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Inleiding 
Het afgelopen jaar werd het landelijk nieuws een aantal malen gedomineerd door een referendum. 

In maart mochten we in Nederland naar de stembus om ons uit te spreken over het 

Associatieverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne en in Juni stemden de Britten voor een 

Brexit. Beide referenda kwamen ten diepste voort uit een roep om de politiek weer dichter bij de 

burger te brengen. Dat het met een eenvoudig “ja” of “nee” in dergelijke complexe keuzen echter 

niet gedaan is, blijkt wel nu de uitslagen van deze referenda nauwelijks uit te voeren zijn. Mede om 

die reden is de ChristenUnie geen voorstander van een referendum. Als lokale partij zien we genoeg 

andere kansen om het bestuur dichter bij onze inwoners te brengen. Er zijn in Ridderkerk inmiddels 

ook mooie voorbeelden zichtbaar. Denk aan de aanjaaggroep overheidsparticipatie, de Blauwkai, de 

ideeëndag in de ‘huiskamer van de gemeente’ enzovoort.   

 

Het afgelopen jaar hebben we als raad belangrijke beslissingen genomen. Zo is het Integraal 

Accommodatieplan is vastgesteld. Een omvangrijk plan waarin een lange termijnvisie op sportvelden 

en maatschappelijk vastgoed in beeld is gebracht. Met name vanwege deze koppeling is de 

ChristenUnie tevreden over het resultaat. De uitdaging ligt er nog wel om ook naar de 

duurzaamheidsaspecten van het maatschappelijk vastgoed te kijken, zoals energielabels van 

maatschappelijk vastgoed. We zijn benieuwd of hier nog/al aan wordt gewerkt door het college. 

 

Ook heeft de raad besloten extra accommodaties te realiseren voor het toegenomen aantal 

vergunninghouders die in Ridderkerk gehuisvest zullen worden (Prunusplantsoen en Windmolen). De 

ChristenUnie ziet uit naar de realisatie van de locatie Windmolen, en begrijpt dat voor het 

Prunusplantsoen op dit moment geen activiteiten plaatsvinden. We hebben er vertrouwen in dat 

met een goede participatie en wederzijds begrip, de locatie Windmolen een positieve wending kan 

geven aan de buurt.   

 

Daarnaast zijn de nota's Schulddienstverlening en minimabeleid vastgesteld. Daarbij dient de balans 

gezocht te worden tussen het stimuleren van zelfredzaamheid en het opkomen voor mensen in een 

kwetsbare positie, met name ook wanneer het gaat om kinderen.    

 

De voorliggende begroting 2017 laat zien dat we er in Ridderkerk financieel gezien prima voor staan. 

Met een structureel sluitende begroting is ons huishoudboekje prima op orde. De presentatie van de 

begroting 2016 was voor het eerst ook op een heldere wijze op de website van de gemeente te 

raadplegen (www.ridderkerk.nl/begroting). Graag zouden we in de toekomst de complete 

begrotingscyclus op deze plek getoond willen hebben, dus ook de kadernota en jaarrekening. Wil 

het college onderzoeken of dit op een overzichtelijke manier mogelijk is?  

1. Bestuur en (overheids)participatie 
In Ridderkerk is participatie niet nieuw. Op allerlei terreinen nemen inwoners, ondernemers en 

organisaties het initiatief de (sociale) leefbaarheid te behouden en waar het kan vergroten. Wel 

nieuw is de veranderende rol van de overheid hierbij. Waar eerst burgers werden betrokken bij 

overheidsbeleid, ligt er nu de uitdaging om als overheid aan te sluiten bij de dingen die al gebeuren 

in de samenleving en deze te ondersteunen. De ChristenUnie is tevreden over het initiatief om een 

aanjaaggroep te vormen waarin overheid en burgers samen op zoek zijn gegaan naar de sleutels deze 

veranderende rol vorm te geven. De ChristenUnie roept het college op om overheidsparticipatie niet 

alleen bij de aanjaaggroep te laten liggen maar meerdere activiteiten te ontplooien waarbij 

overheidsparticipatie mogelijk wordt. 

http://www.ridderkerk.nl/begroting
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Dat overheidsparticipatie geen 'u vraagt, wij draaien' is, beseft de ChristenUnie goed. Het is een 

zoektocht naar wat wel en niet mogelijk is en wat de plek is van het algemeen belang. 

