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Vooruit naar een Sociaal Duurzaam Ridderkerk 
 
Onze inwoners mogen verwachten dat wij hen behandelen zoals wijzelf behandeld willen worden. 
PvdA Ridderkerk ziet de gemeente graag Sociaal Duurzaam, een streven dat verder gaat dan 
milieutechnische maatregelen. Ook op sociaal vlak kunnen we immers duurzamer met elkaar 
omgaan, meer gericht op de lange termijn dan op de korte klap. Gericht op de mens en niet op 
budget. Net als op het gebied van milieutechnische maatregelen zou de gemeente hier meer 
sturend kunnen optreden. 
Ook de gemeente is immers een rolmodel voor normen en waarden. De lokale overheid zit in een 
overgangsfase van top down naar co-creatie op verschillende gebieden. Het vinden van balans is 
een uitdaging.  
Ridderkerk is een prettige gemeente om te wonen. Veel dingen lopen als vanzelf goed, inwoners 
zijn betrokken, het is redelijk groen.  
PvdA Ridderkerk zet zich constructief in om Ridderkerk prettig te houden voor iedereen, en extra 
voor de mensen die om wat voor reden dan ook een beroep moeten doen op de gemeente. 
 
 
Informatie stromen. 
 
De tendens is om meer op hoofdlijnen te informeren. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in 
onderliggende stukken. Deze stukken volgen een eigen patroon. Wanneer onderliggende of actuele 
informatie ontbreekt blijft een paraplustuk als een begroting of een kadernota (op delen) 
oppervlakkig. 
 
In een tijd en samenleving die zo in ontwikkeling zijn is dialoog belangrijk. Juist dan zou je vragen 
stellen en in gesprek gaan moeten bemoedigen. Een goede beantwoording van vragen, het 
onafhankelijk toetsen van beleid en uitvoering, het bewust in een gelijkwaardige informatiepositie 
brengen van je gesprekspartners geeft vertrouwen en draagvlak. En toont kracht in plaats van macht.   
 
 
Versterk de positie van inwoners die een beroep doen op de gemeente 
 
PvdA Ridderkerk is van mening dat de positie van inwoners meer zou moeten worden versterkt. Op 
dit moment is het de gemeente die bepaalt, uitvoert en oordeelt.  
Om zorg te verlenen in een systeem ingericht. Soms hapert dat en komen er opmerkingen of 
klachten. Een systeem is een gecreëerde werkelijkheid en niet de realiteit. 
Is een casus goed opgelost, of zijn beleid en uitvoering goed wanneer onderzocht is dat juridisch 
gezien de gemeente goed zit? Of weten we dan alleen dat het systeem sluit? 
Wordt een casus goed opgepakt en is er voldoende geïnformeerd wanneer het doel voorkomen 
imagoschade is?  



2 
 

Het kost oudere en zieke bewoners, en belaste mantelzorgers veel kracht en energie om hun wensen 
kenbaar te maken en om werkelijk de zorg te krijgen die het mogelijk maakt om langer thuis in 
welzijn te wonen. Wie bepaalt werkelijk welk maatwerk passend is? 
U kent onze wens voor een krachtige laagdrempelige onafhankelijke Ombudsman waartoe bewoners 
zich zouden kunnen wenden. 
 
Meer aandacht voor bejegening 
 
Schuldhulpmaatje heeft raadsleden geattendeerd op het belang dat zij hechten aan het tijdig 
inzetten van het instrument Budget Beheer Light. Het automatisch kwijtschelden van de 
gemeentelijke belastingen kon op veel bijval rekenen. Een motie over dit onderwerp is in de maak. 
Veel schulden zijn overheid gerelateerd. Het rijk geeft meer mogelijkheden aan de lokale overheden 
om genuanceerder te reageren ten aanzien van een bestuurlijke boete en bij het toepassen van de 
kostendelersregeling. En juist minder ten aanzien van het bepalen van de beslagvrije voet, ook bij 
recidive. 
 
T: PvdA Ridderkerk vraagt de toezegging van het college om de ruimte die het rijk biedt te benutten 
zodat wij als lokale overheid niet onnodig bijdragen aan een snelle verslechtering van de financiele 
positie van onze inwoners 
 
Mensen met een laag of negatief inkomen melden dat de bejegening een belangrijk aspect is in het 
behoud van hun zelfwaarde. De wethouder heeft op eerdere vragen geantwoord dat hiervoor 
aandacht is. PvdA Ridderkerk vraagt om daar vooral op te blijven inzetten.  
Twee recente voorbeelden: De mening van een baliemedewerker dat het de eigen schuld van een 
inwoonster is dat zij schulden heeft, doet niet ter zake. De afgelopen week werd het Ombudsteam 
van PvdA Ridderkerk gebeld door Defence for Children vanwege de wijze waarop een huisbezoek was 
verlopen bij een Ridderkerkse al getraumatiseerde mevrouw met 2 kleine kinderen.  
De PvdA Ridderkerk is blij dat de samenwerking met Investiga op basis van NoCure NoPay is 
beeindigd -en had verwacht- en ziet graag een verbetering in de benadering en bejegening van 
mensen met een uitkering of schulden.  
 
