeling van bestanden is erg moeilijk te realiseren van-
wege de privacywetgeving. Er wordt bekeken hoe koppeling 
van bestanden gerealiseerd kan worden. Vooralsnog is er 
geen duidelijke oplossing. 

2.7.1 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 7 Zorg  
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2.7.2 Stand van zaken lasten en baten programma 7 Zorg  
 

Begroting
na wijz.

2009 2010 2011 2012 2013
Geraamde lasten t/m  13e begr. wijziging -25.163.900 -26.232.300 -26.214.300 -26.211.400 -26.225.000
Nog te verwerken wijziging 14e monitor -681.400 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Verwachte totale lasten -25.845.300 -26.282.300 -26.264.300 -26.261.400 -26.275.000

Geraamde baten  t/m 13e begr. wijziging 13.693.700 14.793.900 14.830.400 14.830.400 14.830.400
Nog te verwerken wijziging 14e monitor 619.600 30.500 30.500 30.500 30.500
Verwachte totale baten 14.313.300 14.824.400 14.860.900 14.860.900 14.860.900

Saldo -11.532.000 -11.457.900 -11.403.400 -11.400.500 -11.414.100

Omschrijving Primaire meerjarenbegroting 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

 

2.7.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3e monitor 2009 programma 7 Zorg 
 

2.7.3.1 Financiële besluiten B&W 
N.v.t. 
 
2.7.3.2 Zero based 2009 
 

Incidenteel 
1. Uitkeringen/bijstandsverlening (lasten): 
Volgens afspraak worden de stelposten Zero based voor het dienstjaar 2009 met € 555.000,-- naar 
nul afgeraamd. In de begroting 2010 is deze aanpassing al structureel verwerkt. 
 
2.7.3.3 Overige ontwikkelingen 
 

Incidenteel 
1. Inkomensvoorzieningen (lasten en baten): 
Lagere uitgaven van € 252.000,-- omdat het aantal IOAW-klanten 20 bedraagt i.p.v. de geraamde 
40. Voor deze uitgaven wordt een rijksbijdrage ontvangen die hiermee ook lager wordt met  
€ 252.000,--. Een en ander verloopt budgettair neutraal. 
 
2a. Gemeentelijk minimabeleid (lasten): 
De kosten voor schuldhulpverlening vallen voor 2009 met een bedrag van € 100.000,-- hoger uit. 
Dit wordt o.a. veroorzaakt door een toeloop op schuldhulpverlening in verband met de economi-
sche crisis. 
De verwachting is dat in 2010 de toeloop naar schuldhulpverlening verder zal toenemen. Het gaat 
om structurele kosten, een schuldhulpverleningstraject heeft een doorlooptijd van drie jaar. Het 
structurele effect zal in de eerste monitor 2010 worden verwerkt, met de op dat moment bekende 
inzichten. 
 
2b. Gemeentelijk minimabeleid (lasten): 
Door de uitbreiding van de langdurigheidstoeslag 2009 van 100% naar 120%, stijgen de kosten 
voor het dienstjaar 2009 met eenmalig een bedrag € 150.000,--. 
 
3. Maatschappelijke begeleiding en advies (lasten): 
Er is sprake van een hogere subsidiebeschikking voor Maatschappelijk werk (Stromen Opmaat 
Groep) ten bedrage van € 52.000,--. Het begrote bedrag voor 2009 was nog gebaseerd op de sub-
sidiebeschikking over het jaar 2008. 
 
4. Voorziening gehandicapten (lasten): 
Er is een stijging van het aantal bruikleen rolstoelen met 74 naar totaal 550 stuks per jaar. Dit bete-
kent een extra last van € 56.000,--. Of deze stijgende tendens structureel is moet worden afge-
wacht omdat ook hier sprake is van een open einde regeling. Voorlopig wordt de stijging alleen in-
cidenteel voor de begroting 2009 verwerkt. Het structurele effect zal in de eerste monitor 2010 
worden verwerkt. 
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5. WVG-advieskosten (lasten): 
Voor de externe advieskosten voor indicaties WVG-aanvragen dient op basis van een eindejaars-
prognose € 67.000,-- bijgeraamd te worden. Bij de tweede programmamonitor is per abuis teveel 
afgeraamd en dat wordt nu hersteld.  
De WVG is (net als de WMO waar het onderdeel van uitmaakt) een zogenaamde open einde rege-
ling, wat inhoudt dat als men recht heeft op een voorziening men die ook krijgt. Een kenmerk is dat 
de jaarlijkse uitgaven sterk kunnen schommelen. Omdat het inzicht in het structurele effect op dit 
moment nog niet volledig duidelijk is zal dat worden verwerkt in de eerste monitor 2010 tegelijk met 
alle andere mutaties voor dat dienstjaar.  
 
6. WMO Huishoudelijke verzorging-PGB (lasten): 
Door een hogere incidentele afrekening 2008 met Internos (PGB) is eenmalig een bedrag van 
€ 30.000,-- nodig. Dit betreft de verrekening van voorschotten 2008 met de werkelijke verantwoor-
ding over 2008. Hiervoor was bij de gemeenterekening 2008 geen (nagekomen) verplichting voor 
opgenomen.  
 
7. WMO huishoudelijke verzorging Zorg in Natura (lasten):  
Er is een stijging van het aantal uren Zorg in Natura voor 2009. De begroting 2009 was nog geba-
seerd op de urenindicatie uit 2008. Dit resulteert in het bijramen van een bedrag van  
€ 68.000,-- voor het jaar 2009. Het structurele effect zal in de eerste monitor 2010 worden ver-
werkt, met de op dat moment bekende inzichten. 
 
8. WMO Huishoudelijke verzorging Albrandswaard (lasten en baten): 
Vanaf 1-7-2009 verzorgt Ridderkerk voor Albrandswaard de WMO/Huishoudelijke verzorging. Hier-
voor wordt een bedrag van € 710.000,-- aan lasten in onze begroting opgenomen. Albrandswaard 
vergoed deze kosten (€ 710.000,-- verhoging baten) zodat deze mutatie budgettair neutraal ver-
loopt. 
 
9. Werkzaamheden GSC (HH) voor Albrandswaard (baten): 
Van de gemeente Albrandswaard wordt een bijdrage in de overheadkosten van € 80.000,-- per jaar 
ontvangen. Omdat wij de Huishoudelijke Hulp m.i.v. 1 juli 2009 voor hen uitvoeren betekent dit een 
bijdrage voor 2009 van € 40.000,-- (gebaseerd op een half jaar). Structureel is de bijdrage al in de 
begroting 2010 ev. verwerkt. 
 
10. Invoering WMO (baten): 
Betreft eenmalige baten wegens een bijdrage van Woonvisie voor het zorgnetwerk 2008/2009 van 
€ 13.500,-- die nog niet als baat in de begroting was geraamd. Tegenover deze baten staan ge-
raamde kosten van het Zorgnetwerk. Recent (oktober 2009) heeft uitbreiding van het aantal uren 
plaatsgevonden voor het laatste kwartaal 2009, waarvoor Woonvisie de extra kosten van € 5.370,-- 
draagt. Deze uitbreiding verloopt voor de begroting budgettair neutraal aangezien we dit geld ge-
heel doorbetalen aan de GGD.   
Daarnaast ontvangt de gemeente een subsidie voor de rasprojecten Mantelzorg en Bestrijding 
eenzaamheid ouderen tot een totaalbedrag van € 25.000,--. 
 
Structureel 
1. Verkoop Rotterdampas (lasten en baten): 
De baten (€ 14.500,--) en lasten (€ 34.000,--) van de Rotterdampas worden overgebracht van pro-
gramma 3 naar dit programma 7 vanwege een juiste verantwoording. 
 
2. Voorziening gehandicapten (woonvoorzieningen) (lasten en baten): 
Voor woningaanpassingen ontvingen wij tot 1-1-2009 een subsidie van het rijk die wij aan de be-
woners doorbetaalden. Deze subsidieregeling is per 1-1-2009 door het rijk afgekocht. De baten en 
de lasten (doorbetaling) worden daarom afgeraamd, beide met € 22.000,--. Een en ander verloopt 
budgettair neutraal. 
 
2.7.4 Stand van zaken wensen nieuw beleid programma 7 Zorg  
 

Uitvoering Fraudebeleid 
Na de uitvoering van de Pilot in Albrandswaard volgt een definitieve eindevaluatie. In de wijk Bol-
nes zijn na de screening 81cliënten aangewezen welke in het kader van de pilot ‘Klant in beeld’ 
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bezocht dienden te worden. Hiervan hebben 36 cliënten geweigerd of waren niet thuis tijdens de 
bezoeken. In totaal zijn 45 uitkeringsgerechtigden bezocht en gesproken, 16 uitkeringsgerechtig-
den hebben een aanvraag ingediend in het kader van het Fonds Maatschappelijke participatie, 7 
maal is een aanvraag ingediend op grond van de Bijzondere bijstand.  
 
Veel cliënten hebben het als positief ervaren dat de Gemeente betrokken is bij hun situatie. Er be-
staat voldoende begrip voor de controle op Rechtmatigheid. De gegeven voorlichting over rechten 
en plichten werkt preventief. In geval van de schendig van de inlichtingenplicht beroepen cliënten 
zich veelal op onwetendheid. De constateringen hebben betrekking op het niet opgeven van een 
andere auto (vermogen), opgeven van een nieuwe (spaar)rekening of samenwoning.  
De effecten op gebied van fraude zullen bekend worden bij de evaluatie die eind 2009 klaar is. 
 
Aanstelling casemanager sluitende zorgketen of zorgnetwerk incl. de leeftijdscategorie 
De coördinator leidt het lokaal zorgnetwerk Ridderkerk. De coördinator heeft een meerwaarde voor 
het zorgnetwerk. De contacten met de GGD zijn door haar inzet sterk verbeterd en de kwetsbaar-
heid van het zorgnetwerk is verminderd. Er zijn nu 43 casussen in behandeling van het zorgnet-
werk. 
 
2.7.5 Stand van zaken investeringen 2008 programma 7 Zorg  
 

Project woningaanpassingen Woonvisie 08  
Geen afwijkingen. 
 
2.7.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 7 Zorg 
(zonder budgettair effect)  
 
 
2.7.7 Trends en knelpunten programma 7 Zorg  
 

• De inschrijving van de aanbesteding is gesloten. Per 1 januari zal dit leiden tot contracten met 
nieuwe aanbieders. Gezien de, inmiddels aangenomen wetwijziging WMO op basis waarvan 
zorgaanbieders geen alfahulpen mogen inzetten, zijn de tarieven gestegen. Hierdoor en door 
een stijging van het aantal zorguren worden vanaf 2010 hogere uitgaven verwacht die nu nog 
niet volledig zijn in te schatten. 

• De evaluatie van de WMO Verordening is klaar. Op basis daarvan is de nieuwe verordening in 
oktober aan de raad aangeboden. Deze zal per 1 januari 2010 ingaan. De wetswijziging van 
de WMO per 1 januari 2010 is hierin meegenomen.  

• Vanaf 2008 is, in het kader van de samenwerking met de gemeente Albrandswaard, gewerkt 
aan de voorbereiding en besluitvorming om de BackOffice taken van de WMO van de ge-
meente Albrandswaard plaats te laten vinden in de Wijzerplaats binnen het Samenwerkings-
verband Sociale Zaken. De BackOffice is inmiddels overgedragen aan de gemeente Ridder-
kerk. De wijziging van de GR is in zowel de raad van Albrandswaard als die van Ridderkerk 
vastgesteld.  

• Met ingang van 1 januari 2009 is er bezuinigd op de Ondersteunende Begeleiding uit de 
AWBZ. Dit heeft gevolgen voor het WMO beleid. Hiervoor wordt met de BAR gemeenten en 
lokale partners overleg gevoerd. Een plan van aanpak is door het college vastgesteld. 

• De gemeente heeft met Opmaat maatwerk afspraken gemaakt over trajecten voor ondersteu-
nende begeleiding (thuisbegeleiding) voor Multiproblem gezinnen. Inmiddels zijn er 9 trajecten 
ingekocht. Dit blijft binnen het budget voor 2009. Het aantal aanvragen is pas in de tweede 
helft van het jaar op gang gekomen. Voor 2010 wordt een stijging verwacht. Financiële conse-
quenties zullen in de monitor worden gemeld. Vanaf 1 januari 2010 zijn de trajecten bij de 
thuiszorgaanbieders ingekocht.  

• In het kader van het wegvallen van de indicatie voor licht dementerenden, verstandelijk be-
perkte en psychiatrische cliënten is overleg gaande met de lokale partners. Daarnaast is er re-
gelmatig contact met MEE over de voortgang van de overgangsregeling in het kader van de 
bezuinigingen AWBZ. In deze regio zijn er tot nu toe nog maar enkele cliënten aangemeld bij 
MEE. 

• Naar aanleiding van de evaluatie van de wijzerplaats is een pilot gestart met het meldpunt 
WMO. Het doel van het meldpunt is om vragen en klachten te registreren en te analyseren. 
Hierdoor kunnen “weeffouten” in het gemeentelijk beleid worden opgespoord en verbeterd.  
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Het meldpunt is ondergebracht bij Zorgbelang Zuid-Holland. Tot nu toe zijn er 6 meldingen ge-
daan bij het meldpunt.  
Het door de minister van VWS, via het gemeentefonds, beschikbaar gestelde Wmo budget 
voor huishoudelijke hulp wordt in 2010 opgehoogd ter dekking van de financiële gevolgen van 
voorziene prijsstijgingen en de wetswijziging WMO. Hierbij wordt wel rekening gehouden met 
een besparing, vanwege een verdere verschuiving van HH2 naar HH1. De gevolgen van de 
bezuinigingen in de AWBZ moeten worden opgevangen uit de onderbesteding van 2008. Hier 
komt geen extra geld voor beschikbaar.  

• In het eerste half jaar heeft in het kader van Jeugd en Alcohol het project COOL gedraaid, 
waarbij groep 8 van het basisonderwijs en de ouders op een interactieve manier zijn voorge-
licht, om de boodschap onder de aandacht te brengen dat het afgeraden wordt om de jeugd 
thuis onder begeleiding te laten drinken. Dit zal een vervolg krijgen waarbij het interactieve ka-
rakter voorop staat en kinderen en ouders zelf nadenken over de gevolgen van (mogelijk) al-
coholgebruik. In het najaar worden debatten georganiseerd met jongeren in het Voortgezet 
onderwijs. Voor de doelgroep in het VO geld dat de boodschap “Alcohol onder de zestien, na-
tuurlijk niet” onverminderd wordt benadrukt. Boven de zestien wordt de dialoog gezocht. Dit 
gebeurt letterlijk door, op een laagdrempelige manier in de sozen, de sportkantines of eventu-
eel bij schoolavonden, in debat te gaan met de jongeren zelf. Met als doel het thema onder de 
aandacht te brengen, maar ook om het beeld scherp te krijgen van de aard en de omvang van 
het probleem. Er zijn nu geen concrete cijfers voorhanden en de belevingen over alcoholge-
bruik onder jongeren lopen erg uiteen.  

