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               3 november 2016  

 

Vorig jaar had ons land en heel Europa te maken met het vluchtelingenvraagstuk. Deze problematiek 

raakt onze maatschappij ingrijpend. De meningen zijn verdeeld over wat we in Nederland kunnen en 

moeten doen, het contrast tussen uitersten is groot.  

Ook in onze gemeente werd net voor het zomerreces besloten om twee tijdelijke locaties aan te wijzen 

als opvang voor statushouders. Door uiteindelijk het aantal op beide locaties te verminderen dan wel 

te faseren door te starten met minder opvangplekken stuitte dit voor de omwonenden op iets minder 

grote bezwaren. Leefbaar Ridderkerk stemde tegen het toen voorliggende voorstel, en wat uiteindelijk 

toch leidde tot vermindering van het aantal statushouders.  

Tot veler verrassing druppelde vorige maand landelijk al de berichten door dat gemeenten in 2017 

10.000 vergunninghouders minder hoeven te huisvesten dan in de tweede helft van dit jaar zo schrijft 

de staatssecretaris. 

Ook in onze gemeente werd hierdoor het tempo verlaagd tot zelfs uitstel van de voorziening bij het 

Prunusplantsoen. 

Ook de economie trekt na jaren weer aan, de huizenmarkt klimt uit het dal, en er wordt weer flink 

gebouwd in onze gemeente. 

Duidelijk is ook dat de rol van de overheid in Nederland verandert. Een probleemoplossende overheid 

is niet meer van deze tijd. Er wordt een groter beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van alle 

inwoners. Ongelimiteerd aanbod van zorg op tal van gebieden zal plaats moeten maken voor 

maatwerk.  

Bij de verandering van Burgerparticipatie naar Overheidsparticipatie zijn nu ook burgers en 

ondernemers betrokken in de vorm van een aanjaaggroep.  

Halverwege dit jaar heeft het college de balans opgemaakt van deze coalitie en het coalitieakkoord 

“veranderen in kracht” waarin wordt weergegeven hoever we nu staan met de voornemens en de 

plannen. Enkele punten hieruit: de financiële positie is gezond, het rapportcijfer dat de inwoners van 

Ridderkerk aan het gemeentebestuur hebben gegeven, geven een zelfde beeld als in 2014, en 

wederom zijn de cijfers beter dan de landelijke trend. De vernieuwde website, het gemeentejournaal is 

omgevormd tot de blauwkai,  

Er worden voorbereidingen getroffen op de nieuwe omgevingswet en de toekomstvisie. Er is een 

milieu- en duurzaamheidsprogramma vastgesteld, evenals het Integraal Accommodatie Plan. 

Ook de introductie van de Ridderkerkpas voor inwoners met een minimum inkomen, heeft 

plaatsgevonden en deze zal worden doorontwikkeld tot een pas waarvan uiteindelijk alle inwoners 

kunnen profiteren. 

In het kader van Welzijn en Jeugd heeft de raad de nota “Gewoon meedoen/ Welzijnskader” 

vastgesteld. Deze nota verwoordt de visie op Welzijnsbeleid, Vrijwilligersbeleid en Mantelzorg. Doel is 

dat iedereen in onze samenleving kan meedoen. Zoveel mogelijk op eigen kracht, gebruikmakend van 

de eigen talenten en met hulp van het eigen netwerk. 
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Financiën  

Complimenten voor het College en de wethouder Financiën die in gezamenlijkheid ervoor gezorgd 

hebben dat het meerjarenperspectief van de begroting, inclusief de nieuwe ambities van het 

collegeprogramma, sluitend kunnen aanbieden, dit keer zonder gebruikmaking van de algemene 

reserve of dekkingsreserve. Een voldoende weerstandsvermogen en een ruim boven de vastgestelde 

ondergrens van € 20 miljoen. We kunnen duidelijk wederom stellen dat Ridderkerk t.o.v. andere 

gemeentes in Nederland een financieel gezonde gemeente is.   

De verleiding is echter groot om een greep te doen uit de algemene reserve, de echte uitdaging is om 

met éénmalige uitgave de structurele lasten te verlagen waardoor er ruimte komt voor uitgave daar 

waar ze broodnodig is zoals in de zorg in de ruimste zin van het woord. 

Veiligheid  

Leefbaar Ridderkerk heeft Buurtpreventie hoog in het vaandel staan, zij zijn onze extra ogen en oren 

in de wijken. Whats-app groepen en buurt-alert op dit terrein zijn inmiddels niet meer weg te denken in 

de wereld van de social media. Inmiddels hebben zich 7 groepen geregistreerd. 