T: PvdA Ridderkerk vraagt daarom de toezegging van het college dat zij zich gaan inspannen om te 
komen tot een Gedragscode voor Sociaal Rechercheurs en medewerkers in het Sociaal Domein. 
 
Geef kinderen meer kansen. 
 
In Ridderkerk groeien honderden kinderen op in een gezin met een laag inkomen. Veel problemen 
die bij een wijkteam of meldpunt kindermishandeling binnen komen hebben een relatie met de 
financiële positie van het gezin.  
De gemeente Ridderkerk kan meer preventief werken onder andere door het inzetten van het 
instrument Budget Light. Op dit moment wordt het (nog) niet ingezet, waarom niet?  
PvdA Ridderkerk is blij met de inzet op laaggeletterheid. Een goede beheersing van de Nederlandse 
taal schept meer kansen en je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Het Ridderkerkse project Lezen Oke 
is uniek en draait al jaren met succes. Het Platform voor de Minima adviseert om ook toeslagen op 
de Ridderkerkpas te plaatsen voor kinderen onder 4 jaar.  
Kinderen uit een gezin met een laag inkomen hebben vaker meer bagage en stromen door naar lager 
voortgezet onderwijs dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. De Leeronderneming van 
het Gemini-college lijkt een waardevol instrument om kinderen meer kansen te geven.  
Passend onderwijs is een uitdaging voor kinderen, ouders en docenten. PvdA Ridderkerk schrikt dat 
juist nu de instroom in het cluster 4 onderwijs bij Yulius is gestegen met 17%, waardoor 175 kinderen 
meer opgevangen worden. Ridderkerkse kinderen kunnen daar niet meer terecht.  



3 
 

Graag zouden wij eens bijgepraat worden door de wethouder op welke manier hij de dialoog aangaat 
met de scholen en organisaties om kinderen vanuit achterstand een steuntje te geven. En wat de 
ontwikkelingen zijn op het gebied van tegengaan Pestgedrag. 
Het rijk stelt structureel 100miljoen ter beschikking voor kinderen in armoede. 
 
M: PvdA Ridderkerk is van mening dat dit geld ook werkelijk de Ridderkerkse kinderen ten goede zou 
moeten komen en dient daarvoor een motie in. 
 
 
Zet in op duurzame uitstroom naar werk 
 
De werkloosheid onder de Ridderkerkse bevolking van jong tot ouder is nog steeds groot.  Studenten 
hebben moeite om een goede stageplek te vinden en zelfs na het succesvol afronden van hun studie 
blijkt het zeer moeilijk om aan een passende baan te komen. Ook de 45plussers hebben moeite met 
het vinden van een betaalde baan ondanks de verwoede en veelvuldige sollicitatiepogingen van de 
werkzoekenden zelf en het tegelijkertijd voldoen aan de eisen van de diverse re-integratie 
organisaties waar de Gemeente Ridderkerk afspraken mee heeft.  
De wethouder gaf aan dat er niet gemonitord wordt of de uitstroom naar werk sociaal duurzaam is. 
Veel mensen stromen uit met een kortdurend contract (3-6maanden) en komen na die periode en 
een eventuele WW-uitkering weer terug bij de gemeente Ridderkerk. PvdA Ridderkerk is van mening 
dat meer ingezet moet worden op het voorkomen van carrousel werkers. Het doet iemands 
zelfwaarde en motivatie geen goed wanneer een baan wordt voorgehouden maar hij net als zijn 4 
voorgangers rond het einde van zijn subsidie termijn wordt ontslagen. 
Door de rijksregelingen is het aantrekkelijk voor gemeente en organisaties om mensen naar werk te 
brengen maar het doel is niet geld verdienen of prestatie-indicatoren opkrikken maar mensen 
duurzaam op weg helpen. Er is een samenwerkend netwerk met verschillende typen spelers nodig. 
PvdA Ridderkerk verwacht op dit punt geen goed resultaat van marktwerking en verwacht dat de 
gemeente dit meer gaat regisseren en faciliteren. 
 
Tegenprestatie is bedoeld om mee te doen in de samenleving, en geen straf. 
 