• Luchtkwaliteit. Er wordt een kaart ontworpen waarin de relatie tussen de gevoelige bestem-
mingen en de luchtkwaliteit wordt aangegeven. Op plaatsen die in de gevarenzone liggen wil-
len wij geen vergunningen meer afgeven voor gevoelige bestemmingen. De gesprekken met 
de provincie over de aanpassingen van de wegen worden onverminderd voortgezet (zie ook 
programma 5 voor het onderwerp Luchtkwaliteit).. 

• Het speerpunt Bewegen en participatie is geconcretiseerd in het project “Bewegen op recept” 
In dit project worden mensen die dit nodig hebben om gezondheidsredenen of om de maat-
schappelijke participatie te verbeteren, aangemeld bij SRS. Er wordt een bewegingsprogram-
ma op maat samengesteld. Minima kunnen hun kosten hiervoor vergoed krijgen, als zij het 
programma goed doorlopen. Beweging werkt ook preventief tegen het ontstaan van depres-
sieve klachten.  

• In stadsregionaal verband wordt aangestuurd op het realiseren van een uitvoeringsorganisatie 
voor de Jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jaar, een stadsregionaal Centrum voor Jeugd en Ge-
zin. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft besloten om de uitvoering van de JGZ buiten de 
GGD te gaan organiseren. Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de nieuwe organisatie. 
Hiermee wordt bedoeld de aansturing, het dienstenpakket, de subsidierelatie en de lokale in-
bedding. In een raadsinformatiebrief heeft u kunnen lezen welke speerpunten hierin voor ons 
van belang zijn. Een definitief besluit wordt aan het einde van het jaar verwacht.  

• Ten aanzien van de Jeugdgezondheidszorg willen wij een inhaalslag maken om inzicht te 
hebben in de situatie van de Ridderkerkse kinderen. Daarom beginnen wij dit najaar met een 
diepgaande analyse. Na deze analyse zullen de kinderen met wie daadwerkelijk iets aan de 
hand is passende hulp krijgen. Deze screening is in 2007 in Rotterdam uitgevoerd. Ridderkerk 
is de eerste regiogemeente die deze analyse ook gaat uitvoeren. We verwachten de eerste 
resultaten voor het einde van het jaar. 

• In stadsregionaal verband worden inspanningen gepleegd om de wachtlijsten in de jeugdzorg 
te verminderen. De wachtlijsten zijn in het jaar 2009 weliswaar met 34% afgenomen, maar nog 
niet opgelost. Wij zullen ons sterk blijven maken voor de aanpak van dit probleem.  

• De nieuw op te richten regionale organisatie Centrum Jeugd en Gezin (CJG) streeft ernaar om 
het nieuwe Elektronisch Kinddossier in het begin van volgend jaar operationeel te hebben. Op 
dit moment werkt de regionale organisatie CJG i.o. de regionale begroting uit.  

• Onderdeel van het basistakenpakket van de GGD is het inspecteren van kinderopvangvoor-
zieningen. Het aantal te inspecteren kinderopvangvoorzieningen is in 2009 gestegen. De GGD 
beschikt echter niet over de capaciteit om alle kinderopvang voorzieningen te inspecteren (dit 
is een landelijk probleem). Prioriteit wordt gegeven aan de wettelijk verplichte inspecties. On-
derhandelingen over het aantal te inspecteren locaties 2010 (ook gezien de wijzigingen in de 
wet kinderopvang, lopen. 
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• Er wordt verder uitvoering gegeven aan de Nota Armoedebestrijding in 2010. Centraal blijft het 
streven naar een beter bereik van de voorzieningen door de doelgroep, waarbij getracht wordt 
nieuwe activiteiten en maatregelen te verzinnen om het bereik te verhogen. 

• De Stromen Opmaat Groep voert voor de Gemeente Ridderkerk het Algemeen Maatschappe-
lijk Werk uit (samen met 5 andere gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Zwijndrecht, Hen-
drik-Ido-Ambacht en Dordrecht). De Stromen Opmaat Groep heeft onlangs laten weten dat het 
AMW gedeelte de Stromen Opmaat Groep zal verlaten en zich zal ontvlechten om vervolgens 
tot een nieuwe organisatie te komen. Deze nieuwe organisatie zal Stichting Voru gaan heten. 
Deze nieuwe organisatie wordt onderdeel van een bredere welzijnsorganisatie. De Stichting 
wil ook het AMW voor de andere 5 gemeenten verzorgen. 
Stichting Voru heeft de ambitie om in 2010 van start te gaan. De vraag is of deze ambitie 
haalbaar is. Het AMW gedeelte van de Stromen Opmaat Groep (zoals het nu nog is) heeft 
toegezegd dat de gemeente Ridderkerk niets zal merken van deze veranderingen en dat de 
gemaakte afspraken zoals die er nu liggen blijven gelden. Binnen Ridderkerk heeft het AMW 
ook een belangrijke rol in onze zorgstructuren en bijvoorbeeld binnen het Centrum voor Jeugd 
en Gezin. Het streven is om dit ook in 2010 voort te zetten. Als voorwaarde is meegegeven dat 
de prijs voor AMW volkomen transparant wordt opgebouwd (en dus alleen kosten voor dit deel 
van de organisatie omvat). De huidige afspraken met betrekking tot AMW lopen door in 2010.  

• Het kabinet heeft in verband met de economische crisis incidenteel extra middelen beschik-
baar gesteld voor schuldhulpverlening betreffende de jaren 2009, 2010 en 2011. Doel van de 
extra (geoormerkte) middelen is om gemeenten in staat te stellen extra activiteiten op het ge-
bied van schuldhulpverlening uit te kunnen voeren De gemeenten dienen met deze extra mid-
delen het volgende te realiseren:  
o Opvang van de extra toeloop op schuldhulpverlening. 
o Brede toegankelijkheid van de schuldhulpverlening  
o Beperking van de wacht- en doorlooptijden..  

• Ridderkerk ontvangt in oktober jaar 2009 een bedrag van € 52.402,-- euro. De uitkeringsbe-
dragen aan gemeenten voor 2010 en 2011 zijn nog niet vastgesteld. Niet-bestede middelen in 
2009 en 2010 worden meegenomen naar het volgende jaar c.q. het eindjaar 2011. 
In Ridderkerk wordt gedacht aan huisbezoeken, inloopspreekuren op scholen over omgaan 
met geld en inloopspreekuren op het gemeentehuis. Ook wordt er een cursus gestart waarbij 
men groepsgewijs begeleid wordt in het op orde krijgen van de financiële administratie. De ex-
tra gelden worden daarom ook juist ingezet op preventie, zodat vooraf zoveel mogelijk voor-
komen wordt dat men het schuldhulpverleningstraject in moet. 

• Het aantal cliënten na de zomer is gestegen tot boven de vijftig. Dit heeft te maken met de 
kredietcrisis maar ook met de toename van de bekendheid van de Voedselbank en de natio-
nale aandacht die de Voedselbank de laatste tijd gekregen heeft.  
De voedselbank heeft ook een maatjesproject waarbij vrijwilligers gekoppeld worden aan een 
cliënt van de voedselbank. Momenteel zijn er ongeveer 7 maatjes in Ridderkerk. 
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2.8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (inclusief reservemutaties) 
 

2.8.1 Stand van zaken lasten en baten  

 

Begroting
na wijz.
2009 2010 2011 2012 2013

Geraamde lasten t/m  13e begr. wijziging -7.133.900 -5.047.200 -4.028.500 -5.407.200 -1.948.500
Nog te verwerken wijziging 14e monitor -1.167.800 -121.200 -77.000 3.600 2.800
Verwachte totale lasten -8.301.700 -5.168.400 -4.105.500 -5.403.600 -1.945.700

Geraamde baten  t/m 13e begr. wijziging 63.047.700 59.178.200 56.725.700 57.631.800 54.787.300
Nog te verwerken wijziging 14e monitor 55.000 203.800 114.400 12.900 5.700
Verwachte totale baten 63.102.700 59.382.000 56.840.100 57.644.700 54.793.000

Saldo 54.801.000 54.213.600 52.734.600 52.241.100 52.847.300

Omschrijving Primaire meerjarenbegroting 2010-2013
voordeel = + / nadeel = -

 

2.8.2 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3e monitor 2009 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen 
 

2.8.3.1 Financiële besluiten B&W 
 

Incidenteel 
1. Reserve SLOK-projecten B&W d.d. 8-9-2009 ad € 18.000,--: 
Om ervoor te zorgen dat de middelen beschikbaar blijven voor de SLOK-projecten wordt voorge-
steld een 'Bestemmingsreserve SLOK' in te stellen waarin de middelen die in een bepaald jaar 
'over' zijn te reserveren voor de jaren daarna.( Zie toelichting programma 5). 
 
2.8.3.2 Zero based 2009 
 

N.v.t. 
 
2.8.3.3 Overige ontwikkelingen 
 

Incidenteel 
1. Workflowmanagement (lasten): 
Invoering van Workflowmanagement heeft niet tot doel om een efficiencywinst op te leveren, maar 
te zorgen voor een kwaliteitsverbetering. Daarom wordt de geraamde stelpost van € 50.000,-- voor 
2009 afgeraamd. Structureel is deze stelpost ook al afgeraamd in de begroting 2010 ev. 
 
2. Niet nader te specificeren lasten/baten: 
Wegens de liquidatie van IZA Nederland ontvangt de gemeente eenmalig een uitkeringsbedrag 
van € 451.000,-- (verhoging baten). De besteding van deze gelden (die zowel door de werkgever 
als de werknemers zijn opgebracht) is als volgt: het beschikbaar stellen van een pluim aan het per-
soneel tot een bedrag van € 65.000; het beschikbaar stellen van een calamiteitenpot voor mede-
werkers (schrijnende gevallen) tot een bedrag van € 40.000,--; het restantbedrag van € 346.000,-- 
te reserveren via de reserve WMO t.b.v. zorggerelateerde uitgaven WMO. 
  
3. Concernkosten (lasten):  
Omdat er sprake is van een lagere toerekening van concernkosten aan diverse grondbedrijfcom-
plexen ontstaat er een nadeel voor de gemeentelijke exploitatie van € 155.000,--. 
 
4. Kapitaallasten reserve Jongerencentrum PC Hooftstraat (lasten): 
Voor de vorming van de reserve kapitaallasten Jongerencentrum PC Hooftstraat conform raads-
voorstel wordt € 745.000,-- ingezet. 
 
5. Dividend aandelen BNG (baten): 
Als gevolg van de kredietcrisis keert de Bank Nederlandse Gemeenten dit jaar geen extra dividend 
uit. Het reguliere dividend wordt wel uitgekeerd. Dit betekent eenmalig een nadeel aan baten van  
€ 318.000,--. 
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6. Belastingen (baten): 
De OZB-opbrengsten kunnen in 2009 met een totaalbedrag van € 82.000,-- incidenteel verhoogd 
worden. Dit wordt veroorzaakt door:  
• De WOZ-waarden zijn hoger uitgekomen dan aanvankelijk bij de begroting werd veronder-

steld. Dit betekent een meeropbrengst van € 7.000,--. 
• Er is een afname (2/3) van het aantal toegekende verminderingen van opgelegde aanslagen. 

In bedragen uitgedrukt komt dat neer op € 52.000,--. 
• Er is sprake van een hogere opbrengst over de jaren 2007 en 2008 van € 23.000,--. 
 
7. Algemene uitkering (baten): 
De Algemene uitkering kan voor 2009 verhoogd worden met een bedrag van € 90.000,-- o.b.v. een 
doorrekening van de septembercirculaire 2009. (Structureel is de septembercirculaire al via het 
dekkingsplan in de begroting 2010 ev. verwerkt). Het gaat hierbij o.a. om de verhoging van de uit-
keringsfactor met 1 punt en de aanpassing van autonome aantallen. 
 
8. Aframing salarissen / bijraming inhuur (lasten): 
De salarissen en de inhuur zijn tot het einde van het jaar geprognosticeerd en bijgesteld. Per saldo 
wordt dit budgettair neutraal verwerkt. De salarissen zijn eenmalig met € 2 miljoen verlaagd o.a. 
vanwege openstaande vacatures. Daartegenover staat de verhoging op tijdelijk benodigde inhuur 
met eveneens eenmalig € 2 miljoen.  
 
2.8.3 Stand van zaken wensen nieuw beleid Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
N.v.t. 
 
2.8.4 Stand van zaken investeringen 2008 Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
N.v.t. 
 
2.8.5 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen Financiering en  
Algemene dekkingsmiddelen (zonder budgettair effect)  
 
 
2.8.6 Trends en knelpunten Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
 

Meerjarenraming algemene uitkering Gemeentefonds t/m 2011 
De normeringssystematiek (de algemene uitkering volgt de voor- en nadelen die bij het Rijk ont-
staan) wordt geëvalueerd. Indien de behoedzaamheidreserve vanaf 2012 definitief zal vervallen 
dan lopen we een groter risico op budgettaire afwijkingen binnen de algemene uitkering. 
    
Consequenties NUP voor Ridderkerk 
Op 1 december 2008 ondertekenden de VNG, het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het 
Waterschapshuis het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en  
e-overheid (NUP). In het NUP wordt afgesproken om een basisinfrastructuur tot stand te brengen 
en gezamenlijk in gebruik te nemen. Die basisinfrastructuur bestaat uit de 19 belangrijkste  
e-bouwstenen. Op deze vijf gebieden: 
 elektronische toegang tot de overheid; 
 e-authenticatie; 
 informatienummers; 
 basisregistraties; 
 elektronische informatie-uitwisseling. 

 
De invoering van de gemeenschappelijke e-infrastructuur legt een flink beslag op de gemeentelijke 
organisatie. Niet alleen de invoering van de e-bouwstenen zelf kost tijd en mensuren. Maar de e-
overheid maakt ook dat veel gemeentelijke werkprocessen opnieuw moeten worden bekeken en 
ingericht.  
 
De invoering van de e-overheid kost natuurlijk ook geld. Uit recent onderzoek onder 60 vooral mid-
delgrote gemeenten komen deze cijfers: de e-overheid kost per inwoner € 34,-- aan initiële kosten, 
en per jaar € 6,-- aan exploitatiekosten. 
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Investeringen in e-overheid zijn voor gemeenten in principe rendabele investeringen. Daarom is er 
geen financiële steun van het Rijk. Wel krijgen gemeenten ondersteuning bij het in kaart brengen 
van de omvang en toepassingen van de e-overheid, en bij het maken van een breed implementa-
tieplan. 
 