Leefbaar Ridderkerk blijft zich sterk maken voor het bestrijden van overlast van hangjongeren, zo 

hebben we het afgelopen jaar aandacht gevraagd voor het Huygensplantsoen, Slikkerveer bij het 

wijkvoorzieningencentrum en recentelijk overlast onder de Drievliethal. Hangjongeren moeten kunnen 

hangen c.q. chillen, maar wel op een dusdanige wijze dat zij geen overlast voor de omgeving 

veroorzaken. Aandacht is niet genoeg maar zal altijd nodig blijven. Samenwerking tussen 

jongerenwerk en politie is er, maar zou op sommige terreinen meer geïntensiveerd kunnen worden. 

Ook het komende jaar zal dit punt op onze agenda blijven staan en zal Leefbaar Ridderkerk zich 

blijven inzetten tegen de overlast. 

Schoon heel en veilig  

Ridderkerk  “Schoon, heel en veilig”  is nog steeds een actueel thema. De buitenruimte dient schoon 

heel en veilig te worden onderhouden. Zwerfafval en vooral hondenpoep staan hoog op de ergernis-

lijst van velen van ons. 

Leefbaar Ridderkerk doet zelf ieder jaar actief mee om de buitenruimte eens goed onder handen te 

nemen. Onvoorstelbaar wat je zo al in een paar uur aan zwerfafval bij één sprokkelt. Hier ligt ook 

zeker een taak bij de bewoners om zich verantwoordelijk te voelen voor hun woon – en leefomgeving. 

Het handhaven op bedrijventerreinen daarvan is Leefbaar Ridderkerk ook een voorstander, 

ongewenste situaties als belemmerde begroeiing, het deponeren van grof afval en zwervende pallets 

zorgen voor verpaupering. 

Een onderzoek wees onlangs uit dat er in Ridderkerker 3362 klachten en meldingen van burgers zijn 

ontvangen van burgers over de openbare ruimte. Vooral wegen en bestratingen zijn de inwoners een 

doorn in het oog. Leefbaar ziet graag dat hier iets aan gedaan wordt. 

Vraag aan de wethouder: wat gaat u hier aan doen om dat aantal meldingen te verminderen ? 

 

Maatschappij & Zorg 

De overgrote meerderheid van onze inwoners kan voor zichzelf zorgen en heeft nog energie om 
anderen te helpen. Maar er is ook een groeiend aantal ouderen dat zelfstandig woont maar afhankelijk 
is van hulp en ondersteuning uit de WMO. Talloze vrijwilligers en mantelzorgers vervullen dagelijks en 
vaak ook ‘s nachts een zware taak.  
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De enorme veranderingen in de zorg en ondersteuning hebben niet alleen een grote impact op onze 
cliënten, maar ook op hun mantelzorgers. Mantelzorgers worden steeds meer en meer betrokken bij 
de zorg. Dat is goed voor het welzijn van de cliënt: die op die manier meer ondersteuning krijgt van 
zijn of haar vertrouwde mantelzorger. Maar het heeft echter ook een keerzijde want mantelzorgers 
ervaren hoge druk omdat de situatie van de naaste hen nooit loslaat en voortdurend hun aandacht 
eist.  
 
Daarom is het nodig dat de gemeente voldoende en geschikte mogelijkheden voor respijtzorg en 
tijdelijke opvang blijft aanbieden, zodat mantelzorgers ‘op adem kunnen komen’. Drempels mogen 
mantelzorgers er niet van weerhouden om gebruik te maken van respijtmogelijkheden. Respijtzorg is 
noodzakelijk voor de mantelzorger om mantelzorg ook op langere termijn vol te kunnen houden.  
  
Ook moeten we ons realiseren dat de enorme verandering in de zorg en ondersteuning we steeds 
meer zijn gaan vragen van onze vrijwilligers. Het is van groot belang dat vrijwilligers voldoende 
ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden en waar mogelijk zoveel mogelijk de drempels 
worden weggehaald.  
 
Waar zorg nodig is, moet zorg beschikbaar zijn, we moeten zeer alert blijven zodat er geen personen 
tussen wal en schip raken! 
 
Vragen aan de wethouder;  
 

1) Lukt het “Connect2act” nog steeds om nieuwe vrijwilligers te werven ?  
Zo ja kunt u aangeven hoeveel nieuwe vrijwilligers zich het afgelopen jaar hebben aangemeld   
 

2) Lukt het “Connect2act” en Karaat om voldoende ondersteuning en begeleiding te bieden aan 
vrijwilligers nu de vraag van vrijwilligers toeneemt en intensiever wordt ? 

