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Algemene Beschouwingen, 3 november 2016 

D66/GroenLinks  
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Verkeer & Vervoer 

Dit jaar heeft het college definitief het ambitieniveau voor het openbaar vervoer verlaagd door een 

streep te zetten door een directe verbinding naar Rotterdam centraal en het belangrijkste openbaar 

vervoer (OV) knooppunt in de regio; Rotterdam CS. Een gemiste kans. D66/GroenLinks blijft 

voorstander om het OV te verbeteren en wat ons betreft zijn gemakkelijke verbindingen zonder 

overstap essentieel om het OV gebruik te vergroten en daarmee de filedruk en CO2 uitstoot te 

verminderen. 

In de toekomstvisie zien wij graag een onderzoek terug om te komen tot een goede 

verkeersontsluiting rond het centrum waarbij de mogelijkheid wordt bekeken hoe de St. Jorisstraat 

en het Koningsplein kunnen worden afgesloten. 

 

Centrum 

De ontwikkelingen in de retail markt gaan razend snel. Is het huidige winkelcentrum nog wel 

toekomstbestendig? De traditionele scheiding tussen horeca en detailhandel verdwijnt. Als 

gemeente kan en mag je niet achterover leunen. Een proactieve houding van de gemeente is nu 

gewenst om met ondernemers en vastgoedeigenaren een toekomstbeeld te bepalen. Ridderkerk 

mag zich niet verschuilen achter de soms passieve houding van vastgoedeigenaren, maar moet de 

regie nemen. Op korte termijn is het essentieel vooral zaken mogelijk te maken, en niet te verbieden 

of te vertragen. Een kapper die een drankje schenkt aan haar klanten, een designwinkel met een 

terras, een koffiebar waar muziek verkocht wordt, een slijterij die wijnproeverijen aanbiedt. Zomaar 

wat succesvolle voorbeelden uit het land. Wij vragen het college nadrukkelijk om in het 

bestemmingsplan vooral activiteiten mogelijk te maken en niet onmogelijk. 

Eén van de sterke kanten van het centrum is het centrale Koningsplein. Eind dit jaar zal het helemaal 

‘af’ zijn. Het aantal activiteiten is helaas de laatste jaren afgenomen. Beachvolleybal, schaatsbaan en 

Koningspleinfestijn zijn allemaal verleden tijd. D66/GroenLinks pleit ervoor om particuliere- en 

maatschappelijke activiteiten op het Koningsplein te ondersteunen. Daarom dienen wij een motie in 

om nieuwe activiteiten te stimuleren.  

Motie: Bevorderen activiteiten Koningsplein 

 

D66/GroenLinks heeft in 2009 een visie gemaakt over verkeer en vervoer rond het centrum. Daarbij 

hebben wij ook de mogelijkheid meegenomen van sloop van een deel van de (nu leegstaande) 

gebrouwen aan de westzijde van de St. Jorisstraat. In combinatie met het eergenoemde 

verkeerscirculatieplan kan er dan een zeer aantrekkelijk verblijfs- en wandelgebied ontstaan. Het 

zicht op de Singelkerk wordt verbeterd en er ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld horeca in dit deel van 

het centrum. 

Op dit moment wordt gekeken naar het gebied rond de gemeentewerf PC Hooftstraat. Daarin ligt 

ook het pand van de Gooth en de Loods. Wat D66/GroenLinks betreft zijn centrale jongeren 

voorzieningen met een podium essentieel voor Ridderkerk en versterken ze de levendigheid in en 

rond het centrum. Daarom wil D66/GroenLinks de Gooth en Loods bij de nieuwe visie rond het 

centrum betrekken. Op korte termijn dringen wij aan om de slechte staat van het pand serieus te 

nemen en te komen tot een veilige oplossing.  
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Onderwijs 

Jezelf kunnen zijn is voor veel jongeren niet vanzelfsprekend. Het grote aantal incidenten de laatste 

maanden toont aan dat seksuele diversiteit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom dienen wij 

een motie in waarbij we Ridderkerkse docenten in het basis- en voortgezet onderwijs handvatten 

geven om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken in de klas. 

Motie: Voorlichting over seksuele diversiteit op scholen 

 

Economische groei 

De economische groei houdt aan, de consumptie door consumenten neemt verder toe, er is sprake 

van lage inflatie, afnemende werkloosheid en lastenverlichting. Daarnaast wordt er gelukkig ook 

steeds meer geïnvesteerd door ondernemers. Allemaal gunstige tekenen voor de economische 

situatie van Nederland. Ook in Ridderkerk gaat het zowel economisch als financieel beter. Tijdens de 

begrotingsmarkt met ondernemers was de positieve energie duidelijk waarneembaar. Wij spraken 

daar ondernemers vol energie en passie voor hun zaak die willen ondernemen en veel ideeën en 

initiatieven hebben om hun onderneming verder te ontwikkelen en uit te breiden.  

 

Bureaucratie 

Maar te vaak lopen ondernemers met veel goede ideeën tegen de regeldruk van de gemeente aan 

die deze initiatieven beperkt. Het beeld en gevoel ontstaat dan van een gemeente die geen partner is 

die meedenkt over oplossingen maar een gemeente die telkens weer obstakels opwerpt waardoor 

positieve initiatieven worden vertraagd of helemaal niet door kunnen gaan. D66/GroenLinks vindt 

dat onacceptabel en vindt dat de gemeente moet meedenken in plaats van beperken. Dit onderwerp 

is heeft vaker de aandacht gehad van onze raad. Maar naar de indruk van D66/GroenLinks heeft het 

tot nu toe te weinig opgeleverd en lopen ondernemers nog steeds te vaak tegen de vele regels aan. 