De PvdA Ridderkerk is een groot voorstander van vrijwilligerswerk omdat dit ten bate is van de 
medemens, de leefomgeving en de Ridderkerkse samenleving. Deze vrijwilligers hebben duidelijk 
plezier in hetgeen wat zij doen. Veel verenigingen zoeken vrijwilligers. De vergrijzing is merkbaar 
maar ook de individualisering waardoor leden zich meer als klant dan als lid gedragen. 
Vrijwilligerswerk is een keuze. Niet te verwarren met aangewezen werkzaamheden in een 
vrijwilligersorganisatie als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering, of leer/werktrajecten die 
afgelegd moeten worden voor werkzaamheden waar men soms al voldoende ervaring mee heeft. Dit 
laatste neigt meer naar baanverdringing dan een serieuze poging om mensen weer zelfstandig een 
inkomen te laten verdienen. 
PvdA Ridderkerk is van mening dat werknemers horen te werken voor een passend salaris en 
vrijwilligers vrijwillig moeten kunnen blijven.  
De wethouder heeft aangegeven dat mensen zelf met een plan mogen komen voor het invullen van 
een tegenprestatie waarbij ook mantelzorg kan worden betrokken. 
 
V: PvdA Ridderkerk vraagt de wethouder wanneer, en op welke wijze het zelf mogen komen met een 
Plan voor een Tegenprestatie wordt besproken, en hoe vaak daadwerkelijk een ‘eigen plan’ tot 
uitvoering is gekomen? 
 
Stop met het verminderen van de sociale woningvoorraad 
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De druk op de sociale woningmarkt blijft groot in Ridderkerk. De vraag naar woningen overstijgt het 
aanbod. De oorzaken zijn divers: jongeren die als gevolg van strengere hypotheeknormen minder 
makkelijk een eerste huis kunnen kopen, mensen die als gevolg van een inkomensdaling op een 
sociale huurwoning zijn aangewezen, de huisvesting van statushouders en ouderen die het liefst naar 
een kleinere woning willen verhuizen, maar daarbij aanlopen tegen het probleem van een fors 
hogere huur. Voor Ridderkerk komt daar nog de ambitie van het college en Woonvisie bij om de 
sociale woningvoorraad met 1700 (!) woningen in te krimpen; van ongeveer 8400 woningen in 2010 
naar 6700 woningen in 2020. Dat staat haaks op het meest recente onderzoek naar de lokale 
woningbehoeften. Het college verdedigt zijn beleid door te stellen dat het inkrimpen van de sociale 
woningvoorraad nodig is voor een gezonde bevolkingsopbouw. Maar het gaat er daarmee volledig 
aan voorbij dat de Ridderkerkse woningvoorraad historisch zo gegroeid is en dat een grote groep 
Ridderkerkers is aangewezen op een sociale huurwoning. 
 
Een ander probleem dat speelt bij het inkrimpen van de sociale woningvoorraad is dat met name de 

sociale huurwoningen met een relatief lage huur verdwijnen. In het goedkopere deel zijn al meer dan 

500 woningen gesloopt. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar bij de vernieuwing in het Centrum. 

Zo zijn in het gebied rond de Dr. Kuyperstraat, de Hovystraat en de Margriet van Comenestraat 

woningen met een huur tussen de € 300 en 500 gesloopt. De woningen die worden teruggebouwd 
hebben allemaal een huur van de rond de € 700. Dat is voor veel mensen niet te betalen. Zeker niet 
nu er per 1 januari 2016 een passendheidstoets is ingevoerd voor mensen die huurtoeslag 
ontvangen. Dit houdt in dat zij straks alleen nog een woning mogen huren die past bij hun inkomen. 
Het is op zich niet onverstandig dat mensen alleen nog een woning kunnen huren die past bij hun 
inkomen, maar dan moet het college in samenspraak met Woonvisie wel zorgen voor voldoende 
betaalbare woningen. Vooralsnog wordt in Ridderkerk totaal niet op deze ontwikkeling ingespeeld. 
Het gevolg is dat het voor Ridderkerkers met een smallere beurs steeds moeilijker wordt om een 
passende woning te vinden. Het Ombudsteam van de PvdA Ridderkerk maakt van dichtbij mee tot 
welke schrijnende situaties dit leidt. 
Voor de mensen die nu tussen wal en schip vallen zou actief een lokale oplossing moeten worden 
gevonden. 
 
Betaalbare huren als speerpunt 
 
De PvdA Ridderkerk vindt dat betaalbaar wonen voor brede groepen de komende jaren een 
speerpunt moet zijn in Ridderkerk. De Woonbond wijst niet voor niets met enige regelmaat op het 
nijpende tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dit jaar hebben het college, Woonvisie en 
Progressie nieuwe prestatieafspraken met elkaar gesloten. Op het punt van betaalbare huren zijn de 
afspraken weinig concreet. Dat baart ons zorgen: de huren zijn de afgelopen drie jaar in Ridderkerk 
met 10-20% gestegen. Huurders betalen daardoor vele tientallen euro’s extra per maand voor ‘hun’ 
woning, en dat in een tijd waarin veel mensen er qua inkomen niet of nauwelijks op vooruit zijn 
gegaan. Sterker nog, ouderen zijn soms zelfs gekort op hun pensioen. Graag zien wij dat partijen 
hierover alsnog met elkaar in overleg treden. 
 