Investeringen in procesherinrichting en ICT dragen bij aan gemeentelijke doelstellingen. Aan bete-
re jeugdhulp, aan korte wachttijden, meer diensten via internet. Aan betere dienstverlening dus. 
Maar - zeker nu – telt ook dat deze investeringen direct geld in het laatje brengen. Bijvoorbeeld be-
sparingen op personeelskosten. Op werkplekken of papier. Kortom: de baten van de e-bouwstenen 
moet op zo veel mogelijk niveaus duidelijk worden, zodat gemeenten ze kunnen meenemen in de 
begroting. 
 
Het NUP en de gevolgen voor de gemeente Ridderkerk zullen dit jaar meegenomen worden in het 
Informatiebeleidsadvies voor de komende 4 jaren. 
 
Juridische kwaliteitszorg 
In het kader van de Juridische Kwaliteitszorg wordt uitvoering gegeven aan een aantal activiteiten, 
welke voor een deel nog dit jaar tot uitvoering komen dan wel waarvoor binnenkort de nodige ver-
plichtingen worden aangegaan. In totaal betreft het een bedrag voor het jaar 2009 van  € 93.500,--.  
In een afzonderlijke informatiebrief aan de gemeenteraad is aangegeven welke activiteiten het be-
treft en welke bedragen er met de verschillende onderdelen zijn gemoeid.   
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3. Financiële stand saldi begroting 2009 en meerjarenbegroting 2010-2013 
 

 
3.1 Totaal begrotingswijziging 3e programmamonitor 2009 per programma  
(14e begrotingswijziging 2009)  
 
Omschrijving

Begroting
2009 2010 2011 2012 2013

Programma 1 Werk en Economie
Lasten 15.363.300 -130.200 -130.200 -130.200 -130.200
Baten -14.436.600 113.700 113.700 113.700 113.700

Saldo programma 1 926.700 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
Programma 2 Veiligheid
Lasten -9.600 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0

Saldo programma 2 -9.600 0 0 0 0
Programma 3 Bestuur en Participatie
Lasten 234.900 19.000 4.000 34.000 34.000
Baten -33.000 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500

Saldo programma 3 201.900 4.500 -10.500 19.500 19.500
Programma 4 Educatie
Lasten 627.300 184.500 184.200 184.000 183.700
Baten -85.300 -185.100 -185.100 -185.100 -185.100

Saldo programma 4 542.000 -600 -900 -1.100 -1.400
Programma 5 Woon- en Leefomgeving
Lasten 15.736.000 -77.600 -60.300 -34.500 -26.100
Baten -15.151.100 41.600 56.900 28.600 28.300

Saldo programma 5 584.900 -36.000 -3.400 -5.900 2.200
Programma 6 Welzijn
Lasten 366.900 -48.700 -15.000 0 0
Baten -136.100 33.700 0 0 0

Saldo programma 6 230.800 -15.000 -15.000 0 0
Programma 7 Zorg
Lasten -681.400 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Baten 619.600 30.500 30.500 30.500 30.500

Saldo programma 7 -61.800 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500
Hoofdstuk 8 Fin. en 
Lasten -1.167.800 -121.200 -77.000 3.600 2.800
Baten 55.000 203.800 114.400 12.900 5.700

Saldo hoofdstuk 8 -1.112.800 82.600 37.400 16.500 8.500
Totaal 1.302.100 -500 -28.400 -7.000 -7.200

Bijstelling meerjarenbegroting 2010-2013

Totaal begrotingswijzigingen 3e programmamonitor 2009

voordeel = + / nadeel = -
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Product Begroot 
2009

Vrijval t.g.v. 
saldo 2009

Bedrag van 
de inzet in 

2009 

Toelichting op de onderbouwing van de inzet

Programma 1
Gesubsidieerde arbeid -79.200 79.200 0
Gesubsidieerde arbeid uit rijksbijdrage -7.500 7.500 0
Beleidsadvisering eco. aangelegenh -35.000 0 -35.000 Betreft onderzoek herstructurering bedrijfsterreinen nav 

amendement van de raad (externe adviezen).
Sociale werkvoorziening -468.200 245.200 -223.000 Reservering Zero based was gebaseerd op minder SE (sociale 

eenheid is rekeneenheid) dan het daadwerkelijke aantal 
personen in de WSW. Dit is nu aangepast.

Uitstroombevordering SPO -201.500 0 -201.500 Betreft uitvoeringskosten (inhuur en overige uitgaven) voor 
actieve opsporing. 

Kinderopvang -6.400 6.400 0
Totaal programma 1 Werk en Economie -797.800 338.300 -459.500

0 0 0
Programma 3 0 0 0
Bestuursorganen -103.000 103.000 0
Publicaties -3.900 3.900 0

Totaal programma 3 Bestuur en Participatie -106.900 106.900 0
0 0 0

Programma 5 0 0 0
Beheer wegen straten pleinen -21.800 21.800 0
Gladheidbestrijding -4.600 4.600 0
Civiele kunstwerken -6.200 6.200 0
Straatmeubilair -14.900 14.900 0
Wkzh VVH tbv straatnaamgeving-nummering -4.200 4.200 0
Verkeersplan. en verkeersveiligheid (SB) -2.700 2.700 0
Openbaar Vervoer -18.400 18.400 0
Straatparkeren -34.000 34.000 0
Waterhuishouding -21.500 21.500 0
Exploitatie begraafplaatsen -90.600 90.600 0
Uitvoering Milieubeleid -28.400 0 -28.400 Budget wordt gebruikt voor onderzoek naar de overkapping van 

de A15/A16 (uitbesteed werk).
Beleidsadvisering Volkshuisvesting -110.000 0 -110.000 Besloten is om een woonwensenonderzoek te houden en op 

basis daarvan een ontwikkelingsprogramma op wijkniveau op 
te stellen, conform een bijgevoegd plan van aanpak. Hiermee is 
invulling gegeven aan de stelpost zero based.

Archeologie- en monumentenbeleid -17.600 15.600 -2.000 In 2009 worden er twee archeologische onderzoeken a € 1.000 
per stuk uitgevoerd.

Wet Alg. Bepalingen Omgevingsr. (WABO) -90.000 70.000 -20.000 De invoering van de Wabo is in oktober wederom uitgesteld. 
Thans is geen exacte invoeringsdatum vastgesteld. Naar 
verwachting zal de Wabo medio 2010 in werkingtreden. In 2009 
bedragen de kosten voor de Wabo € 20.000,-- (aanschaf 
software en opleidingen). De overige  implementatie-uitgaven 
verschuiven naar 2010 (digitale behandeling van digitaal 
ingediende aanvragen).

Totaal programma 5 Wonen en Leefomgeving -464.800 304.400 -160.400
0 0 0

Programma 6 0 0 0
Kunst en media -3.300 3.300 0
Amateurkunst -12.000 12.000 0
Musea -300 300 0
Evenementen / volksfeesten -4.700 4.700 0
Sportaccommodaties -295.000 295.000 0
Sportstimulering 91.700 -91.700 0
Sportstimulering BOS-impuls 24.000 -24.000 0
Groene sportvelden en terreinen -68.100 8.100 -60.000 Raming Materialen Buitensport € 60.000,-- (subsidie SRS).
Jeugd- en jongerenwerk -18.300 18.300 0

Totaal programma 6 Welzijn -286.100 226.100 -60.000
0 0 0

Programma 7 0 0 0
Uitkeringen / Bijstandsverlening -555.000 555.000 0

Totaal programma 7 Zorg -555.000 555.000 0
0 0 0

Hoofdstuk 8 0 0 0
Afdelingskosten binnendienst SB HR -25.800 25.800 0
Afdelingskosten GeoWeB HR -400 400 0
Afdelingskosten GSC HR -18.100 18.100 0
Uitbr. jur. adv. organisatie -7.300 -10.700 -18.000 Totale exploitatiekosten cyclorama's (360 graden 

panoramafoto's).
WOZ - taxaties -12.600 3.600 -9.000 Betreft kosten eenmalig uit te voeren project WOZ in 2009. Dit 

project houdt in dat de gegevens van alle woningen worden 
gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Dit betreft onder 
meer de inhoud, perceeloppervlakte en bijgebouwen zoals 
aanbouw, dakkapel, carport etc.

GEO-informatie -9.500 8.500 -1.000 Onderhoudskosten 2009 GPS netwerk
Totaal hoofdstuk 8 Fin. en alg.dekkingsmiddelen -73.700 45.700 -28.000

Saldo zero based 2009 -2.284.400 1.576.500 -707.900

RECAPITULATIE:
Begroot ZB-stelposten -2.284.400  = geraamde lasten voor 2009
Onderbouwing/inzet in 2009 -707.900  = benodigde lasten voor 2009
Vrijval per saldo 1.576.500  = verschil = voordeel op begroting 2009

3.1.1 Specificatie Zero based 2009
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3.2 Samenvatting financiële stand saldi (meerjaren)begroting incl. 3e monitor 2009 

2009 2010 2011 2012 2013

Saldo primaire begroting 2009 jaarschijf 2009 1.082.100
Saldo primaire nieuwe begroting 2010-2013 incl. 
dekkingsplan en amendementen

 incl. dekkingsplan

36.500 0 0 0

Saldo 1e t/m 7e  begrotingswijziging -459.500 verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt
Saldo 8e begrotingswijziging: 3e monitor 2009 -557.200 verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt

Saldo boekwerk 2e programmamonitor 2009 65.400 36.500 0 0 0
Saldo 8e begrotingswijziging: aanvulling 3e monitor 
2009 via brief aan de raad

152.000 verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt

Vanwege een amendement bij de behandeling van de 
7e begrotingswijziging (gevolgen rekening 2008) is 
voor 2009 alsnog een in 2008 niet besteed budget 
opgenomen voor onderzoeken door de 
Rekenkamercommissie.

-23.000 verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt

Saldo na raadsbehandelingen: 2e monitor 25-06-09 
en begroting 2010 op 05-11-09

194.400 36.500 0 0 0

Saldo begroting na 9e begr.wijz.: Frictiekosten fusie 
Dynamiek-SRS. Betreft (BN-post) lasten verhoging en 
verlaging programma 6 Welzijn: € 96.000,--.

0 verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt

Saldo begroting na 9e begr.wijz. Raad 3-9-09 194.400 36.500 0 0 0

Saldo 10e begrotingswijziging: Aankoop grond en 
opstallen Kruisweg 2 en 2a. Betreft programma 5 
Woon en Leefomgeving lasten verhoging  € 991.600,--. 
Dekking: baten verhoging € 610.000,-- en inzet reserve 
€ 381.600,--.

0 verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt

Saldo 11e begrotingswijziging: Onderzoek 
verkeerscirculatieplan ivm Structuurvisie. Betreft lasten 
verhoging programma 5 Woon en Leefomgeving 
€ 55.000,--. Dekking: inzet reserve: € 55.000,-- in 2009.

0 verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt

Saldo 12e begrotingswijziging: Spoedaanvraag 
uitbreiding Farel College: Betreft onttrekking en 
toevoeging reservemutaties € 306.800,-- (hoofdstuk 8).

0 verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt

Saldo 13e begrotingswijziging: Jongerencentrum PC 
Hooftstraat. Verhoging van de lasten met € 161.000,-- 
en verlaging van de lasten met € 115.000,-- van 
programma 6 (per saldo -€  46.000,--) en dekking vauit 
de reserves (€ 46.000,--) hoofdstuk 8.

0 verwerkt verwerkt verwerkt verwerkt

Begrotingsresultaat na 13e begrotingswijzing 
raadsbehandeling 5-11-09

194.400 36.500 0 0 0

Saldo 14e begrotingswijziging:
3e programmamonitor 2009 

1.302.100 -500 -28.400 -7.000 -7.200

Begrotingsresultaat na 3e programmamonitor 2009 
(14e Begr.wijz.) raadbehandeling 17 dec. 2009

1.496.500 36.000 -28.400 -7.000 -7.200

Omschrijving Primaire meerjarenbegroting 2010-2013 

voordeel = + / nadeel = -

Begr.
na wijz.

2009
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Bijlage 1: Voortgang motie kwaliteitsimpuls prestatie-indicatoren 
 
Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 1 Werk en Economie  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Bedrijven waarvan dienstver- 
lenend 

      Aantal Aantal % 

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

 
2009  2022  827 41% 

Aandeel dienstverlenende bedrijven stijgt van 33% 
naar 35% 
 

Sturing en 
Beleid 

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

     

    Jaar Aantal be-
drijfsvesti-
gingen 

Aantal ar-
beidsplaatsen 

  

2007  2010  18.596   
2008  2022  19.105 Per 1-10-

2008 
2009      

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

Beheer en 
Uitvoering 

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

    

    Jaar Waardering bedrijven   

2007  6,2     

2008  6,4   

2009 Nog niet bekend 
  

  

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

Sturing en 
Beleid 

2010 
 

 7     

    Jaar Aantal bij-
standsge-
rechtigden 

% afwijking   

2006  576 
(gem.2006) 

   

2007  518  - 7,5%  

2008  478  - 14%  

2009 454 tot 1-7  - 21%  Zie toelich-
ting in fin. 
paragraaf 

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

Spelregels 

2010 441  - 22%  

    Jaar Aantal in-
stroom uitke-
ringen 

Gegevens 1e 
kwartalen 
 

% afwijking 
t.o.v. vorig 
jaar 

2006   46 instroom   

2007 146 47 aanvragen 
en 41 instroom 

  

2008 143 56 aanvragen 
en 38 instroom 

 2% 

2009 Nog geen to-
taal cijfers 
bekend 

 61 aanvragen 
en 40 instroom 

.  

Instroom in de uitkering wordt jaarlijks met 10% 
verminderd. 
 
(Nieuw) Wijziging: De instroomcijfers mogen niet 
hoger zijn dan 60% van het aantal aanvragen. 

Spelregels 

2010 
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Toelichting bij wijzigingsvoorstel PI :Instroom in de uitkering wordt jaarlijks met 10% verminderd: Afgezet tegenover het 
aantal aanvragen, neemt de instroom jaarlijks een paar procent af. Jaarlijks 10% minderen is geen reëll haalbare PI. Deze 
PIzou inhouden dat na 4 jaar de instroom met 40% afgenomen moet zijn ten opzichte van 2006. Instroom is ook afhankelijk 
van het aantal aanvragen. Vandaar het voorstel om de huidige prestatie indicator te wijzigen in de voorgestelde prestatie 
indicator. 
 