 
 

 
 
 
Wijkteams  
 
Leefbaar Ridderkerk vindt dat de wijkteams meer moeten gaan inzetten op zichtbaarheid en acties in 
de wijk, snel zaken oppakken en terugkoppelen naar scholen. Wij zien en horen nog steeds te vaak 
dat het aan zichtbaarheid van wijkteams in de scholen ontbreekt. Dus tijd steken in de praktijk en niet 
in bijeenkomsten die tot weinig verbetering leiden. 
 
Maatschappelijke stages 
 
Leefbaar Ridderkerk hecht veel waarde aan maatschappelijke stages, vooral in zorg en welzijn, dit 
creëert verbinding tussen jong en oud in de samenleving. 
Zo maken jongeren op deze manier kennis met het reilen en zeilen van een organisatie en oriënteren 
zij zich op de arbeidsmarkt. 
 
Vraag aan de wethouder: graag vernemen wij van de wethouder hoeveel jongeren er in Ridderkerk 
stages lopen in de zorg en welzijnssector. 
 
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is bedoeld voor peuters en kleuters met een (taal)achterstand. 
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van vve op peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven (voorscholen) en basisscholen (vroeg scholen) en bekijkt of er in de gemeente 
afspraken zijn gemaakt over vve. 
 
Vraag aan de wethouder: Zijn er signalen voor de noodzaak van VVE in Ridderkerk ? en zo ja, waarop 
wordt dat gebaseerd ? 
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Armoede & participatie 
 

Begin 2016 is in de gemeente Leerdam een pilot gestart rond integrale aanpak van armoede en 

participatie. Alle lokale partijen, zoals de gemeente, welzijnsorganisatie, zorgorganisaties en werk-

leerbedrijf hebben de handen ineen geslagen om de pilot tot een succes te maken. Binnen het sociaal 

domein wordt intensief samengewerkt om de participatie van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te vergroten. 

Vraag aan de wethouder; 

Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van deze pilot in Leerdam, zodra de uitkomsten van deze 

pilot afgerond zijn zou u ons deze willen toesturen ?  

Kan de wethouder ook aangeven wat de gemeente Ridderkerk zoal al onderneemt op het zelfde 
gebied? 

 

Communicatie  

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Inwoners van Ridderkerk hebben 

recht op goede voorlichting en informatie. Tijdig informeren en meepraten zijn onderdeel van de ideale 

vorm van participatie.  

Als voorbeeld noemen wij de gebrekkige communicatie rond de statushouders opvang. Vooral in de 

wijk Drievliet is dit bij veel burgers verkeerd gevallen. 

Vorig jaar is de motie van Leefbaar Ridderkerk aangenomen met betrekking tot het faciliteren van 

buurt WhatsApp-groepen. Inmiddels hebben zich 7 groepen geregistreerd. 

 De eerste schreden met gebruik van Sociale Media door de gemeente Ridderkerk worden langzaam 

zichtbaar, dit is goed om te zien. De communicatie vanuit de gemeente op dit gebied richting in 

inwoners is ook significant verbeterd.  

Maar er valt nog een wereld te winnen, zeker in het kader van snelheid en terugkoppeling Bij 

meldingen via de Ridderkerk App melding buitenruimte over onveilige situaties is snelle reactie 

noodzakelijk en wordt de terugkoppeling gemist. 

Waar Leefbaar zich vorig jaar grote zorgen om maakte was de bereikbaarheid van ambtenaren via de 

telefooncentrale. De klachten zijn stukken afgenomen, Laten we het maar onder de noemer 

“kinderziektes” plaatsen. 

Sport & Recreatie 

Sport zowel individueel of via een Sportvereniging is in Ridderkerk een begrip. Er is voor iedereen 

ruimte op zijn of haar favoriete sport te kunnen uitoefenen. Het belang van goede accommodaties 

staan hierbij centraal. Het sportklimaat in Nederland en ook in Ridderkerk zit in de lift. Iedereen kan 

meedoen is het motto. 

Mensen dienen meer te bewegen en de gemeente zal hiertoe moeten faciliteren. Sport is lifestyle 

geworden, begrijpelijk, het biedt plezier en ontspanning en je hebt er nog wat aan ook. Voor de één is 

het belangrijk de spieren soepel te houden en de ander zoekt vooral gezelligheid en weer een derde 

wil zijn of haar grenzen verleggen.  

De kracht van sport is dat veel mensen het leuk vinden om te doen en om naar te kijken. Daardoor is 

sport ook een effectief instrument op andere beleidsterreinen, zoals maatschappelijke participatie, 
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sociale cohesie, talentontwikkeling, gezondheid en economie. In de wijken zijn de openbare speel- en 

trapveldjes een succes. 