Starterswoningen voor jonge Ridderkerkers 
 
Op 24 november zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd om de starterslening opnieuw in te 
voeren in Ridderkerk. Een starterslening is een lening die door de gemeente beschikbaar wordt 
gesteld om jonge mensen te helpen met het kopen van een eerste huis. Elders in het land een groot 
succes, maar in Ridderkerk wegbezuinigd. Reden voor PvdA Ridderkerk om zich in het 
verkiezingsprogramma uit te spreken voor een terugkeer van de starterslening. 
 
Ridderkerk vergrijst en ontgroent meer dan omliggende gemeenten. Het opnieuw invoeren van de 
starterslening is daarom een goede stap, maar is in onze ogen niet voldoende. Wij vinden dat ook 
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nadrukkelijk moet worden ingezet op de bouw van starterswoningen en/of de transformatie van 
kantoorpanden tot starterswoningen. Ook een proef met een aantal Tiny Houses zou een mooie en 
duurzame bijdrage kunnen zijn. 
Het is teleurstellend dat het college een plan om starterswoningen van rond de € 100.000 te bouwen 
in een voormalig kantoorpand aan de Kastanjelaan heeft tegengehouden. Pas toen de 
projectontwikkelaar kwam met een plan om aanzienlijk duurdere woningen te realiseren, verleende 
het college zijn medewerking. 
 
Niet omdat we iets te verbergen hebben maar omdat we wat te beschermen hebben. 
 
Privacy in Ridderkerk behoeft meer aandacht. In het afgelopen jaar zijn er verschillende 
leermomenten geweest onder andere in het sociale domein. Het gemeentebestuur moet duidelijker 
en bij herhaling uitspreken dat wij van professionals verwachten dat zij zorgvuldig met de hen 
toevertrouwde informatie omgaan. En tegelijkertijd moet er oog zijn voor een werkbare en veilige 
omgeving van de professional.  
De begrippen subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid zijn hierbij kernbegrippen. 
Er mag niet meer verzameld worden dan nodig is voor de taak, en dat op de minst ingrijpende 
manier en het moet doelmatig zijn. Handig-om-te-weten informatie hoort niet in een dossier.  
Er ontbreekt een wettelijke grondslag om een algemene toestemming te vragen aan een client om 
medische informatie te mogen inzien en te verwerken.  
 
PvdA Ridderkerk is van mening dat begrippen als ‘medisch gegevens’ gebaseerd moeten zijn op de 
definities van de Autoriteit Persoonsgegevens.  Er is tegenwoordig veel mogelijk op het gebied van 
dataverzameling, dat vraagt om nog grotere zorgvuldigheid van de gemeente en daaraan gelieerde 
organisaties. En oplettendheid van inwoners. 
Inwoners moeten weten waar hun gegevens worden opgeslagen, waarvoor deze worden gebruikt en 
wie de gegevens kan inzien. Wij vinden dat de gemeente hier een informatieplicht heeft. Met de 
Ridderkerkpas is het bijvoorbeeld mogelijk om in te zien wie wat waar en hoe laat iemand iets heeft 
aangeschaft. Nice-to-know maar veelal niet relevant, wordt het dan alsnog opgeslagen? 
Als minima dit niet willen, om wat voor reden dan ook, kunnen zij dan kiezen? 
Omgaan met privacy vraagt om een goede voorlichting, goede inrichting van systemen en 
protocollen maar is vooral gebaat bij een goede attitude. 
PvdA Ridderkerk verwacht op dit onderwerp meer dialoog, transparantie en daadkracht. 
 
Werken de Wijkteams? 
 
De wijkteams zijn gestart en hebben de eerste stappen gezet naar een nieuwe werkwijze. Duidelijk is 
dat dit proces nog niet is afgerond. De toegezegde evaluatie waaruit de knelpunten en 
verbeterpunten in zouden worden benoemd is  (nog)niet uitgevoerd. Een goede werking van de 
wijkteams is cruciaal omdat zij de eerste poort willen en kunnen zijn naar zorg en welzijn.  
De wijkteams zijn volop in ontwikkeling en hebben tijd nodig. PvdA Ridderkerk is van mening dat de 
raad geinformeerd moet worden niet alleen door de inwoners maar ook door de wijkteams over de 
knelpunten.  
PvdA Ridderkerk is verbaasd dat het beschikbaar gestelde budget voor de wijkteams na maanden 
nog niet is ingezet.  
 
T: PvdA Ridderkerk vraagt de toezegging dat de evaluatie van de wijkteams op korte termijn wordt 
uitgevoerd en dat de resultaten onverwijld naar de raad worden verzonden, zodat duidelijk is of en 
wat de wijkteams nog nodig hebben om naar hun beste vermogens te presteren. 
 