(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 1 Werk en Economie  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

Jaar Werkloosheidspercentage     

  Regio Ridderkerk % afwijking  
2006       

2007      2009: het % 
ligt 37% lager 
dan in de re-
gio. 

2008  4,3 2,6  

2009  4,9 3,1   

2010 6.2  4.8   

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

Spelregels 

        
    Jaar Aantal jongeren tot 27 jaar 
      In beeld In traject   

2008  28 28 Zie hieron-
der. 

2009  30  30 

2010  Nog 
onbe-
kend 

 Nog onbe-
kend 

 

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

Spelregels 

        
    Jaar Indicaties WSW 
      Aantal 

indica-
ties 

Binnen termijn van 12 mnd. 
  

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

Spelregels 
2010  12 0   

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

proces 
Toetsing 

    Jaar % Haalbaarheid prestaties 
  

Minimaal 80%van de afgesproken prestaties wordt 
conform beleid uitgevoerd (blijkend uit beleidseva-
luaties). 
 

Sturing en 
Beleid 

2006 
 
2007 
 
 
2008 
 
2009 
 
2010 

Of 80% conform beleid wordt uitgevoerd wordt 
‘in totaal’ niet gemeten. Het monitoren en eva-
lueren van beleid geschiedt door middel van 
de beleidscyclus; via de Programmamonitor 
en Programmarekening. In deze instrumenten 
wordt per programma inzicht gegeven over het 
realiseren van beleid en geeft daardoor moge-
lijkheden tot participatie en (bij)sturing. Om 
deze evaluaties per Programma te totaliseren 
tot één % biedt geen extra (stuur)informatie. 
Voorgesteld wordt om deze prestatie-indicator 
te laten vervallen. 

    Jaar Waardering kwaliteit prestaties 
   

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

De algemene waardering van burgers en andere 
actoren over het presteren van de gemeente (kwali-
teit) is eind 2010 minimaal een 7. 
 

Sturing en 
Beleid 

  

De waardering van burgers wordt gemeten via 
zes burgerrollen.  Er kan geen gemiddeld cijfer 
worden aangegeven i.v.m. met het wegings-
probleem: welke rol is het belangrijkst. Voor-
gesteld wordt om: 
algemene waardering te meten door de 6 sco-
res afzonderlijk te meten. 
Daarmee wordt voorgesteld om deze presta-
tie-indicator te laten vervallen.  
    

 
 
 
 
 

Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 2 Veiligheid
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

Jaar Aantal aangiften inbraak per 1000 adressen     

  Regio Ridderkerk % afwijking 

2006  14,3  6,3  56%  

2007  11,4  8,4  26% 

2008 Nog geen info 
beschikbaar 

    

2009    

2010       

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

Spelregels 

        
    Jaar % behalen 

normtijd 
    

2006  68,5     

2007  73,8     

2008  80,7     

2009 Nog geen info 
beschikbaar.  

    

2010       

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

Besturen  

        
    Voldoet aan wet:     

De crisisbeheersingsorganisatie voldoet  
aan de wettelijke eisen. 

Spelregels Ja of 
nee 

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

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal bezwaar- 
schriften 

% gegronde  
bezwaren 

  

2006       

2007  Geen info.     

2008  193  5,2 %   

2009   5 %   

2010    5 %   

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

Ondersteuning 

        
    Jaar Totaal aantal 

klachten  
Aantal 
klachten te-
vreden af-
gehandeld  

% tevreden-
heid 

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

Ondersteuning 2008 
2009 
2010 

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

100 % 
90 % 
90 % 

    Jaar Verordeningen-
regels adequaat 

% adequaat    

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

Spelregels    -  100% Continue in 
ontwikkeling. 

    Jaar Waardering Ver-
ordeningen/ 
regels 

    

2006  5,9     

2007  6,1     

2008  6,4     

2009  6,4     

2010  6,4     

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

Spelregels 

        
    Jaar Burgers Ridder-

kerk 
 Landelijk    

2006  6,6 6,8   

2007  6,4 6,9   

2008  5,1 5,1   

2009      

2010       

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

Besturen  

        
    Jaar Waardering invloed    

2006       

2007  Geen info.     

2008  5,1     

2009  5,5     

2010  6     

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

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

proces 
Toetsing 

    Jaar Waardering samenwerking  

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Te weinig respons partners om een be-
trouwbare score te meten. 

Onze partners waarderen de samenwerking met de 
gemeente met minimaal een 7. 
 
Voorstel is om de PI te laten vervallen als bij de eerst-
volgende keer de respons weer te laag is 

Sturing en 
Beleid 

    
    Jaar Aantal wij-

ken met 
wijkgericht 
werken 

% van alle 
wijken 

  

2006  5  62   

2007  8  100   

2008  8  100   

2009  8  100   

2010  8  100   

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

        

    Jaar Burgers 
Ridderkerk 

 Landelijk    

2006  4,5 5    

2007  4,4 4,9   

2008  4,7 4,8   

2009    -   

2010       

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

Besturen 

        

    Jaar Burgers 
Ridderkerk 

 Landelijk    

2006  5,2 5,4    

2007  5,2 5,6   

2008  5,5 5,5   

2009  5,7    

2010  6     

Burgers waarderen het gemeentebestuur met mini-
maal een 6. 

Besturen 
(raad)  

        

    Jaar Burgers 
Ridderkerk 

 Landelijk    

2006  5,3 5,5    

2007  5 5,7   

2008  5,5 5,6   

2009  5,7  -   

2010  6     

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

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

proces 
Toetsing 

Is resultaat samen- 
werking in 2008 aan-
geboden? 

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

Besturen 

        
    Jaar Waardering door samenwerkingspartners 

2006  Wordt     

2007  niet      

2008  Gemeten *     

2009       

2010       

De samenwerkingspartners in de regio, waarde-
ren de gemeente Ridderkerk als goede en des-
kundige partner met een duidelijke visie met mi-
nimaal een 7. 
 
Voorgesteld wordt om deze prestatie-indicator te 
laten vervallen. (Staat in begroting ook als be-
oogd effect en niet als PI). 

Besturen  

        
    Jaar % van het totaal van de 34 EGEM produc-

ten 
  

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

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

Dienstverlening 

  

- 
68,9 
61,2 
63 
65 
   

    Jaar % van het totaal van alle producten 
  

2006  -    

2007  -    

2008 38.5 %    

2009  55 %    

2010  90 %     

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

Dienstverlening 

        

Prestatie in 2010 
  

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

Dienstverlening 

       
    Jaar Plaats Dienstverlening op Ned.  ranglijst  

  
  

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

De kwaliteit van de dienstverlening van Ridder-
kerk scoort in de Staat van de Gemeente binnen 
de top 25 van gemeenten in Nederland. 

Dienstverlening 

 

Verwijderen: dit is geen goede PI want je 
kunt meedoen als gemeente (Het aantal 
deelnemers is niet groot genoeg en als er 
maar 25 meedoen sta je altijd binnen top25). 
Waardering dienstverlening wordt gemeten 
in ‘Waar staat je gemeente’ zie laatste PI 
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* In Evaluatie van de Spelregels Participatie is aan alle deelnemers aan participatie (leden van 
platforms en wijkoverleggen) gevraagd om ons een cijfer te geven. 'Als u ons in 2006 een 5,4 had 
gegeven, en wij willen naar een 8, welk cijfer geeft u ons dan in 2008? Dat cijfer geeft een positieve 
trend te zien: het is omhooggegaan naar een 6,6.  
Er zijn geen afspraken over wanneer we bij dezelfde groep weer met dezelfde vraag gaan meten. 
 
Vervolg zie volgende blz.

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

proces 
Toetsing 

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

Score binnen 
de beste 25% 
- ja of nee  

  

2006  88 Nee   

2007 132 Nee   

2008 187 Nee   

2009 ? Nee   

2010   Ja    

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

Dienstverlening 

        

    Jaar Waardering 
dienstver- 
lening in-
woners  

    

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

2007  7,2  -   

2008  7,3  -   

2009  8  -   

2010  8      

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

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

proces 
Toetsing 

    Jaar Totaal aantal 
peuters  

Aantal peu-
ters op peu-
ter- 
speelzaal 

In % uitgedrukt 

2006  584  435  74,5% 

2007  595  373  63% 

2008  577  322  56% 

2009  550  355  65 % 

2010  525  367  70 % 

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

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Totaal aantal 

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

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

In % uitgedrukt 

2006  -     

2007  -     

2008  306 449  Voorgesteld wordt conform 
het gemeentelijke beleid de 
brede definitie te kiezen. 

2009    475 

2010    450 

70% 
70% 

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

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Aantal scho-

len met > 
afwijking 
20% 

    

2006       

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

2008 Cf. afspraken 
geen meting 

    

2009  0     

2010 Cf. afspraken 
geen meting  

    

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

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Aantal brede 

school- 
initiatieven 

    

2006  0     

2007  0     

2008  1 pilot     

2009  2      

2010  3     

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

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

proces 
Toetsing 

    Jaar Waardering 
opvoedings-
ondersteuning 

    

2006   Vanaf 2009 
wordt de klan-
tentevreden-
heid gemeten. 

 

2007       

2008       

2009  7     

2010  7     

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

Sturing 
en Be-
leid 

        
    Jaar Totaal aantal 

leerlingen 
groep 2 

Aantal ge-
screend op 
logopedie 

In % uitgedrukt 

2006  510  510  100% 

2007  490  490  100% 

2008  450  450  100% 

2009  430 430 100% 

2010  410 410 100% 

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

Sturing 
en Be-
leid 

        
    Jaar Totaal aantal 

leerlingen ba-
sisschool 

Aantal leer-
lingen zonder 
zwem- 
diploma 

In % uitgedrukt 

2006  -- 25    

2007  3905  -   

2008  3815 8  2 % 

2009  3800 
 

 0 0%  

2010  3750  0   0% 

Geen leerling gaat van de basisschool 
zonder zwemdiploma. 

Sturing 
en Be-
leid 

        

    Jaar Totaal aantal 
bezwaarschrif-
ten leerlingen-
vervoer 

Aantal ge-
gronde be-
zwaarschrif-
ten?  

In % uitgedrukt 

2006  0  0 

2007  2  1 

2008  1  1 

2009  0  0 

2010  0  0  

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

Dienst-
verlening 

      

 
 
 
 
!00% 
 
100% 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 4 Educatie  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Gemiddelde? 
Bezettings-
graad gymza-
len 

Gemiddelde? 
Onderhoudsni-
veau 

Adequaat ge-
huisvest (ja of 
nee) 

2006  -     

2007  -     

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

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

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

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

3 -Vanaf 2009 
meting. 

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

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

Sturing en 
Beleid 

        

Zijn de scholen onder-
steund? 

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

Sturing en 
Beleid 
          

    Jaar Aantal jonge-
ren 5 tot 27 jaar 

Aantal jonge-
ren met baan, 
op school, of 
combi 

In % uitgedrukt 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Voorgesteld wordt om – gegeven de opdracht van uw 
raad – de prestatie-indicator te wijzigen in: Iedere jon-
gere (vanaf leerplichtige leeftijd) tot 27 jaar in Ridder-
kerk heeft een baan of volgt een opleiding in combinatie 
met een baan, tenzij er gegronde redenen zijn om aan 
deze voorwaarde niet te voldoen.   
10.777                              10.777                            100% 

Iedere jongere tot 23 jaar in Ridderkerk 
heeft een baan, zit op school of volgt een 
opleiding in combinatie met een baan. 

Spelregels 

        
    Jaar   In % uitgedrukt 

2006    
 
 
 
 

2007    

2008       

2009       

2010 250 250 100% 

Er zijn per 2010 voldoende stageplekken 
(zowel leerstages als maatschappelijke 
stages) voor alle leerlingen van Ridder-
kerkse scholen. 
 
Voorstel: 
 
Voor alle leerlingen van Ridder-
kerkse scholen die in 2010 een 
maatschappelijke stage willen lo-
pen, zijn er  stageplaatsen be-
schikbaar. 
  
 

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

proces 
Toetsing 

    Jaar Percentage geholpen 
 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Er is bekend voor welke achterstanden welk aan-
bod bestaat en dit is ook beschikbaar voor Ridder-
kerkse jeugdigen.  
 
Voorstel: 
 
100% van de ouders/verzorgers/jongeren/ kinde-
ren die met een vraag bij het CJG komen worden 
geholpen d.m.v. een lokaal aanbod en/of een 
doorverwijzing naar (geïndiceerde) hulp 
 

Sturing 
en Beleid 

  

 
  
  
 
 
 
100% 

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

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal opgeleverde woningen vanaf 
2005  

t/m 2005  203     

t/m 2006  303     

t/m 2007  143     

t/m 2008  245     

t/m 2009  244  ( 1 okt 
2009) 
= totaal 
1138 

    

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

Beheer 
en Uit-
voering 

t/m 2010 
  

tot 1 januari: 
170 (prog-
nose) 

    

    Jaar Aantal in 
de doel-
groep Huur 

Aantal in de 
doelgroep 
Bereikbare 
huur 

Aantal in 
de doel-
groep 
koop 

t/m 2005  -  -  203 

t/m 2006 119  20  164 

t/m 2007  -  15  128 

t/m 2008  48  143    54 

t/m 2009  - 
====== 

  130 
======= 

   95 
==== 

Een gevarieerd aanbod van woningen voor alle 
doelgroepen. 

Beheer 
en Uit-
voering 

t/m 2010       
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 5 Woon en Leefomgeving 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal bereikbare huurwoningen in voorraad 

t/m 
2005 

 Minimaal 6.000     

t/m 
2006 

 +- 6.000     

t/m 
2007 

 5.950     

t/m 
2008 

 6.829     

t/m 
2009 

  Volgt zo snel mogelijk 
na 1-1-2010 

    

t/m 
2010 

6.600    

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

Sturing 
en Beleid 

        

    Jaar Aantal wijken Aantal wijken met ac-
tuele Wop  

2008  3  4   

2009  1  5   

2010  1  6   

2011  1  7   

2012  2  8   

2013  3  8  

Elke wijk heeft vanaf 2008 elke 1x per 5 jaar 
een actueel Wijkontwikkelingsprogramma 
(Wop). 

Sturing 
en Beleid 

     

    Jaar Waardering beheer openbare ruimte 
2006  6,0     

2007  6,2     

2008  6,6     

2009  7 (streefcijfer)     

2010       

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

Beheer 
en Uit-
voering 

        
    Jaar Aantal openbaar ver-

voer reizigers  
Stijging per 
jaar 

  

2006 Afhankelijk van tram. 
Nu geen concreet cijfer 
beschikbaar. 

   

2007       

2008       

2009       

2010       

2020       

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

Beheer 
en Uit-
voering 

        

2008 - 2009 opstellen en vaststellen meerja-
ren ontwikkelingsprogramma/visie op Ridder-
kerk 2010 – 2015. 
 