 

JOGG; Jongeren Op Gezond Gewicht 

Leefbaar Ridderkerk is in gesprek geweest met de wethouder over invoering hiervan in Ridderkerk, Dit 

zou worden opgepakt door Sport en Welzijn. 

JOGG werkt preventief, er is subsidie voor beschikbaar en heeft een positief effect op de gezondheid 

van zowel kinderen als volwassenen. Al meer dan 114 gemeenten gebruiken de JOGG-aanpak. Met 

deze aanpak zetten lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in voor een 

gezonder gewicht onder jongeren. 

Vraag aan de wethouder: wat is de stand van zaken op dit moment ? 

Bij de voetbalverenigingen is de aanleg van kunstgras van grote waarde, er zijn nimmer afgelastingen 

en de jeugd kan er ook in de schoolvakanties op terecht. 

Een uitzending van het televisieprogramma Zembla waaruit bleek dat de rubberen korrels die op 

kunstgras voetbalvelden worden ingestrooid mogelijk schade voor de volksgezondheid zijn, leidde tot 

de nodige ophef bij sportverenigingen en discussies bij gemeenten. Sommige gemeenten hebben al 

aangekondigd op safe te gaan en laten het zogenaamde SBR rubber vervangen door natuurlijke 

stoffen zoals kurk en kokos. De kosten hiervan zijn niet zomaar één twee drie voorhanden. Los van de 

vraag waar laat je die vele tonnen aan SBR rubber. 

De minister heeft het RIVM opdracht gegeven om zo snel mogelijk onderzoek te doen en voor 1 

januari 2017 met de resultaten te komen. Leefbaar Ridderkerk is zéér benieuwd naar de 

onderzoeksresultaten. 

Woningbouw/Ruimtelijke Ontwikkeling 

Het gaat ook weer beter met de woningmarkt, diverse woningbouw -projecten in onze gemeente 

naderen hun voltooiing, centrumplan, het nieuwe zand, de Kuyperhof, park Bolnes, De Riederwerf en 

langs de rivieroevers in Slikkerveer worden de contouren van woontorens zichtbaar. 

Met de schaarse locaties voor woningbouw dient men weloverwogen om te gaan en deze niet te 

transformeren tot parkeerplaatsen.   

Tegelijkertijd dient men ervoor te waken dat de leefomgeving daar waar mogelijk gehandhaafd blijft en 

er door toekomstige bewoners geen procedures worden opgestart tegen vermeend overlast van 

activiteiten van bestaande bebouwing.  

Het project “Castagne” is een goed voorbeeld van hoe je met leegstand van kantoorgebouwen aan de 

rand van een woongebied om kunt gaan. Daar waar degelijke situaties zich voordoen moeten wij 

blijven voorkomen dat strakke strenge regels dit soort projecten vertraagt of zelfs belemmert.  

Een ander voorbeeld konden we onlangs in de pers vernemen dat in Rijsoord een aantal bewoners, 

nadat zij al enkele jaren terug met de gemeente en woonvisie in overleg waren getreden over 

eventuele sloop/nieuwbouwplannen, om in hun zo geliefde eigen straat te kunnen blijven wonen vol lof 

waren dat Woonvisie zo goed naar de huurders hebben geluisterd, en dat hun wens in vervulling is 

gegaan en zelfs inspraak kregen bij de inrichting. 
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IAP 

Het Integraal Accommodatie Plan, de uitgangspunten bij de doelstelling zijn de integrale benadering 

van de diverse beleidsvelden waar onder meer behandeling van de actuele vraagstukken. Één van 

deze vraagstukken is de verplaatsing van korfbalvereniging K.C.R. naar het Reijerpark. Er zijn 

inmiddels met de gebruikers van het Reijerpark gesprekken gevoerd, en er is met alle betrokkenen 

overeenstemming bereikt over de invulling van het sportpark. 

Vraag aan de wethouder kunt u dit bevestigen ? 

Onderwijs  

Leefbaar Ridderkerk is voor goed passend onderwijs op elk niveau en voor iedereen toegankelijk. 

Goed onderwijs is een belangrijke bouwsteen van onze samenleving. Scholen zijn tegenwoordig meer 

dan instellingen voor goed onderwijs. Minder overhead of dure externe begeleiding, maar meer geld 

naar de werkvloer, voor daadwerkelijke hulp voor leerlingen die dat nodig hebben. 

De brede scholen in de wijken zijn ook van groot belang, maar ook de voorziening zelf moet voldoen 

aan de eisen van deze tijd. En tevens te zijn afgestemd met de behoefte op de arbeidsmarkt. 