Verwachtingsmanagement is hierin ook een sleutelwoord. In deze zoektocht is het van belang 

inwoners de ruimte geven en te faciliteren om proactief mee te denken. Wat ons betreft jagen we dit 

proactief denken aan door alle inwoners die contact hebben met een gemeentelijke organisatie de 

mogelijkheid te geven om directe feedback te kunnen geven. Dit kan onder andere d.m.v. het 

plaatsen van een reactiebox bij de klantenbalies waarin burgers hun (on)tevredenheid direct kenbaar 

kunnen maken met behulp van een groene (compliment) of rode (kritische noot) kaart. 

Ziet het college iets in dit voorstel?  

2. Veiligheid 
Op het gebied van Veiligheid hebben Ridderkerkers al meer dan een decennium ervaring in 

participatie. Buurtpreventie is niet meer weg te denken uit onze samenleving, en bewijst iedere keer 

weer haar kracht. Zowel op gebied van (sociale) veiligheid als een sociale, schone en prettige 

woonomgeving. Samen met de politie en boa’s zijn zij onze ogen op straat. Naast buurtpreventie is er 

ook Burgernet. De ChristenUnie vindt het van belang dat meer mensen zich aanmelden bij Burgernet 

(nota bene bedacht door een Ridderkerkse politieagent!), zodat bij een actuele vermissing of misdrijf 

direct de hulp kan worden ingeschakeld van omwonenden. Het aantal aanmeldingen in Ridderkerk 

blijft namelijk achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het is prettig om te merken dat het 

college zich hier van bewust is en actiever gaat inzetten op voorlichting en promotie. Doelstelling zou 

wat ons betreft moeten zijn om in ieder geval ruim boven het landelijk gemiddelde van 10% uit te 

komen. 

 

Preventie is ook van belang als het gaat om het tegengaan van excessief alcoholgebruik in 

Ridderkerk. Het actieplan ‘Voor de helderheid’ dat door het college is opgesteld, mag wat ons betreft 

stevig worden ingezet. 

3. Verkeer, vervoer en wegen 
De ChristenUnie ziet graag een verschuiving ontstaan van auto naar fiets. Voor ritten binnen 

Ridderkerk is dat vaak een prima alternatief. Het is aan de overheid om de condities te scheppen 

waarbinnen die verschuiving mogelijk, en ook aantrekkelijk wordt. Voordelen als een comfortabele 

en directe route, prima parkeergelegenheid en een gezonde beweging mogen wat ons betreft nog 

meer in het voetlicht worden gezet. Het college zet (terecht) in op het verbeteren van lange 

afstandsroutes zoals de regionale F15 en F16 fietspaden, en ook enkele fietshighways die de randen 

van Ridderkerk verbinden met het centrum. De rotonde Vlietlaan en de fietsstraat Molensteeg zijn 

prima voorbeelden van hoe we het graag in Ridderkerk zien. De ChristenUnie ziet ook een groot 

belang voor de overige fietsroutes die wijken onderling met elkaar verbinden en die van en naar 

voorzieningen lopen.  

Het stimuleren van fietsgebruik zit hem niet alleen in infrastructuur. Gedragsverandering is minstens 

zo belangrijk. Nu de faciliteiten steeds meer beschikbaar komen (infrastructuur, elektrische fietsen, 

stallingen enz.) is het moment daar om ook meer in te gaan zetten op bewustwording. Gezondheid 

en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke argumenten. Om de bewustwording te concretiseren, 

dienen we een motie in om lokale pilots uit te voeren om de fiets als woon-werk vervoermiddel 

verder te stimuleren. 
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De ChristenUnie houdt ook de ontwikkelingen van het openbaar vervoer in de gaten en wil een 

verdere verschraling van het busvervoer voorkomen. Of beter gezegd: de ChristenUnie wil graag een 

breder aanbod van openbaar vervoer in Ridderkerk. Buslijn 601 en het Driehoeksveer zijn ondanks de 

kleinschaligheid voor veel inwoners van onmisbaar belang. 