Sturing 
en Beleid 

Is het ontwikkelingsprogramma 
opgesteld? 

Structuurvisie is vast-
gesteld. 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 5 Woon en Leefomgeving 
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Totaal aantal 
bestemming- 
plannen  

Herzien aan-
tal plannen in 
het betref-
fende jaar 

% herzien in een peri-
ode van 10 jaar) 
  

2006  -  1     

2007  -  1     

2008 35   4 Binnen en periode van 
10 jaar worden bestem-
mingsplannen steeds 
opnieuw vastgesteld. 

2009  31  2 (streefcijfer)     

Regelmatig, maar zeker eens in de 10 jaar, be-
stemmingsplannen herzien; zo min mogelijk ad 
hoc planologische procedures. 

Spelregels 

2010  30  3     

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

Beheer en 
Uitvoering 

Is goede ontsluiting 
voor genoemde pun-
ten een feit? 

Nee. Ambitie is opgenomen in structuurvi-
sie. 
  
  

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

Sturing en 
Beleid 

Is/wordt dit in 2010 
onderzocht? Is dit 
nog steeds haalbaar?  

Bij doorrekening van de speelruimten blijkt 
dat de gemeente niet op de 3% norm uit-
komt. Het “halen” van de norm is geen 
doel op zich. Daarom richt het advies zich 
op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Priori-
teit ligt bij wijk Oost, plus de openstelling 
van speelplekken van Woonvisie en scho-
len. De stand van zaken is als volgt: 
 

    Jaar Aantal  
verkeers-
slachtoffers  

Cum.% afwij-
king  t.o.v. 
2002 

Aantal 
verkeers-
doden  

Cum.% 
afwijking 
t.o.v. 2002 

2002    8   2   

2003  14 175  1   50 

2004    9 112,5  2     0 

2005  16 200  1   50 

2006  14 175  1   50 

2007  10 125  3 150 

2008   9 112,5   1  50 

2009  7,5 % minder    15% min-
der 

  

2010 Het aantal ver-
keersslachtof-
fers op ge-
meentelijk ni-
veau is te klein 
om daar een 
prestatie-
indicator aan te 
koppelen. 
Voorstel is om 
dit aspect te la-
ten vervallen 

      

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

Beheer en 
Uitvoering 

          

Versneld worden per wijk, in samenspraak met 
het wijkoverleg, de als onveilig ervaren situaties 
op schoolroutes aangepakt totdat het wijkover-
leg de veiligheid ten aanzien van schoolroutes 
als voldoende beoordeeld.  
  

Beheer en 
Uitvoering 
  

Zijn de onveilige situ-
aties aangepakt tot 
tevredenheid van de 
wijkoverleggen? 

Medio 2009 worden voetgangersover-
steekplaatsen aangepakt; 2e helft 2009 
komen maatregelen in uitvoering rondom 
basis scholen. Tevredenheidvaststelling 
volgt daarna. 
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 6 Welzijn  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

Vrijwilligerswerk: in te vullen na vaststelling beleid. 
Voorstel nieuwe indicator: 
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties waarderen 
de ondersteuning (van het vrijwilligerssteunpunt) 
met minimaal een 7. 

Sturing en 
Beleid 

 
2009: 7 
2010:  7 

  

      
    Jaar Waardering sociale samenhang 

  
  

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

In subsidieverlening aan Dynamiek en SRS 
verplichting opleggen om waardering jaarlijks 
in het eerste en derde kwartaal te meten.  
   
7  
  
7 

Inwoners waarderen de sociale samenhang met 
minimaal een 7 (staat van de gemeente). 
 
Voorstel: 
De aangeboden welzijnsactiviteiten worden ge-
waardeerd met minimaal een 7 

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Waardering aanbod activiteiten jeugd 

  
2006 Wordt niet ge-

meten. 
2007   

2008   

2009  7 

2010  7 

In subsidieverlening aan 
Dynamiek en SRS ver-
plichting opleggen om 
waardering in het eerste 
en derde kwartaal te me-
ten.  

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

Sturing en 
Beleid 

        
    Jaar Waardering 

meedenken 
beleid 

Waardering meedenken 
activiteiten 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
     
 
 
 
7 

Een representatieve groep jeugdigen uit de gehele 
leeftijdsgroep tussen 0-23 jaar denkt actief mee bij 
de ontwikkeling van beleid en activiteiten die hen 
aangaan. 
 
Voorstel nieuwe indicator: 
Jongeren waarderen de mogelijkheid om invloed uit 
te oefenen op de ontwikkeling van beleid en de ac-
tiviteiten met minimaal een 7 
 
 

Sturing en 
Beleid 

     Dit moet in 2010 gemeten 
worden d.m.v. burgerpa-
nel of ander instrument. 
  

    Jaar Aantal bezoe-
kers 13-18 ja-
rigen 

% afwijking t.o.v. 2007  
  

2007 1716  

2008 1750 2%   

2009  1775 3%   

Het bezoekersaantal van de bibliotheek voor wat 
betreft jeugdigen van 13 tot 18 jaar is in 2010 met 
5% toegenomen ten opzichte van 2007. 
 
  

Sturing en 
Beleid 

2010  1802  5%   

    Jaar Aantal inbur-
gerinsplichti-
gen 

Aantal 
aanbod 

Aantal ge-
slaagd 
(traject van 
2 jaar) 

In 2011 is 100% van de oudkomers gehandhaafd. 
Van de nieuwkomers wordt 100% vanaf het ont-
staan van hun inburgeringsplicht (meteen bij bin-
nenkomst) gehandhaafd. 
 
Voorstel nieuwe indicator: 
 
Vanaf 2011 is aan alle inwoners, waarvan de inbur-
geringsplicht is vastgesteld een aanbod gedaan.  

Spelre-
gels 

2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 
2011 
 

   
 
 
 
283 
 
150 
 
  60 

  20 
 
  51 
 
100 
 
130 
 
60 

 
 
 
 
15 
 
50 
 
90 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 6 Welzijn  
 

Prestatie-indicator Hoofd- 
proces 

Toetsing 

Ridderkerk, in het bijzonder het Koningsplein, is een 
cultureel bruisend centrum met evenementen op 
het gebied van kunst, sport, cultuur, markten, fees-
ten etc. 
 
Voorstel:  
 
De activiteiten op het Koningsplein worden gewaar-
deerd met minimaal een 7. 

Sturing 
en Beleid 

Waardering activiteiten 
Koningsplein? 
 
2010: 7 

 
Voor deze indi-
cator dient in 
2010 een on-
derzoek plaats 
te vinden.  

 

      
    Jaar Percentage in 

sociaal isole-
ment  

Percentage 
Ridderkerkers 
in sociaal iso-
lement  

Afwij-
king  

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

 
 
 
 
 
6% algemeen 
12% 65+ 
 
 

 
 
 
 
 

 
5,4%: algemeen 
10.8%: 65+  

 
 

 

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

Sturing 
en Beleid 

  Voor deze indicator dient in 2010 een on-
derzoek plaats te vinden. 

    Jaar Percentage 
dat voldoet 
aan de be-
weegnorm 
(landelijk)  

Percentage dat voldoet 
aan de beweegnorm 
(Ridderkerk)  

Sturing 
en Beleid 

2004 .  
 
 
 
 

 

 2005   

 2006 62,6%   

 2007 66%   

 2008    

 2009    

Het percentage Ridderkerkers dat voldoet aan de 
norm voor bewegen (30 min bewegen per dag) is in 
2009 10% hoger t.o.v. 2004. 
 
Niet gemeten in verleden dus stijging (of daling) niet 
vast te stellen. 
 
Voorstel: 
Het percentage Ridderkerkers dat voldoet aan de 
norm voor bewegen (30 min. per dag) is 5% hoger 
dan het landelijk gemiddelde 

 

2010    69% 
Voor deze indicator 
dient in 2010 een onder-
zoek plaats te vinden. 
  

    Jaar Aantal Buurt- 
sportlocaties 

  

Per 2010 zijn er twee buurtsportlocaties gereali-
seerd. 

Beheer 
en uit-
voering 

2006  -  

  2007  -   

  2008  1   

  2009  1   

  2010  2   

Instandhouden van voorzieningen voor sport, ont-
moeting, recreatie, kunst en cultuur en volwasse-
neneducatie. 
 
Het doel van deze indicator wordt gemeten d.m.v. 
onderstaande indicator. Voorstel voor deze: af-
schaffen  

Sturing 
en Beleid 

Zijn de voorzieningen 
in stand gehouden? 

Ja (subjectief) 
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Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal ge-
plande pro-
ductaf-
spraken 
GGD-OGZ 

Aantal uitge-
voerde pro-
ductafspraken 
GGD-OGZ 

% afwij-
king 

2006 
 
 

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

2007       
2008       
2009       

Minimaal 95% van de productafspraken met de GGD 
voor wat betreft de openbare gezondheidszorg is uit-
gevoerd.  

Sturing 
en Beleid 

2010       
            
    Jaar Gemiddelde waarde-

ring zelfstandigheid en  
-redbaarheid 

% Ridderkerkers 
met waardering 
van minimaal 
een 7  

90% van de Ridderkerkers waarderen hun zelfstan-
digheid en zelfredzaamheid op minimaal een 7 (staat 
van de gemeente).  
 
Voorstel is om deze indicator te schrappen. Deze 
vraag is niet aan de orde in het onderzoek de staat 
van de gemeente.  
 
Voorstel nieuwe indicator;  
70% van de ondervraagden ervaart dat zij een ge-
zonde manier van leven heeft. 
 

Sturing 
en Beleid 

2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 

Gezondheidsenquête 2008: 67.5%  
De volgende meting vindt plaats in de ge-
zondheidsenquête 2012.  

 
Vervolg zie volgende blz. 

(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 6 Welzijn  
 

Prestatie-indicator Hoofd- 
proces 

Toetsing 

    Jaar Waardering 
welzijnsvoor-
zieningen- 
aanbod 

 Gerealiseerd 
  

2006    - 
2007   5,5 
2008   7 

Wordt gemeten in waar 
staat je gemeente! 

2009   7  

Burgers waarderen het welzijns voorzieningenaan-
bod met minimaal een 7.  
 
 

Sturing en 
Beleid 

2010   7  
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Vervolg zie volgende blz. 

(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 

Prestatie-indicator Hoofd- 
proces 

Toetsing 

    Jaar Aantal hulpver-
leningstrajec-
ten 

Aantal succesvol 
afgeronde trajec-
ten 

% afwijking 

2006  -      
2007 80% BSR     
2008 761 AMW 

177 BSR 
 69 % AMW.  
 

  

2009  70 %   

70% van de hulpverleningstrajecten 
(AMW, Algemeen Maatschappelijk Werk, 
SMW, School Maatschappelijk Werk, so-
ciaal juridische dienstverlening/Bureau 
Sociale Raadslieden en informatie en ad-
vies (meldpunt huiselijk geweld) is suc-
cesvol afgerond (d.w.z. er is verbetering in 
de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid 
van de cliënt). 
 

Sturing en 
Beleid 

2010  70 %   

Noot SMW gaat niet via Opmaat.     In de overeenkomst met AMW is opgenomen dat voor 
2009 dit punt minimaal een 7 scoort (3). Dit valt binnen 
de afspraken over effectmeting, als onderdeel van de 
gemeenschappelijke overeenkomst met Opmaat.  
 

    Jaar Aantal geplande product-
afspraken GGD-JGZ 

Aantal 
uitge-
voerde 
product-
afspraken 
GGD-JGZ 

% af-
wijking 

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

Sturing en 
Beleid 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

      

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

    Jaar Aantal jeugdigen met risico’s tot 23 jaar  

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

Sturing en 
Beleid 

2006 
t/m 
2010 

Ja 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal jeugdi-
gen dat zorg 
nodig heeft 

Aantal uitgevoerde zorgarrange-
menten 
  

2006 

2007 

 

2008       

2009       

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg nodig 
heeft, gebruik maken van een passend zorgar-
rangement. 
  
Voorstel: 
 
100% van de ouders/verzorgers/jongeren/ kin-
deren die met een zorgvraag bij het CJG ko-
men en die zorg nodig hebben, worden gehol-
pen d.m.v. een lokaal aanbod en/of een door-
verwijzing naar (geïndiceerde) hulp 

Sturing en 
Beleid 

2010  100 %     

    Jaar Waardering ouders bij (opvoed) 
ondersteuning 

  

2006   
2007   

 

2008       
2009  7 Vanaf 2009 wordt de klantentevre-

denheid gemeten.  

Sturing en 
Beleid 

2010  7     

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

          
    Jaar Aantal mel-

dingen huis-
houdelijk ge-
weld 

% toename meldingen t.o.v. vorig 
jaar 

2006 
2007 
2008 

69 
 
 
105 

2009  10 %    

Het aantal meldingen huiselijk geweld en op-
volgingen neemt jaarlijks met 10% ten opzichte 
van het vorige jaar toe. 
 
 
Vanaf 2008 beschikken we over eenduidige en 
complete gegevens. Daarbij is een duidelijke 
stijging van het aantal meldingen te constate-
ren. 

Spelregels 

2010  10 %    

    Jaar Aantal in-
stromers uit-
keringen 

% afwijking t.o.v. 2006 
  

De instroom in de uitkering (IOAW, IOAZ, 
WWB, Bbz) is in 2008 met 10% verminderd 
t.o.v. 2006. 
  
Noot; 
De instroomcijfers zijn gemaakt met een zoek-
programma. Cijfers corresponderen daardoor 
niet helemaal met de eerder genoemde cijfers 
m.b.t. instroom. 

Spelregels 2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 

164 
 
164 
 
162 

  
  
 
 
7% t.o.v. 2006 
  
Gegevens over instroom worden ge-
geven in programma 1 Werk en Eco-
nomie. 

    Jaar Aantal men-
sen in de ri-
sicogroep  

Aantal uitge-
voerde contro-
les 

% afwijking 

100% van de mensen in risicogroepen wordt 
jaarlijks gecontroleerd op onrechtmatig ver-
strekte uitkeringen. 
 
Heronderzoeken vinden uitsluitend plaats op 
basis van meldingen RDW, belastingdienst en 
de pilot Bolnes huisbezoeken. 

Spelregels 2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 

Onbekend  
 
Onbekend  
 
Onbekend  
 
81 
 
Onbekend  
 

 12 
 
 
 
64 
 
81 

In april en mei 
hebben als pilot 
huisbezoeken bij 
alle uitkeringsge-
rechtigden plaats 
gevonden in Bol-
nes. Aan de hand 
van de evaluatie 
wordt nagegaan of 
een andere wijze 
van het controle-
ren op rechtmatig-
heid noodzakelijk 
is.  