Zorgen over Eigen Bijdragen 
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Het college heeft besloten om op het gebied van de jeugdzorg, de WMO en de participatiewet strak 
te sturen om binnen de verwachte budgetten te blijven wat drie jaar op rij resulteerde in een groot 
overschot. Dit overschot ging naar de algemene middelen.  
Geld voor het Sociale Domein moet besteed worden in het Sociale Domein. Wanneer we verlangen 
dat mensen langer thuis wonen moeten we zorgen dat zij de zorg krijgen die nodig is. Dat zij 
makkelijk toegang krijgen tot zorg, dat het volgens de intenties van de wet gaat en dat het voor hen 
betaalbaar blijft. Hierover lopen verschillende onderzoeken, bezwaren en rechtszaken die bijdragen 
aan verbetering van beleid. 
 
Zorgmijding komt ook in Ridderkerk voor. Het college heeft moeite om dit inzichtelijk te maken. Ook 
de vraag of er inzicht is in en een plafond aan de stapeling van Eigen bijdrage bleef onvoldoende 
beantwoord. Of er een eigen bijdrage wordt geïnd en de hoogte daarvan kan voor een deel door een 
gemeente zelf worden bepaald.  
PvdA Ridderkerk verwacht dat ook in Ridderkerk net als in andere gemeenten de Eigen Bijdrage voor 
de Dagbesteding en Individuele Begeleiding een belemmering zijn om gebruik te maken van de zorg. 
Dit werd onder andere geïllustreerd in de uitzending van Nieuwsuur waarin een Ridderkerker vertelt 
dat zijn vrouw niet meer naar de dagbesteding gaat vanwege te hoog oplopende Eigen Bijdragen. 
PvdA Ridderkerk ziet graag inzichtelijk welke eigen bijdragen worden geheven en hoe dit zich 
verhoudt tot andere gemeenten. 
 
M: PvdA Ridderkerk vraagt het college om onderzoek te doen naar de Eigen Bijdragen in Ridderkerk 
en dient daartoe een motie in 
 
 
Hartveilig Wonen 
 
Hartveilig Wonen is een georganiseerde burenhulp waarbij vrijwilligers (burgers) rondom het 
slachtoffer snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance. 
Door middel van een sms of melding via een applicatie op een smartphone krijgen vrijwilligers een 
melding van een hartstilstand. In die melding staat waar het slachtoffer zich bevindt en waar de 
dichtstbijzijnde AED zich bevindt. Sinds 1 juli van dit jaar is Ridderkerk ook op dit systeem 
aangesloten. Het systeem van Hartveilig Wonen werkt alleen als bekend is waar de AED’s hangen en 
als deze zich in een goede staat van onderhoud bevinden. In dat kader verbazen wij ons erover dat 
het college in antwoord op onze vragen heeft aangegeven niet te weten waar in onze gemeente 
AED’s hangen, laat staan in welke staat van onderhoud deze verkeren. 
 
T: kan de portefeuillehouder toezeggen dat de locaties en de staat van onderhoud van de in de 
gemeente aanwezige AED’s in kaart worden gebracht en dat deze informatie wordt doorgegeven aan 
Hartveilig Wonen? 
 
 
Precario belasting afschaffen 
 
De detailhandel is hard getroffen door de economische crisis. Consumenten hebben de afgelopen 
jaren noodgedwongen de hand op de knip gehouden, maar nu de bestedingen weer iets aantrekken, 
heeft de detailhandel het nog altijd moeilijk. Dat komt niet alleen door hoge huren, maar ook 
doordat steeds meer aankopen online worden gedaan en de vrijetijdsbesteding van mensen 
verandert. Deze en andere ontwikkelingen hebben hun invloed op de detailhandel in Ridderkerk niet 
gemist. Ook Ridderkerkse winkeliers hebben te maken (gehad) met teruglopende omzetten en 
noodgedwongen sluitingen. De leegstand in de verschillende winkelcentra, met name in de 
Ridderhof, is opgelopen. Op dit moment bedraagt de leegstand in Ridderkerk ongeveer 9,9%. Dat is 
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weliswaar iets onder het landelijk gemiddelde van 11,1%, maar wat de PvdA Ridderkerk betreft nog 
altijd veel te hoog. 
 
In de vorig jaar vastgestelde Toekomstvisie Detailhandel geeft het college aan dat de rol van de 
gemeente ten aanzien van de lokale economie beperkt is. Dat mag misschien zo zijn, maar dat 
betekent in onze ogen niet dat er niet meer voor ondernemers gedaan kan worden dan nu het geval 
is. In Ridderkerk wordt precariobelasting geheven voor alle voorwerpen op, onder of boven de 
openbare gemeentegrond, zoals winkeluitstallingen en terrassen. Wij willen ondernemers een 
steuntje in de rug geven door de precariobelasting af te schaffen. Dat betekent voor ondernemers 
niet alleen een lastenverlichting, maar zorgt er ook voor dat zij meer ruimte krijgen om te 
ondernemen. Zeker nu het voor winkeliers steeds belangrijker wordt om zich van online winkels te 
onderscheiden door de klant een beleving te bieden. 
 