Controle op Leerplicht en aanpak van vroegtijdige schoolverlaters vinden wij belangrijk indien nodig 

verdient dit extra aandacht. Zie ook het rijksbeleid :”geen jongeren buitenspel” 

Ook de onderwijshuisvesting speelt daarbij een belangrijke rol, zowel wat efficiënt gebruik van, als de 

staat van de huisvesting zelf betreft. 

Vraag aan de wethouder: Hoe staat het met, de in het IAP genoemde, nieuwbouw van de Gemini ? 

 

Verkeer & Vervoer 

Binnen de gemeente en met name in de bebouwde kom is er geconstateerd dat er veel te hard wordt 

gereden. Dit leidt tot onveilige en zelfs tot gevaarlijke situaties. 

Eerder al is Leefbaar Ridderkerk toegezegd dat er in Bolnes een snelheidsmeter zal worden geplaatst 

maar Leefbaar zou het graag nog breder zien, en vraagt ook wederom aandacht voor de Rijnsingel, 

waar voetgangers bij het oversteken nauwelijks de tijd krijgen om over te steken. Dit geldt ook voor de 

groep scholieren die op veilige fietsroutes naar school kunnen. 

Ook hier vragen wij het college om passende maatregelen te nemen . 

Leefbaar Ridderkerk is wat betreft het openbaar vervoer van mening dat een verdere verschraling van 

het Openbaar Vervoer ongewenst is. 

Wat betreft de plannen van een brug over de nieuwe Maas tussen Krimpen aan den IJssel en 

Ridderkerk-Bolnes, die weer wordt genoemd in de nieuwe Metropoolregio, daar is Leefbaar 

Ridderkerk al vanaf het begin hier faliekant op tegen. 

Milieu en Duurzaamheid  

De luchtkwaliteit om ons heen vormt dagelijks een bedreiging. Wij realiseren ons dat de invloed op de 

luchtkwaliteit door externe factoren nauwelijks beïnvloedbaar is. Onder de rook van Rotterdam in één 

van de drukst bevolkte gebieden van Europa, omringd door talloze verkeersaders, doen we er alles 

aan om hier invloed op uit te oefenen. Zeker op lokaal gebied zoals bij hout stook overlast. Beleid 

hierop maken is geen overbodige luxe. 
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Volgens de VNG dienen gemeenten meer lokale afwegingsruimte te krijgen op de aanpak van 

houtstook overlast. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 zal dit via het 

omgevingsplan ook mogelijk worden. Daarmee wordt het een gemeentelijke bevoegdheid om het op 

te pakken, democratisch besloten in de gemeenteraad. 

 

Werk & Economie. 

De Economie gaat langzaam de goede kant uit. In Ridderkerk is het afgelopen jaar ingezet op een 

betere en meer ondernemersgerichte aanpak. De samenwerking tussen ondernemers onderling en de 

gemeente als opdrachtgever zal ertoe moeten leiden dat banen behouden blijven en mogelijk tot meer 

banen leidt bij de Ridderkerkse ondernemingen. 

 

Het centrum van Ridderkerk heeft toekomst als regionaal verzorgend winkelcentrum. Dit betekent 

bestendiging van de huidige functie. Het is echter geen vanzelfsprekendheid; er moet hard aan 

gewerkt worden. Behoud en verhoging van de koopkrachtbinding (het percentage aankopen van de 

Ridderkerkse inwoners in de eigen gemeente) is essentieel. 

 

De winkel leegstand in het centrum van Ridderkerk heeft zich in het afgelopen jaar dusdanig 

ontwikkelt dat er sprake is van meer dan het gemiddelde in de ons omringende gemeente. Dit blijft 

een zorgpunt. Deze situatie verdient de nodige aandacht, gezien het feit dat het kernwinkelgebied van 

Ridderkerk een flinke maat groter is dan dat van plaatsen in de omgeving als Barendrecht, Zwijndrecht 

en Hendrik-Ido-Ambacht, is het de moeite waard om te onderzoeken of een deel van de winkels een 

andere bestemming zal kunnen krijgen. Om de leegstand tegen te gaan is het stimuleren van al dan 

niet tijdelijke verhuringen, wel is waar in proporties gewenst. Met name vastgoed-ondernemers, 

winkeliers en de gemeente zullen gezamenlijk om de tafel moeten om tot een oplossing te komen. 

 

 

 

Wij rekenen ook het komende jaar op een collegiale en constructieve samenwerking binnen de raad 

en wensen het college veel kracht en wijsheid toe, maar bovenal het ambtelijke apparaat wensen wij 

veel succes toe. 

 

 