3e Programmamonitor 2009 Gemeente Ridderkerk 81



 
 
 

  
 

 
 

 (Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 
Prestatie-indicator Hoofd- 

proces 
Toetsing 

    Jaar Aantal inwo-
ners Huis-
houdelijke 
Zorg 

waarvan: aantal ZIN 

2006 
2007 
2008 
2009 

Inwoners van Ridderkerk die Huishoudelijke hulp 
nodig hebben, krijgen hetzij zorg in natura (ZIN) 
hetzij een PGB. 
 
 

Dienstver-
lening 

2010 

PGB: 307 
ZIN: 1042 
Stand 2009 

        

 t/m 3e kwartaal 2009 
Vervoersvoorzieningen 315 
Rolstoelen                      80 
Woningvoorzieningen    113 
65+ passen vervoer     171 
Hulp bij het Huishouden 385 
Herindicaties Hulp bij het Huis-
houden  91                                   
Parkeervoorzieningen   129 
Noodfonds WMO        6 
Aantal bezwaar en beroeps-
schriften 20 
 

    Jaar Aantal WMO-
klanten 

Waardering WMO 

2006 
2007 
2008 
 
 
 
2009 

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

Sturing en 
Beleid 

2010 

 
 
 
Huishoudelijke Hulp 8,1 (lande-
lijk 7,9) 
Voorzieningen 7,2 (7,4) 
Collectief vervoer 6,7 (6,6).  

 1 keer per jaar klanttevredenheidonderzoek door 
SGBO. In april 2009 rapport over 2008 binnenge-
komen.  
  

    

HH 1147 
Individueel 
3530 
Er kan over-
lap zijn tussen 
beide groepen 
Beschikbaar. 

  

.   Jaar Aantal WVG-
aanvragen 

Aantal binnen 8 weken 

2006 
 
 
 
2007 
 
2008 
 

   
 
  
 

2009 t/m 3e 09: 1043 95%  

95% van de WVG-aanvragen wordt binnen 8 weken 
afgehandeld. 
 
Voorstel: 
95% van de WMO-aanvragen voor individuele ver-
strekkingen worden binnen 8 weken afgehandeld. 

Dienstver-
lening 

2010    

    Jaar Aantal plannen woonzorgzones 
  

2006    

2007 Dievliet/tzand (afgerond) 
2008 Centrum/oost/west (afgerond) 
2009 Bolnes (gekoppeld aan het WOP Bolnes) 

In 2010 liggen er 4 plannen van aanpak voor woon-
zorgzones in Drievliet -Het Zand, Bolnes, Slikker-
veer en Centrum/Oost/West. 
 
 

Spelregels 

2010 In het kader van een geïntegreerde wijkaanpak is 
afgesproken dat het concept van de woonzorgzo-
nes geïntegreerd wordt in de wijkontwikkelings-
programma’s. Aangezien het WOP Slikkerveer in 
2011 wordt herzien schuift ook het opstellen van 
een plan van Aanpak Woonzorgzones op naar 
2011. 
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(Vervolg) Motie Kwaliteitsimpuls Prestatie-indicatoren Programma 7 Zorg  
 

Prestatie-indicator Hoofd- 
proces 

Toetsing 

    Jaar Aantal meldin-
gen mantelzorg 

% afwijking t.o.v. vorig jaar 
  

Het aantal meldingen bij het steunpunt mantelzorg 
neemt jaarlijks met 10% toe ten opzichte van het 
vorige jaar.. 

Dienstver-
lening 

2006 Steunpunt vanaf 
oktober 

  

  
2007  64 op 1/1/07   

  

2008  161 op 1/1/08 Er worden geregistreerde 
mantelzorgers bijgehouden. 
In 2008 zijn er 601 contacten 
geweest met mantelzorgers, 
maar dit kunnen ook meerde-
re gesprekken met 1 mantel-
zorger zijn 
  

  2009  195 op 1/1/09 
 240 op 1/10/09 

> 10 % 

  2010  215  

     
    Jaar Aantal bereik 

minimabeleid 
% afwijking t.o.v. 2006 
  

2006 
2007 

 
 
 830 

 

2008  921   
2009  3E kwart. 531 

 

 
10%   

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

Dienstver-
lening 

2010   10%    

3e Programmamonitor 2009 Gemeente Ridderkerk 83



Bijlage 2. Openstaande raadstoezeggingen

Volg-
nr.

Corr. 
nr. afd.

Hoofd-
proces

Datum Toege-
zegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 2e monitor 2009 Stand van zaken 3e monitor 2009 

46 7905-
VROG

Sturing en 
beleid

27-1-2003 Den Boef Bestemmingsplan Centrum-
Noord

De afweging of vestiging van een 
bioscoop toch gewenst is, wordt 
genomen in de raad.

De raad heeft in het bestemmingsplan de vestiging van een 
bioscoop in principe mogelijk gemaakt. Recentelijk zijn de 
gesprekken met een exploitant op niks uitgelopen. Daarmee 
is de vestiging van een bioscoop vooralsnog niet aan de 
orde. Het programma moet nu worden aangepast waarbij 
wordt gekeken naar een andere invulling van de beschikbare 
ruimte.  

De raad heeft in het bestemmingsplan de vestiging van een bioscoop in 
principe mogelijk gemaakt. Recentelijk zijn de gesprekken met een exploitant 
op niks uitgelopen. Daarmee is de vestiging van een bioscoop vooralsnog 
niet aan de orde. Het programma moet nu worden aangepast waarbij wordt 
gekeken naar een andere invulling van de beschikbare ruimte. Toezegging is 
afgedaan en formele afdoeningsbrief is richting griffie.

47 7906-
VROG

Sturing en 
beleid

27-1-2003 Den Boef Bestemmingsplan Centrum-
Noord

Over de invulling binnen dit 
bestemmingsplan zal het college bij de 
raad terugkomen.

Invulling van het bestemmingsplan is afhankelijk van het 
programma voor dit gebied (zie toezegging nummer 46). De 
invulling van het bestemmingsplan is derhalve nog niet aan 
de orde. Eerst moet het programma definitief worden 
ingevuld. 

Invulling binnen het bestemmingsplan is afhankelijk van het programma voor 
dit gebied. De invulling van is derhalve nog niet aan de orde. Eerst moet het 
programma definitief worden ingevuld. De gesprekken hierover met 
Woonvisie en ontwikkelaar zijn nog gaande.

232 18445-
B&W

Sturing en 
beleid

10-11-2004 Den Boef AB Als bij verkoop van het gebouw de 
organisatie in haar bestaan zou worden 
bedreigd, zal het college bij de raad te 
rade gaan.

In 2008 is nog geen oplossing tot stand gekomen. Daar 
wordt nog aangewerkt. De stukken voor de 
gemeentegarantie moeten nog worden aangeleverd. Daarna 
besluitvorming in B&W.

In 2008 is nog geen oplossing tot stand gekomen. Daar wordt nog 
aangewerkt. De stukken voor de gemeentegarantie moeten nog worden 
aangeleverd. Daarna besluitvorming in B&W.

272 4792 Sturing en 
beleid

18-4-2005 V. Andel 308 Ridderkerklijn Als de tracé-aanbeveling niet de 
instemming heeft van de raad, dan is er 
nog een mogelijkheid om “no-go” aan te 
geven.

Tekst: Vanuit de 3e progr.monitor 2008: Afgedaan.Na het 
onderzoek naar de door de raad gesuggereerde sub-
varianten is uiteindelijk gekozen voor de oorspronkelijke 
voorkeursvariant tot aan het centrum

Met de vaststelling van de Structuurvisie op 29 juni 2009 is deze toezegging 
afgedaan. Formele afdoeningsbrief is richting griffie.

306 18611 Dienstverleni
ng

24-10-2005 V.Andel 347 Visie begraafplaats Rusthof De informatiebrochure over begraven 
zal n.a.v. de raadsvoorstellen 342 en 
347 worden aangepast.

De brochure wordt medio 2009 verwacht. De brochure wordt verwacht in het eerste kwartaal 2010.

315 06/777 Sturing en 
beleid

9-11-2005 V. Andel n.v.t. Algemene Beschouwingen
2005

Het IHP is het vertrekpunt om de 
overige (naast bewegingsonderwijs) 
sportbehoefte aan bestaande 
accommodaties te toetsen. De wensen 
m.b.t. sporthal Bolnes en de wensen 
voor uitbreiding van de Reijer zullen 
daarbij worden betrokken.

Wordt meegenomen bij het op te stellen 
wijkontwikkelingsprogramma. Wijkontwikkelingsprogramma 
in de opstartfase.

In december 2008 is door het college een herbevestigingsbesluit genomen 
ten aanzien van de Reijer. Planvorming wordt vermoedelijk afgerond in 2009 
en start uitvoering in 2010. Ten aanzien van de sporthal wordt deze 
ontwikkeling meegenomen bij het WOP Bolnes zoals aangegeven bij de 2e 
monitor. De Brede School ontwikkeling speelt ook mee bij de afweging.

5 14416 Besturen 7-6-2006 Hermans 19 2e Programmamonitor 2006 De burgemeester zal het onderwerp 
'rapporteren aan de raad (evaluaties 
e.a.)' nog eens bespreken in het college 
en komt daarop daarna terug.

Wordt in het raadsteam Koudekerke uitgewerkt. Wordt in het raadsteam Koudekerke uitgewerkt.

6 14417 Beheer en 
uitvoering

7-6-2006 Den Boef n.v.t. Motie Kastanjeboom Onderzocht zal worden of van de te 
kappen kastanjeboom (4e fase 
Centrumplan) een tijdelijk kunstwerk 
kan worden gemaakt en of dat bijv. bij 
het NME kan worden neergelegd.

Na verlenen van een kapvergunning is het maken van een 
kunstuiting mogelijk, die eventueel bij het NME wordt 
geplaatst. Kosten zijn nog niet in beeld.

Na verlenen van een kapvergunning is het maken van een kunstuiting 
mogelijk, die eventueel bij het NME wordt geplaatst. Kosten zijn nog niet in 
beeld.

7 14418 Sturing en 
beleid

29-6-2006 Den Boef 23 Kadernota /  Startbrief 
Slikkerveer Zuid-Oost

Opnemen van de stand van zaken 
omtrent huurgewenning in de 
eerstvolgende startbrief Slikkerveer Z-O 
die aan de raad wordt aangeboden. 

Het project is in uitvoering. De startbrief is daarmee niet 
meer aan de orde. Is afgehandeld, moet nog formeel worden 
afgedaan.

Het project is in uitvoering. De startbrief is daarmee niet meer aan de orde. 
Toezegging is afgedaan en formele afdoeningsbrief is richting griffie.

RAADSPERIODE 2006-2010       
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Volg-
nr.

Corr. 
nr. afd.

Hoofd-
proces

Datum Toege-
zegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 2e monitor 2009 Stand van zaken 3e monitor 2009 

33 RRT07/16 Sturing en 
beleid

14-12-2007 V.d.Berg Eigen bijdrage Wmo Begin 2007 wordt bekeken hoe het 
voorstel gekoppeld kan worden aan het 
totale minimabeleid. Gegarandeerd 
wordt dat als uit de groep van minima 
iemand er op achteruit gaat, alles in het 
werk wordt gesteld dit te repareren.

In principe afgehandeld met de motie over besteding 
overschot 2007. Bij de evaluatie van de WMO verordening 
wordt de eigen bijdrage opnieuw bekeken. De VVD wil motie 
om hun moverende redenen open laten staan.

In principe afgehandeld met de motie over besteding overschot 2007. Bij de 
evaluatie van de WMO verordening wordt de eigen bijdrage opnieuw 
bekeken. De VVD wil motie om hun moverende redenen open laten staan.

46 RRT07/40 Sturing en 
beleid

24-5-2007 Den Boef Vragenuur Nota van uitgangspunten 
Donckse Velden

De afspraken met de Stichting Het Huys 
ten Donck zullen schriftelijk worden 
vastgelegd. Van hetgeen juridisch zal 
zijn vastgelegd over de inkomsten, die 
ten goede komen aan het onderhoud, 
wordt de raad geïnformeerd.

Er is overleg gaande met het Huijs ten Donck. Naar 
verwachting kan bij volgende monitor hieromtrent 
mededeling worden gedaan.

Mevrouw Groeninx Van Zoelen heeft in juni 2009 de commissie Samen 
Wonen opening van zaken gegeven over de financiele positie. In het kader 
van nieuw bestemmingsplan dient overeenkomst te worden gesloten.

60 RRT07/56 Spelregels 1-11-2007 Zwiers 35 3e Programmamonitor De raad wordt geïnformeerd over de 
uitvoering van het amendement 
Verordening Wet inburgering (2007-12) 
voor wat betreft het inschakelen van 
deskundigheid en het vinden van 
financiën voor het onderzoek naar de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van 
de informatieverstrekking aan 
inburgeringsplichtingen.

Tekst: Vanuit de 3e progr.monitor 2008: Afgehandeld. De 
raad is hierover reeds geïnformeerd. 

Afgehandeld. De raad is hierover reeds geïnformeerd. 

72 RRT08/7 Sturing en 
beleid

27-3-2008 Den Boef Vragen-uur Schoolmeesterswoning 
Rijsoord

Binnen 2 weken na de 
raadsvergadering wordt duidelijkheid 
verwacht van Fa. Roos. De raad wordt 
van de reactie op de hoogte gesteld.

Collegebesluit om niet door te gaan met Roos. Er wordt een 
altermatief plan ontwikkeld. Startnotitie is behandeld in het 
college. In mei komt een voorstel voor de raad.

Op 28 mei is in de raad de startnotitie vastgesteld. Hiermee is de 
openstaande toezegging afgedaan. Formele afdoeningsbrief is richting griffie. 
De raad wordt nog nader geinformeerd over de voortgang van het project 
middels een raadsinformatiebrief. 

75 RRT08/10 Beheer en 
uitvoering/ 
SB

24-4-2008 Zwiers 159 Actualisatie IHP De raad jaarlijks een overzicht te geven 
van de kosten als gevolg van leegstand. 

Dit overzicht zal voor de zomer aan de Raad aangeboden 
worden. 

Is aan de Raad aangeboden.

76 RRT08/11 Sturing en 
beleid

24-4-2008 Zwiers 159 Actualisatie IHP Bij het IHP 2010 e.v. zal een 
onderwijsvisie onderdeel zijn van het 
IHP. 

Dit zal worden meegenomen bij het opstellen van een nieuw 
IHP.

Dit zal worden meegenomen bij het opstellen van een nieuw IHP.

79 RRT08/16 Sturing en 
beleid

26-6-2008 Den Boef 138 Onteigening Cornelisland De wethouder zal in overleg treden met 
zijn collega van deelgemeente 
IJsselmonde om na te gaan of 
hervestiging van de paardenstalling in 
Ridderkerk of Rotterdam mogelijk is.