4. Economische zaken 
De economie trekt gelukkig weer wat aan, al zijn de gevolgen van de crisis nog duidelijk merkbaar en 

zichtbaar, ook in Ridderkerk. Een wandeling door het winkelhart van Ridderkerk laat zien dat er vele 

winkels verdwenen zijn. We beseffen temeer dat er een plafond zit aan ons kunnen en streven naar 

meer. En alhoewel we als overheid niet direct kunnen sturen in het winkelaanbod wil de 

ChristenUnie wel dat de overheid daar waar mogelijk een faciliterende rol speelt. De totstandkoming  

van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) Dillenburgplein en de ontwikkeling om ook in het centrum 

een BIZ gerealiseerd te krijgen, krijgt de steun van de ChristenUnie. In een BIZ leggen we meer 

verantwoordelijkheid neer op de plek waar de energie zit en waar het verschil daardoor kan worden 

gemaakt. We maken ons sterk voor de lokale en zelfstandige ondernemer, die vaak voor de juiste 

sfeer zorgt en het kwaliteitsverschil levert ten opzichte van andere winkelcentra. 

 

We zijn er trots op dat er vijf Ridderkerkse duurzame projecten op de investeringskaart van de 

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) staan. Ook daarmee zet Ridderkerk zich op de kaart 

als een vernieuwende gemeente, op weg naar een circulaire economie.  En is er al een 

overeenkomst met een bedrijf dat Ridderkerk wil gaan voorzien van glasvezel?  

5. Onderwijs 
Met een vastgesteld IAP wordt de komende jaren gewerkt aan het verbeteren van een aantal 
schoolgebouwen door middel van uitbreiding of nieuwbouw. Daarmee werken we aan goede 
voorzieningen voor onze kinderen. Goed onderwijs past in een uitdagende en gezonde omgeving en 
in accommodaties met een goed binnenklimaat. Scholen moeten comfortabel en duurzaam zijn 
ingericht. Om die reden zijn de eerder genoemde energielabels op het gemeentelijk vastgoed van 
belang. Ook moeten scholen die aan renovatie toe zijn, van middelen worden voorzien om die 
duurzame stap te zetten. Oude scholen horen zoveel als mogelijk  in de wijk te blijven als vaste 
veilige markering en omdat deze mede het karakter van een wijk bepalen. De keuze van sloop en 
nieuwbouw is daarom niet altijd de meeste logische. De gemeente Ridderkerk zou weloverwogen 
renovatie moeten faciliteren en kunnen meefinancieren zolang de regelingen vanuit het Rijk niet 
voldoende zijn of niet beschikbaar komen. 
 
We hopen dat er op korte termijn helderheid komt in de gebiedsvisie rond PC Hooftparck, zodat het 
bestuur van de Rehobothschool een afgewogen keuze kan maken tussen een snelle uitbreiding op de 
huidige locatie of wellicht op termijn nieuwbouw.  
 

Het is goed dat dit college inzet op een structurele aanpak van de laaggeletterdheid. Een vaak 

onderschat probleem wat mensen op achterstand zet. Datzelfde geldt voor mensen met een 

taalachterstand. In dat licht is het zeker nu ook van belang om de vergunninghouders te 

ondersteunen met taalonderwijs.  

We zijn blij dat, na het stopzetten van de peuteropvang door S&W, peuteropvang (naast 

buitenschoolse opvang) met een christelijke identiteit in Ridderkerk is behouden. 

  



ChristenUnie Ridderkerk – Algemene Beschouwingen, 3 november 2016 
 

Pagina 4 van 8 

 

6. Cultuur, sport en groen 
Op het gebied van Sport heeft de raad afgelopen voorjaar een belangrijke beslissing genomen met 

het vaststellen van het Integraal Accommodatieplan. Hiermee zullen voor een aantal 

sportverenigingen in Ridderkerk de locatie en/of accommodatie gaan veranderen. De verbetering 

van de accommodaties is een goede ontwikkeling, waarmee Ridderkerk het belang van sport en 

bewegen middels goede faciliteiten onderstreept. De zorgen die de (vaak kleinere) verenigingen 

hebben over het voortbestaan van hun club als gevolg van mogelijke huurverhogingen moeten 

worden weggenomen. De ChristenUnie zal blijven waken voor een beleid met reële maar ook 

betaalbare huurprijzen. We zien uit naar de komst van de nieuwe locatie van korfbalclub KCR, 

waarmee de IAP-bal echt gaat rollen. De ChristenUnie ziet op Sportpark Reijerpark graag een 

multifunctioneel gebruik van het terrein, en hoe mooi zou een natuurijsbaan daar in passen.  