M: de PvdA Ridderkerk dient een motie in om de precariobelasting af te schaffen. 

 
Topinkomens aan banden 
 
De PvdA Ridderkerk heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over het salaris van de directeur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. Dit salaris bedroeg tot begin 2015 € 296.155, 
waarmee de maximaal toegestane beloning uit de Wet normering topinkomens (en zijn voorganger: 
de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens) met meer dan € 100.000 
werd overschreden. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met gemeenschapsgeld wordt 
omgegaan en daar passen geen inkomens bij die de maximaal in de WNT toegestane beloning 
overstijgen. 
 
V: is het college bereid om de mogelijkheden te onderzoeken om bij het verstrekken van subsidies en 

bij aanbestedingen het maximum WNT-inkomenscriterium op te nemen en de raad over de uitkomsten 

van dat onderzoek te informeren? 

 
Ridderkerk groener maken 

 
Een aantal gemeenten is bewust bezig de hoeveelheid groen in hun gemeente te laten stijgen. Het gaat 

daarbij om de hoeveelheid openbaar groen per vierkante meter in de bebouwde kom per woning. Uit 

onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt dat de totale hoeveelheid groen in de 

onderzochte gemeenten de afgelopen jaren nauwelijks is gestegen, maar dat het vergroten van de 

hoeveelheid groen veel voordelen heeft. Zo heeft groen een positief effect op de gezondheid van 

mensen, is het belangrijk voor de aanpassing aan klimaatverandering en draagt het bij aan de 

verbetering van het milieu, door het verminderen van luchtvervuiling, CO2-uitstoot en het dempen van 

geluidhinder. 

 
Inwoners van andere gemeenten die een bezoek brengen aan een van de Ridderkerkse wijken zijn vaak 

positief verrast over de aanwezige hoeveelheid groen. Maar de luchtkwaliteit en geluidsbelasting in 

Ridderkerk is een voortdurend punt van zorg. Op te veel plekken in onze gemeente wordt net boven of 

zelfs onder de normen gescoord. Dat blijkt ook duidelijk uit een uit 2012 daterend geluidsrapport, 

waarin de algemene luchtkwaliteit op negen van de twaalf onderzochte locaties matig tot slecht was. 

De PvdA Ridderkerk ziet graag dat het college de mogelijkheid onderzoekt om de hoeveelheid groen 

in onze gemeente verder te laten stijgen, bijvoorbeeld door bij nieuwbouwprojecten te kijken hoe er 

meer groen in de openbare ruimte kan worden ingepast, door bij het herbestemmen van gebieden te 

kijken of ook een groene invulling mogelijk is en door in overleg met relevante partners zoals de 

provincie werk te maken van een groene gordel om Ridderkerk. 

 
Maak ‘het gat’ in West zo snel mogelijk dicht 
 



8 
 

In de brochure Halverwege schrijft het college dat het plaatsen van het ontbrekende stuk 
geluidscherm langs de A16 zo snel mogelijk moet worden geplaatst. Dat onderschrijft de PvdA 
Ridderkerk van harte. De werkgroep Lucht en Geluid zet zich al jaren in voor het dichtmaken van ‘het 
gat’. Sommige direct omwonenden zijn bang dat dit ten koste van hun uitzicht zal gaan. Op 9 
november zal er een bijeenkomst over dit onderwerp worden gehouden. De input van die 
bijeenkomst moet wat ons betreft de basis vormen om tot een voor iedereen acceptabele oplossing 
te komen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een transparant of doorzichtig scherm. 
 
Geluidmetingen in Drievliet/Het Zand vragen om actie 
 
Inwoners uit Drievliet en Het Zand maken zich zorgen over de luchtkwaliteit en geluidsbelasting in 
hun buurt. In antwoord op vragen van de PvdA Ridderkerk heeft het college aangegeven dat er in 
deze twee wijken recent een onderzoek is uitgevoerd naar de geluidsbelasting van de woningen 
direct achter de Rotterdamseweg. Uit deze onderzoeken blijkt dat de geluidsbelasting te hoog is. Wij 
vinden het belangrijk dat omwonenden over de resultaten van de metingen worden geïnformeerd en 
dat er op korte termijn, in overleg met alle betrokkenen, maatregelen worden genomen. Daarnaast 
willen wij aandringen op een onderzoek naar de luchtkwaliteit bij deze woningen. 
 