Daarom dienen wij een motie in waarin wij het college vragen een plan van aanpak op te stellen om 

de regeldruk te verminderen. 

Motie: Plan van aanpak voor het verminderen van regeldruk en het versnellen van het 

vergunningsverleningsproces  

 

Metropoolregio Rotterdam Haaglanden 

Ridderkerk maakt onderdeel van een grootstedelijke regio. Het samenwerkingsverband 

Metropoolregio Rotterdam en Den haag (MRDH) kan een belangrijke impuls geven aan de 

economische ontwikkelingen van deze regio. Hier benadrukken wij de term kan. De MRDH moet 

meer zijn dan de optelsom van projecten en initiatieven van de verschillende deelnemende 

gemeenten. De MRDH heeft alleen een toegevoegde waarde als tussen de verschillende gemeenten 

een gelijke deler wordt gevonden en integraliteit tussen de projecten wordt gefaciliteerd. Op dit 

moment heeft de MRDH de eerste stap gezet maar we zijn er nog lang niet. Daarnaast is het aan nu 

aan Ridderkerk om projecten aan te dragen. D66/GroenLinks hoopt dat er Ridderkerk de komende 

maanden meer projecten zal aandragen.  
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Flexibele schil 

Een van de directe gevolgen van de economische crisis is dat er een meer flexibele arbeidsmarkt van 

ZZP-ers is ontstaan.  Deze flexibele arbeidsmarkt vraagt om een andere vorm van ondersteuning van 

de gemeente dan grotere bedrijven of de detailhandel. Hoewel het wel goed wordt opgenomen in de 

programmavisie van het college ziet D66/GroenLinks geen concrete doelstellingen en acties voor 

deze grote groep.  

 

Cornelisland 

De ontwikkeling van bedrijven terrein Cornelisland baart de fractie D66/GroenLinks grote zorgen. Al 

jaren horen wij dat er veel interesse is in de kavels maar vooralsnog blijven concrete verkopen uit. 

Tegelijk lopen de kosten voor de gemeente op. De vraag rijst of de gemeente wel effectief is in de 

acquisitie.  

 

Communicatie + Opvang statushouders 

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen moeten verhuizen naar een eigen 

woonruimte in Nederland. Alle gemeenten zijn verplicht een aantal statushouders op te vangen en 

de Rijksoverheid beslist hoeveel vergunninghouders elke gemeente moet opvangen. Ook de 

gemeente Ridderkerk is verplicht een aantal statushouders op te vangen. Het afgelopen jaar heeft 

voor een belangrijk gedeelte in het teken gestaan van de besluitvorming voor de opvanglocaties voor 

deze statushouders. D66/GroenLinks kan goed begrijpen dat dit vragen en onzekerheden oproept in 

de directe omgeving van de locaties maar ook in de bredere samenleving. Immigratie en integratie 

vraagstukken worden van oudsher als een van de grootste problemen gezien door inwoners. 

D66/GroenLinks heeft gedurende het proces bij beide locaties altijd gezegd dat communicatie 

essentieel is. Wij zijn van mening dat de communicatie niet altijd goed is geweest en vinden het met 

name jammer dat er niet duidelijker is gecommuniceerd met omwonenden toen besloten werd dat 

de ontwikkeling van het Prunusplantsoen (voorlopig) niet doorgaat.  

 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Dat houdt in dat gemeenten nu naast huishoudelijke hulp ook 

verantwoordelijk zijn voor de dagbesteding. D66/GroenLinks vindt dat de toegang naar deze 

voorzieningen laagdrempelig moeten zijn. Wij zijn dan ook van mening dat het aantal formulieren en 

de complexiteit van de formulieren moet worden teruggebracht. 

Motie: Terugdringen aantal formulieren zorg en beperken ingewikkeldheid 

 

Ongelijkheid 

Na een lange periode waarin het er op leek dat kansen steeds eerlijker verdeeld werden neemt 

bijvoorbeeld in het onderwijs de ongelijkheid weer toe. Waar je wieg heeft gestaan wordt weer in  

belangrijke mate bepalend voor een schoolcarrière en daarmee ook je levensloop. Maar ook in de 

zorg neemt de ongelijkheid toe. Toegang tot aanvullende zorgverzekeringen is niet voor iedereen 



 

5 
 

weggelegd. Daarnaast is er een grote groep mensen in de samenleving die ondanks onze 

economische voorspoed het eigen risico niet kan betalen en daardoor geen toegang heeft tot de 

noodzakelijk zorg. D66/GroenLinks vindt dat juist deze twee punten onderwijs en zorg basis rechten 

zouden moeten zijn waar iedereen ongeacht achtergrond toegang toe zou moeten hebben.  

 

Afsluitend 

D66/GroenLinks wenst het college, gemeenteraadsleden, de griffie en ambtenaren veel wijsheid toe.  

Fractie D66/GroenLinks 

Farahnaz Fräser 

Björn Ros 

 