Wordt een mogelijkheid van een natuurijsbaan nog meegenomen in het plan rond Sportpark 

Reijerpark, bijvoorbeeld door in de winter het buitenveld van Saturnus onder water te 

zetten?  

 

Het college heeft laten weten werk te maken van de unaniem aangenomen motie Snippergroen. We 

zien graag een complete inventarisatielijst tegemoet, inclusief de uitwerking daarvan. Gaat het 

college ook duidelijk en wervend communiceren richting onze inwoners?  

7. Jeugd 
In maart van dit jaar hebben we de kaders van het jeugdbeleid vastgesteld. In het gezin wordt de 

basis van de opvoeding en ontwikkeling van de jeugd gelegd, waarmee het gezin dus ook centraal 

mag staan in de opvoeding. We moeten door voorlichting/onderwijs (aanstaande) ouders stimuleren 

om een veilig nest te creëren. Als de thuissituatie niet stabiel is, is het van belang dit zo vroeg 

mogelijk stadium te signaleren, bespreekbaar te maken en hulp te bieden. Door die extra aandacht 

kan uithuisplaatsing van jeugdigen wellicht worden voorkomen, of in ieder geval zolang als mogelijk 

is uitgesteld worden. Het recht van kinderen om in het eigen gezin op te kunnen groeien moet 

centraal staan.  

 

Zeker ook binnen het domein Jeugd is maatwerk belangrijk, ieder kind en ieder gezin is uniek. 

Daarnaast vragen we aandacht voor een vlot verloop van de indicatiestellingen. Zeker bij 

crisissituaties is het van belang dat er snel en adequaat kan worden gehandeld.  

Voorkomen moet worden dat er wachtlijsten ontstaan binnen de GGZ-jeugd. Landelijk wordt hier 

toch steeds meer melding van gemaakt, en ook de kinderombudsman maakt hier zijn zorgen over 

kenbaar. Hoe houdt het college hier de vinger aan de pols? 

8. Welzijn en zorg 
Na een eerste jaar van wennen, (opstart)problemen verhelpen, ervaringen opdoen en verbeteringen 
doorvoeren, is in 2016 iedereen inmiddels wat gewend aan de nieuwe werkwijze op het gebied van 
zorgverlening. De wijkteams moeten de spil zijn in de zorgverlening, maar dat blijkt in de praktijk nog 
niet eenvoudig realiseerbaar. Landelijk lopen er inmiddels diverse experimenten om de 
slagvaardigheid en effectiviteit van de wijkteams te vergroten. We pleiten voor een flexibele 
organisatie die zich blijft doorontwikkelen, mede op basis van succesvolle experimenten elders in het 
land. Daarbij hoort ook een regelmatige en kritische zelfreflectie op de eigen organisatie. 
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De ChristenUnie maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. 
Nu landelijk is besloten om als Nederland ons te scharen achter de VN-resolutie m.b.t. de inclusieve 
samenleving, zijn we blij dat dit ook in Ridderkerk de norm wordt. Maatwerk door middel van een 
zogenaamde ‘blijverslening’ kan voor ouder wonende inwoners een prima oplossing zijn om langer in 
de eigen woning te kunnen blijven wonen. 
 
De waardering en ondersteuning van Mantelzorgers blijft een belangrijke taak. Als overheid moeten 
we mantelzorgers blijvend ondersteunen zoals bijvoorbeeld met het recht op respijtzorg. Samen met 
CDA en Leefbaar Ridderkerk dienen we een motie in rond dit onderwerp.  
We roepen het college op om samen met de raad nieuwe kansen te vinden om binnen het domein 
van de WMO nog beter aan te sluiten op de doelen en de behoeftes. Bijvoorbeeld ten aanzien van de 
hoogte van de eigen bijdrage. Is het college bereid om daar specifiek voor Ridderkerk nader 
onderzoek naar te doen? 
 