Geen grote windturbines in Ridderkerk 
 
De PvdA Ridderkerk is net als ruim twee derde van de Nederlanders voor windenergie, maar wij zijn 
tegen grote windturbines in dichtbevolkt gebied. De leefomgeving in Ridderkerk is al zwaar genoeg 
belast. Het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard maakt de komst van drie grote windturbines mogelijk. 
Hoewel het lastig zal zijn om deze windturbines buiten Ridderkerk te houden, betreuren wij het dat 
het college al op voorhand het hoofd in de schoot heeft gelegd. Tijdens een informatieavond over 
windturbines hebben vertegenwoordigers van de provincie aangegeven dat eventuele plaatsing van 
windturbines altijd een politieke keuze is. Wij verwachten van het college dan ook een proactieve 
houding in en een stevige regie op het windturbine-dossier, zeker nu er extra locaties voor grote 
windturbines in en nabij de gemeentegrens met Ridderkerk in beeld zijn. Het gaat om Ridderhaven-
Donkersloot, BT Oost en Stormpolder. De handtekeningenactie van de werkgroep Lucht en Geluid 
heeft duidelijk gemaakt dat elk draagvlak ontbreekt. 
 
Beperk overlast voor bewoners van de Rijksstraatweg 
 
De aanleg van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is in volle gang. De PvdA Ridderkerk krijgt 
regelmatig signalen van bewoners van de Rijksstraatweg dat zij geluidsoverlast ervaren. Mensen 
hebben er op zich begrip voor dat er werkzaamheden plaatsvinden op het terrein, maar de overlast 
moet wel acceptabel zijn. De PvdA Ridderkerk vindt dat op de gemeente de verantwoordelijk rust om 
te zorgen voor een leefbare leefomgeving voor de bewoners van de Rijksstraatweg. Een jaar geleden 
is, mede op ons initiatief, een motie aangenomen voor een lucht- en geluidmeetpunt op Nieuw 
Reijerwaard. Ondanks de toezegging begin dit jaar dat de raad in maart (!) over de verschillende 
mogelijkheden zou worden geïnformeerd, blijft het op dit punt volledig stil. Het college spant zich 
samen met Rotterdam en Barendrecht in voor een duurzaam bedrijventerrein, maar de gezamenlijke 
inzet zou zich in de eerste plaats moeten richten op een leefbare leefomgeving, bijvoorbeeld door 
het versneld aanleggen van de . De meeste bewoners hebben er net tien jaar bouwoverlast van 
Verenambacht opzitten en door het versneld aanleggen van de aarden wal kan de overlast van de 
ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard nog enigszins binnen de perken blijven. Het financiële belang 
lijkt echter voorop te staan. 
 
Nieuwe invulling voor braakliggend terrein aan de Karper 
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De PvdA Ridderkerk vindt een schone en nette leefomgeving belangrijk, dat wil zeggen: geen rommel 
in de tuin, geen zwerfafval, geen graffiti, geen kliko’s op de stoep laten staan. Daarin zijn in 
Ridderkerk nog voldoende slagen te maken. In een verzorgd straatbeeld past het ook niet dat 
terreinen te lang braak blijven liggen, zonder duidelijke bestemming. In de Karper zijn een hele tijd 
geleden speeltoestellen verplaatst naar elders in de wijk. Bewoners van het begin van de Karper 
kijken sindsdien aan tegen een braakliggend terrein. De gemeente heeft aangegeven hier 
parkeerplaatsen in combinatie met wat groen te willen aanleggen, maar dat hier voorlopig geen geld 
is. Zij zien hier graag parkeerplaatsen aangelegd worden, om de parkeerdruk in dit deel van de straat 
te verlichten. Deze wens is kenbaar gemaakt bij de gemeente, maar omwonenden kregen te horen 
dat er vooralsnog geen geld voor is. 
 
T: kan de portefeuillehouder toezeggen dat in overleg met omwonenden tot een nieuwe invulling van 
het terrein aan de Karper wordt gekomen en dat deze nieuwe invulling in de eerste helft van 2017 
wordt gerealiseerd? 
 
Gratis openbaar vervoer verder uitbreiden 
 
De PvdA Ridderkerk zet zich al langere tijd in voor gratis openbaar vervoer voor doelgroepen. 
Verheugd zijn wij dan ook, dat mede op ons initiatief, vanaf 1 januari 2017 gratis openbaar vervoer 
wordt ingevoerd voor AOW’ers met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Het invoeren 
van gratis openbaar vervoer voor deze doelgroep zien wij nadrukkelijk als een eerste stap. Graag zien 
wij dat zo snel mogelijk alle inwoners van Ridderkerk met een inkomen tot 130% van het sociaal 
minimum gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. 
 
Gratis openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen kan hun (sociale) mobiliteit en daarmee 
hun gezondheid bevorderen. Het haalt voor mensen de drempel weg om op stap te gaan voor de 
nuttige en de aangename dingen in het leven, zonder dat telkens hoeft te worden nagedacht of de 
ritprijs deze maand nog wel betaald kan worden. Ook kan het bijdragen aan het verminderen van het 
autogebruik, doordat mensen vrienden of familie niet meer hoeven te vragen om ze ergens heen te 
brengen. 
 