Is nog niet aan de orde. Pas als onteigening een feit is 
(medio 2010). 

De paardenstallen zitten niet in de huidige onteigeningsplan. Dus hoeven 
voorlopig niet verplaatst te worden. Toezegging kan derhalve als afgedaan 
worden beschouwd. Formele afdoeningsbrief is richting griffie.

84 RRT08/21 Sturing en 
beleid

7-7-2008 Zwiers 167 2e Programmamonitor 2008 Via het OOGO zal de wethouder de 
scholen erop attenderen dat er nog 
gelden beschikbaar zijn voor lokaal 
maatwerk. Van de reactie doet hij 
verslag.

Uit de notulen is niet op te maken dat dit besproken is in het 
OOGO. In mei zal het OOGO per brief worden geinformeerd 
over besteding van gelden Lokaal Maatwerk en de fatale 
termijnen die, daarmee samenvallen. 

In juni 2009 is het OOGO conform de toezegging via een brief geinformeerd. 
In november zal dit punt vervolgens worden besproken tijdens het OOGO 
overleg.

85 RRT08/22 Beheer en 
uitvoering

7-7-2008 De Koning 167 2e Programmamonitor 2008 In het 3e of 4e kwartaal 2008 is het 
voorstel te verwachten over de veilige 
verkeersroutes.

Planning moet worden bijgesteld. Door openstaande  
vacatures kon niet eerder dan december 2008 worden 
gestart met de voorbereiding. Medio 2009 kan plan worden 
vastgesteld, 2e helft 2009 komen maatregelen in uitvoering. 

Diverse maatregelen (voetgangers- oversteeekplaatsen) uitgevoerd. Verdere 
maatregelen worden in overleg met de scholen voorbereid.

91 RRT08/28 Spelregels 4-9-2008 Hermans Jaarverslag 2007 
commissie 
Bezwaarschriften

Het college brengt verslag uit over het 
gesprek dat het zal hebben met de 
commissie Bezwaarschriften.

Het verslag moet nog worden toegezonden. Dit zal rond de 
zomer van 2009 gebeuren.

Het verslag is verzonden.
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94 RRT08/31 Besturen 
(Feldbrugge)

6-11-2008 Hermans 179 Evaluatie Spelregels 
Participatie

In de eerstvolgende Programmamonitor 
wordt de raad geïnformeerd over de 
stand van zaken verbeterpunten 
participatie

Er is een begin gemaakt met de productie van een folder 
over participatie in Ridderkerk. De discussie over de 
instrumenten is in volle gang. De beleidsplatforms hebben 
aangegeven alle te willen blijven bestaan, maar meer samen 
te gaan werken. Hiervoor moet een speciale Website voor 
participatiepartners uitkomst bieden. deze site is in 
ontwikkeling. De discussie over de participatieladder is 
opgestart. We nemen deel aan een landelijke ‘proeftuin’, 
waarin gemeenten elkaar inspireren en waarin dit onder 
meer een doelstelling is. Participatie heeft ook onze 
aandacht waar het gaat om de medewerkers die daarvoor 
beter moeten worden toegerust. Met met name andacht voor 
het schrijven van Startnotities en het terugkoppelen over wat 
er met adviezen is gedaan. We werken aan methoden om 
inwoners eerder en/of beter in staat te stellen om betrokken 
te kúnnen zijn en mee te denken. Op dit thema is een 
brochure gemaakt over het project 'Aanhaken'. 

- De productie van De folder spelregels is gereed. Het is gedrukt en Het zal 
nu verspreid worden. Dit zal gebeuren in oktober en november. Dit instrument 
helpt ons om inwoners op De hoogte stellen van wat er allemaal mogelijk is 
als je wilt participeren en hoe je Dit Het beste kunt doen.
- De website participatie is klaar en zit nu in De testfase. in november zal Het 
gereed zijn en kan Het gepresenteerd worden aan De inwoners van 
Ridderkerk.
- De discussie over de participatieladder is in volle gang. We nemen deel aan 
een landelijke ‘proeftuin’, waarin gemeenten elkaar inspireren en waarin dit 
onder meer een doelstelling is. Bij het bepalen van het gewenste niveau van 
interactie en de bestuurlijke besluitvorming hebben we instrumenten nodig. 
Voor de effectiviteit van ons handelen als bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie en het tegemoet komen aan de verwachtingen van alle actoren 
en het managen hiervan is het nodig om een goed afwegingskader te 
hebben. Dit afwegingskader zit nu in de conceptfase en wordt op dit moment 
uitgewerkt tot een instrument, dat we kunnen gebruiken bij het nemen van goe

- Om participatie tijdig en goed in te zetten is het nodig om medewerkers toe 
te rusten met de juiste middelen. Het afwegingskader zal hierbij van groot 
belang zijn. Ook is het nodig om medewerkers te begeleiden bij het schrijven 
van startnotities en het terugkoppelen over wat er met adviezen en vragen 
zijn gedaan. Hier zijn we volop mee bezig.

98 RRT08/35 Beheer en 
uitvoering

27-11-2008 Den Boef 195 Bestemmingsplan 
Natuurgebied 
Crezéepolder, motie 2008-
116

De raad wordt op de hoogte gehouden 
van de stand van zaken van de 
onderhandelingen over de werving van 
de gronden.

Bestemmingsplan is vastgesteld door GS. Heleen van Ginkel

99 RRT08/36 Sturing en 
beleid

27-11-2008 Zwiers n.v.t. Mededelingen afdoening 
moties. Motie 2008 - 96 
inzake Tijdelijke opvang

De raad wordt schriftelijk meegedeeld of 
de motie in BAR-verband wordt 
uitgevoerd.

Is zoals afgesproken in ontwikkeling. 2009 gebruiken we 
voor het helder krijgen van de groep die hier behoefte aan 
heeft. Voor crisisopvang en 'gaten' in het huidige aanbod zijn 
we op Rotterdam aangewezen. 

Op 19 februari 2009 is de motie over de tijdelijke opvang afgedaan. 
Afdoeningsbrief is richting griffie.

100 RRT08/37 Beheer en 
uitvoering

27-11-2008 Zwiers n.v.t. Mededelingen afdoening 
moties. Motie 2008 - 98 
inzake Medegebruik 
Jongerencentrum

Na ingebruikname van het 
Jongerencentrum zal bekeken worden 
hoe het feitelijk gebruik is en zal de raad 
hiervan op de hoogte worden gesteld.

Door de afdeling SPO wordt nu in samenwerking met de 
gebruikers gekeken naar de functies bjij in gebruikname. De 
Raad wordt geïnformeerd.

In samenwerking  met de gebruikers zal worden gekeken naar de 
verschillende functies en het feitelijk gebruik na de  ingebruikname. De Raad 
wordt daarover geïnformeerd.

101 RRT09/01 Sturing en 
beleid

18-12-2008 De Koning Vragenuur Motie 2008-74 Gratis 
openbaar vervoer

Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2009 zal 
naar verwachting de raad/commissie 
meer van het college vernemen over 
het gratis openbaar vervoer.

Ambtelijke besprekingen Ridderkerk-Stadsregio zijn gaande 
mbt op te zetten experiment.  Nog geen duidelijkheid 
wanneer inhoudelijke info gegevn kan worden. (Henk v.d. 
Berge)

In november 2009 komt dit onderwerp in het dagelijks bestuur van de 
Stadsregio. Daarna komt informatie over mogelijkheden en kosten (1e 
Kwartaal 2010). 

110 RRT09/08 Sturing & 
beleid / 
wijkontw Van 
Bochove

19-2-2009 Blesgraaf 220 1e Programmamonitor 
2009

Het verzoek om in het voor te leggen 
raadsvoorstel inzake bijstelling krediet 
sporthal een aantal opties op te nemen, 
zal worden bekeken.

Dit maakt onderdeel uit van de plannen voor de bouw van 
een sporthal en jeugdcentrum in combinatie met woningen. 
Aan de hand van de doorrekening van de bouwplannen is 
berekend dat het beschikbare krediet niet toereikend is. 
Onderzocht wordt enerzijds welke aanpassingen aan de 
plannen noodzakelijk zijn om binnen het beschikbare krediet 
te blijven, anderzijds wordt onderzocht hoeveel extra 
middelen noodzakelijk zijn om de huidige plannen te 
realiseren. Besluitvorming hierover zal in 2009 plaatsvinden. 
Verwachte realisatie van het jeugdcentrum zal in 2013 zijn

Dit maakt onderdeel uit van de plannen voor de bouw van een sporthal en 
jeugdcentrum in combinatie met woningen. Aan de hand van de doorrekening 
van de bouwplannen is berekend dat het beschikbare krediet niet toereikend 
is. Onderzocht wordt enerzijds welke aanpassingen aan de plannen 
noodzakelijk zijn om binnen het beschikbare krediet te blijven, anderzijds 
wordt onderzocht hoeveel extra middelen noodzakelijk zijn om de huidige 
plannen te realiseren. Besluitvorming hierover zal in 2009/2010 plaatsvinden. 
Verwachte realisatie van het jeugdcentrum zal in 2013 zijn.
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112 RRT09/10 Spelregels 26-3-2009 Den Boef Vragenuur Catering in Het Huys Ten 
Donck

Aandacht zal besteed worden aan de 
veiigheidseisen, met het oog op 
aanwezigen bij partijen etc.

Voor de zomer vindt er een overleg plaats met Huys Ten 
Donck, DCMR en de afdeling Vergunningen over 
veiligheidseisen, besloten en open bijeenkomsten etc. 
Uitkomsten van dit overleg zullen na afronding ter informatie 
aan de raad worden toegezonden.

Inmiddels hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met Huys Ten Donck. 
Na afronding zullen de uitkomsten van de overleggen ter informatie aan de 
raad worden toegezonden.

113 RRT09/11 Sturing en 
beleid

26-3-2009 Den Boef Vragenuur Motie 2007-42 en 
raadstoezegging RRT08/31

In de volgende (2e) Programmamonitor 
wordt aandacht besteed aan de stand 
van zaken verbetering van de 
participatie-instrumenten

De discussie over de instrumenten is in volle gang. De 
beleidsplatforms hebben aangegeven alle te willen blijven 
bestaan, maar meer samen te gaan werken. De discussie 
over de participatieladder is opgestart. We nemen deel aan 
een landelijke ‘proeftuin’, waarin gemeenten elkaar 
inspireren en waarin dit onder meer een doelstelling is. 
Participatie heeft ook onze aandacht waar het gaat om de 
medewerkers die daarvoor beter moeten worden toegerust. 
Met met name andacht voor het schrijven van Startnotities 
en het terugkoppelen over wat er met adviezen is gedaan. 
We werken aan methoden om inwoners eerder en/of beter in 
staat te stellen om betrokken te kúnnen zijn en mee te 
denken. Op dit thema is een brochure gemaakt over het 
project 'Aanhaken'. 

Bij de 2e monitor is de gevraagde informatie verstrekt. Hierbij is de 
toezegging afgedaan. 

116 RRT09/14 Beheer en 
uitvoering

26-3-2009 Blesgraaf Initiatief-
voorstel 
SGP

Huisvesting Ds. 
Kerstenschool

De aanvraag van het schoolbestuur 
wordt meegenomen bij alle aanvragen 
voor het Programma en Overzicht 
Huisvesting Onderwijs 2010.

Zie toezegging. De aanvraag is inmiddels toegekend. De school heeft budget om Unie-locatie 
in 2010 te realiseren.

117 RRT09/15 Sturing en 
beleid

23-4-2009 Blesgraaf Vragenuur Seksuele voorlichting De aandacht die scholen hieraan 
besteden stelt de wethouder aan de 
orde in het OOGO en het resultaat van 
het overleg zal hij meedelen.

Dit punt wordt in het volgende OOGO overleg in november aan de orde 
gesteld. 

119 RRT09/17 Sturing en 
beleid

23-4-2009 De Koning Vragenuur Lobby inzake ondergrondse 
aanleg tramtracé

De Stadsregio verricht een studie naar 
een ondergrondse aanleg. De 
resultaten worden per brief 
meegedeeld. Na ontvangst krijgt de 
raad deze brief.

De brief van de Stadsregio is na de zomer van 2009 naar de raad gestuurd. 
Hiermee is de toezeging afgedaan. Formele afdoeningsbrief is richting griffie.

120 RRT09/18 Sturing en 
beleid

28-5-2009 Blesgraaf Vragenuur Voedselbank: vrijdag 20 
mei konden geen pakketten 
worden verstrekt. Is dat 
bekend en wat kunnen 
college en raad betekenen 
dat in de toekomst te 
voorkomen.

Met de Voedselbank wordt contact 
opgenomen en de vraag wordt 
schriftelijk beantwoord. De Ridderkerkse Voedselbank verklaart er vrijdag 20 mei geen 

voedselpakketten uitgedeeld in verband met hemelvaart, de dag (donderdag) 
daarvoor. Op donderdag worden alle pakketten ingepakt. Doordat het 19 mei 
Hemelvaartsdag was, is het op die donderdag niet gelukt om de pakketten te 
maken. Dit bericht is wel de week daarvoor doorgegeven op alle 
afhaalpunten. De voedselbank geeft verder aan dat dit maar zelden gebeurd. 
Toezegging is afgedaan en formele afdoeningsbrief is richting griffie.

121 RRT09/19 Sturing en 
beleid

28-5-2009 Den Boef Nieuw 
Reijer- 
waard

Overeenkomst 
risicoverdeling, sluitende 
exploitatie, uitwerking 
business case etc.

Als de overeenkomst tussen de diverse 
partners is gesloten, wordt de raad 
hiervan op de hoogte gesteld.

Op 15 oktober jl. heeft het college de raad schriftelijk geinformeerd over het 
standpunt van Gedeputeerde Staten voor wat betreft de bestemming van de 
polder Bolnes-Zuid in de ontwerp-provinciale structuurvisie. Dit standpunt is 
voor het college aanleiding geweest de bestuurlijke overeenkomst vooralsnog 
niet te ondertekenen.

122 RRT09/20 Sturing en 
beleid

28-5-2009 Den Boef Nieuw 
Reijer- 
waard

Standpunt college 
Rotterdam

De wethouder neemt contact op met 
zijn Rotterdamse collega en zal hem 
verzoeken om een schriftelijk standpunt 
van zijn college, met het verzoek dit toe 
te zenden vóór de behandeling van de 
Structuurvisie.

De wethouder heeft contact opgenomen en de brief van Rotterdam is 
ontvangen en na de zomer aan de raad aangeboden. Toezegging is 
afgedaan en formele afdoeningsbrief is richting griffie.