De vergunninghouders heten we een warm welkom in Ridderkerk. Het is goed om te zien dat er veel  
particuliere en maatschappelijke initiatieven ontstaan, waarbij nieuwkomers een kans wordt gegeven 
om zich in Ridderkerk thuis te voelen. Met goede begeleiding voor zowel de vergunninghouders als 
de vele vrijwilligers kunnen we met elkaar zorgen voor een succesvolle integratie.  Voor 
vergunninghouders is er dankzij het extra budget vanuit het rijk ook meer ruimte om deze groep te 
begeleiden en te helpen integreren. Kan het college aangeven op welke wijze dit extra budget 
ingezet gaat worden?  

9. Werk 
Met betrekking tot de arbeidsparticipatie zouden we graag meer inzichten krijgen in de behaalde 

effecten. Het gewenste eindresultaat is toeleiden / uitstromen naar betaald werk. We beseffen 

terdege dat het vaak niet eenvoudig is om inwoners die deel uitmaken van het klantenbestand van 

de Participatiewet naar betaald werk te begeleiden. Het verrichten van vrijwilligerswerk of het doen 

van een maatschappelijke tegenprestaties kan de eigenwaarde van mensen vergroten, ook als een 

betaalde baan niet haalbaar is. En ook hier worden op individueel niveau mooie resultaten geboekt, 

en mensen in hun kracht gezet. Dat is ook een mooi resultaat! We vragen het college om ook deze 

resultaten met ons te delen en blijven delen. 

Nu het aantal vergunninghouders die zich in Ridderkerk vestigen groter wordt, legt dit ook een 

verdere druk op deze organisatie. Ook om die reden is het van belang om te blijven investeren in het 

naar werk begeleiden van onze inwoners.  

 

We zijn blij met de komst van de Ridderkerkpas. Door deze (ook) in te zetten voor de minima, geven 

we hen weer een stukje eigen regie en verantwoordelijkheid. Uiteraard zijn er omstandigheden te 

bedenken waarbij deze eigen regie niet verstandig lijkt, maar deze uitzonderingen moeten niet de 

regel bepalen. Een juiste begeleiding en advisering kan vaak al volstaan. Daarbij wordt de 

administratieve last verminderd. Het uitbreiden van de Ridderkerkpas voor andere doelgroepen 

voorkomt dat de pas stigmatiserend werkt. 

 

Een ander aspect van het verminderen van de administratieve lasten voor zowel de gemeente als 

voor de minima is het automatisch kwijtschelden van gemeentelijke belasting. We hebben daar bij de 

behandeling van de nota Schulddienstverlening reeds op gewezen en de wethouder heeft een 

onderzoek daartoe ingesteld. We dienen samen met de SGP een motie in om de automatische 

kwijtschelding al in 2017 mogelijk te maken.  
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10. Gezondheid en duurzaamheid 
We zijn na verschillende bijeenkomsten en het uitvoeren van pilots (zoals de 100-100-100 campagne) 
dichtbij het voorstel tot verbetering van onze afvalstroom. Nog dit jaar zullen we naar verwachting 
als raad een besluit hierover kunnen nemen. Daarmee zal er merkbaar iets gaan veranderen bij elke 
inwoner van Ridderkerk. Wat ons betreft zal er ook onderzocht moeten worden wat de Ridderkerkse 
bedrijven kunnen veranderen om tot een nog betere afvalscheiding te komen. Ook daar valt nog veel 
te winnen. Welke mogelijkheden ziet het college om met het bedrijfsleven afspraken te gaan 
maken over het verhogen van het scheidingspercentage van het bedrijfsafval?  
 
Van wateroverlast zoals elders in Nederland was in Ridderkerk ook het afgelopen jaar geen sprake. 
Puur geluk of zijn we klimaatbestendig? Met de onlangs gerapporteerde quickscan klimaatadaptatie 
hebben we een beeld gekregen van de huidige status. Veel zaken zijn goed maar ook worden er een 
aantal voorstellen gedaan. De insteek van Ridderkerk is om er geen speciaal beleid voor te maken 
maar om dit onderwerp integraal te borgen in alle relevante beleidsgebieden. Wij zullen deze 
ontwikkelingen nauwlettend volgen en, waar noodzakelijk en nuttig, voorstellen indienen om tot een 
betere klimaatadaptatie te komen. 
Wateropgave en berging blijven belangrijk, ook bij herstructureringsopgaven en nieuwbouw. Veel 
hangt ook af van de concrete stappen in de ambitie op het gebied van duurzame maatregelen zoals 
het terugdringen van CO2 uitstoot en het opwekken van hernieuwbare energie. Wij zien ook kansen 
voor lokale ondernemers om met hun ideeën te komen voor de inrichting van de buitenruimte op 
een duurzame en klimaatadaptatieve manier. 
 

Ook als overheid moeten we besparen op energie. In het SER energieakkoord is opgenomen in 2020 

op het energieverbruik van de OVL 20% besparing te realiseren. Om dit te kunnen bereiken, dienen 

we een voorstel in. 

 

Met het oprichten van een duurzaamheidsfonds gaat er een wens van de ChristenUnie in vervulling. 

Meer nog, er gaat een wens vanuit de samenleving in vervulling om concrete projecten en ideeën op 

het gebied van duurzaamheid te kunnen realiseren en daarnaast de activiteiten betaalbaar te 

houden in de toekomst. We hopen door middel van het duurzaamheidsfonds op korte termijn weer 

een aantal concrete stappen te zetten in de verduurzaming van Ridderkerk. 

11. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 
Er wordt de laatste jaren weer volop gebouwd in Ridderkerk. De nieuwbouwlocaties Het Zand en 

Kuypershof, maar ook de herstructureringsopgaven van Woonvisie zoals Centrum-Oost en in Rijsoord 

bieden comfortabele en duurzame woningen voor Ridderkerkers. Ook de transformatiegebieden 

langs De Noord en bijvoorbeeld de Castagne zijn prima ontwikkelingen. Woningbouw op de hoek 

Geerlaan – Mauritsweg zien we als een onwenselijke ontwikkeling. 

De invoering van de Omgevingswet zal de komende jaren nadrukkelijk op de agenda staan. We 

vragen het college om de raad in dit proces mee te blijven nemen.  De pilot op Donkersloot zien 

we met belangstelling tegemoet. 

 

In de Toekomstvisie ziet de ChristenUnie de fiets als de belangrijkste drager voor de verdere 

inrichting van het fysieke domein in Ridderkerk.  

We zien prachtige natuurgebieden ontstaan rond Ridderkerk, zoals het Waalbos en de Crezéepolder. 

Die gebieden moeten we koesteren, en vooral ook in verbinding brengen met Ridderkerk. 

We zien uit naar de visie rond het behoud van Huijs ten Donck, een parel voor onze gemeente. Een 

verbinding naar Krimpen a/d IJssel zien we als een bedreiging voor de leefbaarheid en gezondheid in 

ons toch al door diverse snelwegen doorsneden gemeente. 
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12. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
 ‘Geld moet rollen’ is de uitdrukking, maar wel de goede kant op. Nu de voordelen van de algemene 

reserve zijn weggevallen is de ChristenUnie van mening dat de algemene reserve van ruim 30 miljoen 

euro rijkelijk is gevuld. Geld wat we graag op een nuttige wijze ten dienste van onze inwoners willen 

besteden. Het geld moet ons helpen onze programma’s tot uitvoering te brengen en onze ambities 

verwezenlijken. De ChristenUnie heeft bij herhaling verzocht om tot een goede besteding van het 

overschot in de algemene reserve te komen. Tijdens de begrotingsbehandeling komen we daarom 

ook met een voorstel om een (klein) gedeelte van het overschot in de algemene reserve in te zetten 

voor de ambitie van het college, de praktische insteek op het programma duurzaamheid. 