3e Programmamonitor 2009 Gemeente Ridderkerk 87



Volg-
nr.

Corr. 
nr. afd.

Hoofd-
proces

Datum Toege-
zegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 2e monitor 2009 Stand van zaken 3e monitor 2009 

123 RRT09/21 Besturen 
(Griffie)

28-5-2009 Griffier Nieuw 
Reijer- 
waard

Raadsnotulen 28 mei 2009 Worden naar de raad en het college 
van Rotterdam gestuurd.

Afgedaan bij brief van 3 juli 2009.

124 RRT09/22 Spelregels 28-5-2009 Blesgraaf 237 Verordening 
Langdurigheidstoeslag

Er wordt bericht of het gestelde over het 
risico van € 150.500,- na alle 
wijzigingen van het voorstel nog juist is 
en of dat een jaarlijks risico is dat in de 
begroting wordt opgenomen.

Zoals bij de behandeling van de Verordening is aangegeven, is vooraf 
moeilijk aan te geven wat de precieze kosten worden. Het is voor de 
gemeente vooral lastig om in te schatten hoeveel mensen al 5 jaar op het 
niveau 120% minimuminkomen leven en daarbij aan alle vereiste voorwaarde 
voldoen om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag. Zoals we nu 
kunnen inschatten, is de 150.500 euro een terechte schatting. In de derde 
monitor zullen we u een tussenstand geven van het gebruik van deze 
regeling, net als in de Jaarrekening 2010. Zoals toegezegd, zullen op basis 
van die ervaringen bezien of aanpassing van de Verordening 
langdurigheidstoeslag aan de orde is.

Momenteel hebben nog niet veel mensen LTS aangevraagd. De grote bulk 
wordt aan het eind van het jaar verwacht. Dit is gebruikelijk. Zoals toegezegd, 
zullen op basis van die ervaringen bezien of aanpassing van de Verordening 
langdurigheidstoeslag aan de orde is.

125 RRT09/23 Spelregels 28-5-2009 Blesgraaf 237 Verordening 
Langdurigheidstoeslag

Vóór 2 juli (Kaderdiscussie) wordt 
bericht wat de kosten zijn als de 
referteperiode wordt gewijzigd van 5 in 
3 jaar.

Ook hierbij geldt dat het moeilijk is om een exacte inschatting te maken. De 
kosten zullen bij een referteperiode van 3 jaar hoger liggen dan bij een 
referteperiode van 5 jaar. We kunnen nu echter niet aangeven hoeveel 
mensen in Ridderkerk 3 jaar op 120% minimumniveau leven en hoeveel al 5 
jaar. We schatten in dat het bedrag dan ongeveer 40% hoger zal liggen. Het 
college geeft u graag nog het volgende mee. De langdurigheidstoeslag was 
altijd bedoeld voor de groep mensen die echt geen arbeidsperspectief meer 
heeft. Voor het college is het te snel om dat na 3 jaar al te oordelen. Verder is 
de groep die van deze toeslag gebruik kan worden uitgebreid in Ridderkerk 
(het was immers alleen voor de mensen met een uitkering en nu ook voor de 
groep 120% minimuminkomen). Het college adviseert u daarom de groep niet 
nog verder te verruimen. Zoals eerder geschreven, zijn de ervaringen van het 
eerste jaar waarin Ridderkerk verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
langdurigheidstoeslag, de basis voor een mogelijke aanpassing in een later 
jaar. 

126 RRT09/24 Spelregels 25-6-2009 Blesgraaf 247 Programmarekening 2008 Er wordt een onderbouwing/uitleg 
gegeven van het bedrag van € 70.000,- 
genoemd bij het afgewezen voorstel 
Fingelverordening.

Hierover is uw raad per brief geïnformeerd (RU09/07421)

127 RRT09/25 Sturing en 
beleid

25-6-2009 Den Boef 247 Programmarekening 2008 Nadere informatie wordt verstrekt over 
een gedane subsidieaanvraag m.b.t. de 
haven, na een eigendomsoverdracht.

De subsidie is niet aangevraagd. Voorwaarde voor de subsidie was een eigen 
bijdrage. Deze eigen bijdrage was dusdanig hoog dat het niet loonde om 
subsidie aan te vragen.

128 RRT09/26 Spelregels 25-6-2009 V.d. Berg 247 Programmarekening 2008 In november 2009 ontvangt de raad de 
rapportages van het onderzoeksbureau 
ZenC en n.a.v. daarvan genomen 
besluiten/ eventuele voorstellen.

De raad heeft de ZenCrapportage en de bijhorende uitvoeringsvoorstellen 'ter 
kennisname' ontvangen.
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129 RRT09/27 Sturing en 
beleid

25-6-2009 Hermans 247 Programmarekening 2008 Vóór het eind van de raadsperiode zal 
een legal audit worden uitgevoerd.

De audit wordt op dit moment uitgevoerd. 

130 RRT09/28 Sturing en 
beleid

25-6-2009 De Koning 247 Programmarekening 2008 In het vervolg zal ook bij de Rekening 
een analyse worden gegeven van 
incidentele en structurele mee- en 
tegenvallers.

Bij de jaarrekening 2009 wordt voortaan uitvoering gegeven aan de 
toezegging en wordt bij de verschillenanalyse aangegeven of het structureel 
of incidenteel is. Overigens zijn in de jaarrekening 2008 via een aparte bijlage 
bij het raadsbesluit de incidentele en structurele mee- en tegenvallers alsnog 
in beeld gebracht en aan de raad verstrekt.

131 RRT09/29 Spelregels 25-6-2009 Blesgraaf 247 Programmarekening 2008 Medio september 2009 ontvangt de 
raad een brief met informatie over 
subsidieverlening (dit mede n.a.v. 
overleg van de wethouder met dhr. V.A. 
Smit)

De Raad heeft begin oktober informatie ontvangen over subsidiëring.

132 RRT09/30 Sturing en 
beleid

29-6-2009 Den Boef 251 Structuurvisie Allen die gedurende de 6 weken in het 
kader van de inspraak hebben 
gereageerd, krijgen een reactie.

Een ieder die een zienswijze heedt ingediend heeft voor september 2009 een 
reactie ontvangen. Toezegging is afgedaan en formele afdoeningsbrief is 
richting griffie.

133 RRT09/31 Beheer en 
Uitvoering

2-7-2009 Den Boef Vragenuur Uitvoering amendement 
2008-68, regentonnen. 

Benw zullen binnenkort een besluit 
nemen en de uitvoering en 
communicatie zal na de zomervakantie 
2009 plaatsvinden.

Actie regentonnen is voorbereid en wordt in 4e kwartaal 2009 gepubliceerd.

135 RRT09/33 Spelregels 2-7-2009 Hermans Raads- 
vraag

"Pension" Burgemeester 
Mackaystraat

Na de zomervakantie 2009 komt het 
college met een beleidsvoorstel ten 
aanzien van het huisvesten van Oost-
Europese arbeiders in woningen.

De problemen rondom de Baron Mackaystraat zijn opgelost. Huisvesting van 
MOER-landers zal in die woning(en) niet meer plaatsvinden. Vanwege de 
zeer beperkte omvang van de problematiek (anders dan overlast) zal het 
college geen sepraat beleidsvoorstel meer aan de gemeenteraad voorleggen.

137 RRT09/35 Dienstverleni
ng

2-7-2009 Den Boef Raads- 
vraag

Uitsluitend recht graven 
voor onbepaalde tijd. 
Raadsvraag RO09/01216 
van dhr. Den Ouden

De in de raadsvergadering van 2 juli 
2009 door dhr. Den Ouden gestelde 
nadere vragen worden schriftelijk 
beantwoord, waarna commissie-
behandeling plaatsvindt in sept/okt. In 
ieder geval tot die tijd zullen 
nabestaanden gevrijwaard blijven van 
het terugkopen van grafrechten.

Antwoord aan raadsleden licht ter ondertekening bij gemeentesecretaris. De 
brief staat geagendeerd om te worden opgenomen in lijst ingekomen stukken 
voor de raadsvergadering van 26/11. 

138 RRT09/36 Besturen 2-7-2009 Hermans Evaluatie 
collegeprogr
amma

Evaluatie in jan/feb 2010 Met alle betrokkenen wordt besproken 
of een nieuwe evaluatie in jan/feb 2010 
zinvol is.

Tijdens de verantwoordingsdag 2009 is er terug gekeken en vooruit gekeken. 
In de volgende collegeperiode zal er halverwege een evaluatiemoment 
worden ingepland.

Proces RRT09/37 Besturen 2-7-2009 Hermans Evaluatie 
collegeprogr
amma

Evaluatie volgende 
collegeprogramma

De voorzitter zal zich hardmaken voor 
een evaluatie halverwege de volgende 
collegeperiode.

In de volgende collegeperiode zal er halverwege een evaluatie worden 
ingepland.

140 RRT09/38 Besturen 2-7-2009 Hermans Evaluatie 
collegeprogr
amma

Actieve- en passieve 
informatieplicht

Vanuit het raadsteam Koudekerke 
zullen suggesties voor vormgeving 
worden gedaan.

De actieve- en passieve informatieplicht is nog niet besproken in het 
raadsteam. De griffier zal worden verzocht dit op te nemen op de agenda.

141 RRT09/40 Dienst-
verlening

3-9-2009 V.d. Berg Vragen- uur Voedselbank Van de ontwikkelingen bij de 
Voedselbank wordt de raad/commissie 
op de hoogte gehouden.

Het aantal klanten bij de voedselbank stijgt. Aan het begin van 2009 had de 
Ridderkerkse voedselbank nog 35 klanten en inmiddels is dit gestegen naar 
55. Dit komt zowel door de kredietcrisis als door het feit dat de Voedselbank 
de laatste maanden veel bekendheid heeft gekregen door tv-shows als Geen 
cent te makken. Hierdoor is wellicht het taboe op de Voedselbank minder 
geworden. De voedselbank geeft aan nog voldoende voedsel voor alle 
klanten te hebben. 
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Volg-
nr.

Corr. 
nr. afd.

Hoofd-
proces

Datum Toege-
zegd 
door

Raads-
voorstel

Onderwerp Toezegging Stand van zaken 2e monitor 2009 Stand van zaken 3e monitor 2009 

142 RRT09/41 Sturing & 
beleid

3-9-2009 Den Boef 253 Nota richtlijnen 
grondprijzen Ridderkerk 
2009

De jaarlijkse evaluatie van de nota zal 
ter behandeling worden aangeboden 
aan de raad. Door benw vastgestelde 
protocollen worden via de griffie ter 
kennis gebracht van de raad (worden 
ter inzage gelegd).

Conform de toezegging wordt dit in 2010 aan de raad aangeboden.

1 Sturing en 
beleid

Beleidsplan/module Parkeren. In 2009 is budget beschikbaar gesteld voor module 
Parkeren. Voorbereidingen zijn gestart.

In 2009 is budget beschikbaar gesteld voor module Parkeren. 
Voorbereidingen zijn gestart. Verwachte bestuurlijke aanbieding februari 
2010.

3 Sturing en 
beleid

Deelplannen:  Openbare verlichting, 
Civiele Kunstwerken, Straatreiniging en 
gladheidsbestrijding, Groen (en 
Wijkbeheer) en Wegen.

De beheerplannen (beleiduitvoeringsplannen) van de 
verschillende elementen zijn in voorbereiding. Het beheer is 
gebaseerd op het huidige vastgestelde beleid. Indien van 
toepassing zullen beheerplannen vanaf het 2e kwartaal aan 
de raad worden voorgelegd. 

Beheerplannen zijn de vertaling van het huidige door de Raad vastgestelde 
beleid. De beheerplannen worden door het college vastgesteld. Geen van de 
genoemde deelplannen (beheerplannen) wordt voor goedkeuring aan de 
Raad voorgelegd.

18 Sturing en 
beleid

pag. 33  begroting In beeld brengen woonwensen van 
Ridderkerkers 

In commissie mei 09 proberen het gewenste resultaat nader 
te formuleren.

1e helft september 2009 is onderzoek gedaan. De raad is van aanpak en 
tijdspad op de hoogte gesteld bij brief van 21 augustus 2009. Toezegging is 
hierbij afgedaan.

36 Sturing en 
beleid

2e monitor 2007 Woonwensen Ridderkerkers in beeld 
brengen volgens planning in de juliraad

In commissie mei 09 proberen het gewenste resultaat nader 
te formuleren.

1e helft september 2009 is onderzoek gedaan. De raad is van aanpak en 
tijdspad op de hoogte gesteld bij brief van 21 augustus 2009. Toezegging is 
hierbij afgedaan.

41 Sturing en 
beleid

schriftelijke vragen begr. 
2007

Er zal in 2007 een voorstel worden 
geformuleerd betreffende de vorm en 
het tijdpad van het te houden 
woonwensenonderzoek.

In commissie mei 09 proberen het gewenste resultaat nader 
te formuleren.

1e helft september 2009 is onderzoek gedaan. De raad is van aanpak en 
tijdspad op de hoogte gesteld bij brief van 21 augustus 2009. Toezegging is 
hierbij afgedaan.

57 Beheer en 
uitvoering

Kascommissie rekening 
2006 

Gelet op de onduidelijkheid bij de 2e 
Programmamonitor 2007 omtrent de 
ramingen over verhuur van 
gymnastieklokalen, wordt bij de 3e 
monitor een overzicht opgesteld van de 
exploitatie gymnastieklokalen vóór en 
ná de overdracht aan de SRS.

In overleg met SRS wordt verhuur en overzicht opgesteld. 
Verwachting gereed juni 2009.

Hierover is de raad in 2008 reeds geïnformeerd. Is afgehandeld.

62 Beheer en 
uitvoering

1e monitor 2008 Onderwijsachterstandenbeleid: In 
november 2007 heeft het rijk extra 
middelen ter beschikking gesteld voor 
voorschoolse educatie in de schooljaren 
2007/2008 en 2008/2009. Het wettelijk 
kader voor het onderwijsachterstanden-
beleid is voluit van toepassing. 

Stichting Kinderopvang Ridderkerk heeft in de periode 
februari-maart 2009 een subsidieaanvraag ingediend, om in 
aanmerking te komen voor deze gelden. De 
subsidieaanvraag wordt op korte termijn in behandeling 
genomen.

De extra rijksmiddelen kunnen binnen het wettelijk kader worden uitgegeven. 
Hierover zijn diverse subsidieafspraken gemaakt. Alle inspanningen zijn er op 
gericht om alle middelen in te zetten t.b.v. de doelgroep. In 2010 moet blijken 
of dit is gerealiseerd.

Vanuit begroting, monitor, schriftelijke vragenronde en/of (kas)commissie (niet opgenomen in overzicht griffie)
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