 

Het geld mag wat ons betreft ook rollen binnen de richtlijn van betalingstermijnen binnen de BAR-

organisatie. Goed voorbeeld doet goed volgen en (lokale) ondernemers en bedrijven hebben baat bij 

tijdige betalingen. Een verzoek van de ChristenUnie om strikter de betalingstermijnen te hanteren 

werd positief beantwoord. Helaas zagen we dit nog niet terug in de jaarrekening van 2015. Het 

percentage is nagenoeg hetzelfde gebleven en er lijkt dus nog geen verandering op te treden. Wat 

gaat het college nu concreet doen ter verbetering van de betalingstermijnen? Is het 

vernieuwde softwareprogramma wat eerder de oorzaak bleek nu onder controle? Heeft het college 

een verbeterplan opgesteld of is ze bereid dit te gaan doen? 

Slotwoord 
Als ChristenUnie herkennen we in de voorliggende begroting onze visie op de samenleving: geen 

doorgeslagen individualisme, geen allesbepalende overheid, maar een gedeelde 

verantwoordelijkheid met oog voor kwetsbaren. 

 

Gaat het ons lukken om deze begroting het komende jaar te realiseren? Angela Merkel sprak vorig 

jaar toen het ging om de Europese vluchtelingenproblematiek haar inmiddels beroemde woorden 

“Wir schaffen das!” uit. De vertaling: “het gaat ons lukken” dekt de lading niet helemaal. ‘Schaffen’ 

betekent eigenlijk: scheppen of creëren. En scheppen of creëren wil zoveel zeggen als: iets maken uit 

niets, iets tot stand te brengen dat er nog niet was. Dat is een gave die wij mensen van de Schepper 

van hemel en aarde hebben meegekregen. Wij mogen in deze wereld veel tot stand brengen. Veel 

goeds, maar helaas brengen mensen ook veel slechts tot stand. De wereld zucht onder al het kwaad. 

Wat is het dan heilzaam om te mogen uitzien naar de herschepping die beloofd is. 

Binnen dit gegeven willen we als ChristenUnie medeverantwoordelijkheid nemen om Ridderkerk een 

stukje mooier te maken.  

 

We bidden het college, de gemeenteraad en alle ambtenaren Gods zegen toe,  zodat het ons mag 

lukken om met elkaar het goede te zoeken voor deze mooie gemeente. 

 

De fractie van de ChristenUnie, 

 

Arie van Nes, Tjalke Alkema en Robert Kooijman 
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Onze vragen op een rijtje 
1. Wordt er gewerkt aan het verkrijgen van energielabels van al het gemeentelijk vastgoed? 

2. Wil het college onderzoeken of het mogelijk is om naast de begroting ook de kadernota en 

jaarrekening op een overzichtelijke wijze op de website van de gemeente te plaatsen? 

3. Ziet het college iets in ons voorstel van directe klantenfeedback d.m.v. het geven van groene 

en rode kaarten? 

4. Wordt een mogelijkheid van een natuurijsbaan nog meegenomen in het plan rond Sportpark 

Reijerpark, bijvoorbeeld door in de winter het buitenveld van Saturnus onder water te 

zetten? 

5. Gaat het college duidelijk en wervend communiceren over de mogelijkheden van aankoop 

van snippergroenlocaties? 

6. Hoe houdt het college duidelijk vinger aan de pols als het gaat om het voorkomen van 

wachtlijsten in de jeugd-GGZ? 

7. Is het college bereid om nader onderzoek te doen naar het verlagen van de eigen bijdrage 

WMO? 

8. Kan het college aangeven voor welke doelen het extra budget voor vergunninghouders 

ingezet gaat worden? 

9. Kan het college ons op de hoogte houden van de resultaten van de arbeidsparticipatie, 

waarbij ook nadrukkelijk de successen rond het vrijwilligerswerk en maatschappelijke 

tegenprestatie worden gedeeld? 

10. Welke mogelijkheden ziet het college om met het bedrijfsleven afspraken te gaan maken 

over het verhogen van het scheidingspercentage van het bedrijfsafval? 

11. Wil het college ons mee blijven nemen in het proces rond de invoering van de 

Omgevingswet? 

12. Wat gaat het college concreet doen ter verbetering van de betalingstermijnen binnen de 

gemeentelijke organisatie? 

 