Definitieve oplossing voor Sint Jorisstraat 
 
Eind van dit jaar/begin volgend jaar wordt aan de raad een startnotitie over de herijking van het 
verkeerscirculatieplan voorgelegd. De PvdA Ridderkerk gaat er daarbij van uit dat het 
verkeerscirculatieplan, dat aan de hand van de startnotitie verder zal worden uitgewerkt, een 
definitieve oplossing bevat voor de verkeersonveiligheid in de Sint Jorisstraat. Wij willen het college 
een compliment geven voor het feit dat het eerder zijn nek heeft durven uitsteken om een pilot met 
eenrichtingsverkeer in de Sint Jorisstraat te starten, maar wij betreuren het dat een onzorgvuldige 
voorbereiding ertoe heeft geleid dat de pilot voortijdig moest worden afgebroken. De evaluatie van 
de pilot heeft echter duidelijk gemaakt dat veel inwoners de Sint Jorisstraat ten tijde van het 
eenrichtingsverkeer als veiliger hebben ervaren. In het huidige verkeerscirculatieplan staat dat de 
Sint Jorisstraat in 2019 autoluw wordt gemaakt. Nu het verkeerscirculatieplan wordt herijkt, is dit 
volgens het moment om al eerder in overleg met inwoners, ondernemers en de werkgroep Pilot Sint 
Jorisstraat tot een definitieve oplossing te komen voor de verkeersonveiligheid in de Sint Jorisstraat. 
 
Leg een voetpad aan op de Benedenrijweg tussen de Kievitsweg en het fietstunneltje 
 
Ridderkerk heeft een Toegankelijkheidscommissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de 
toegankelijkheid van gebouwen en de woonomgeving. De Toegankelijkheidscommissie heeft 
geadviseerd om een voetpad aan te leggen op de Benedenrijweg tussen de Kievitsweg en het 
fietstunneltje. Het oude voetpad (schelpenpad) is niet meer toegankelijkheid voor mensen met een 
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lichamelijke en/of visuele beperking; zij worden nu gedwongen om op de weg te lopen. Dat brengt 
gevaarlijke situaties met zich mee, omdat er veel (on)gemotoriseerd verkeer gebruikmaakt van deze 
route. De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat kwetsbare verkeersdeelnemers op veilige wijze 
aan het verkeer kunnen deelnemen. Door de aanleg van een voetpad kan deze onveilige situatie 
worden opgelost. Bovendien draagt de aanleg van een voetpad op deze locatie bij aan een betere 
voetgangersverbinding tussen het Centrum en Slikkerveer. 
 
M: de PvdA Ridderkerk dient een motie in om een voetpad aan te leggen. 

 
Geen enkele school of vereniging erop achteruit door IAP 
 
In april heeft het college het Integraal Accommodatieplan (IAP) gepresenteerd. Het IAP is een 
hyperambitieus plan, waarbij sommige verenigingen en scholen de zo noodzakelijke en gewenste 
aanpassingen in hun huisvesting krijgen. Maar waarbij ook grote delen van Ridderkerk verder op de 
schop gaan. Met het IAP is een totaal investeringsbedrag van € 20 tot 30 miljoen (!) gemoeid. Je zou 
verwachten dat bij een dergelijke mega-investering zorgvuldige besluitvorming en het creëren van 
draagvlak vooropstaan. Daarnaast zou je verwachten dat op zijn minst alle wijken profiteren van de 
greep uit de gemeentekas. Beiden is tot nu toe niet het geval (geweest); voor de PvdA Ridderkerk  
twee belangrijke redenen om tegen het IAP te stemmen. Het college heeft de toezegging gedaan dat 
geen enkele school of vereniging, de Buurtpreventie Bolnes (BB) daaronder begrepen, er door het 
IAP op achteruit zal gaan. Aan die toezegging gaan wij het college houden. Verder blijven wij ons 
inzetten voor een kunstgrasveld voor SV Bolnes en gaan wij ervan uit dat als uit de door de BB te 
houden enquête blijkt dat in Bolnes geen draagvlak is voor de sloop van de Beverbol, het college zijn 
besluit heroverweegt. 
 
Warm voorstander van een ijskoud Volksfeest 
De raad van Ridderkerk besluit alweer over de begroting voor 2017. Het is het laatste jaar van deze 
collegeperiode. De crisis lijkt voorbij, het herstel glibberig. Het Koningsplein is af (bijna). Ridderkerk 
staat er financieel erg goed voor. Er werd, is en wordt veel gevraagd van Ridderkerkers. Wij vragen 
aan de inwoners om actiever te worden, om meer te bewegen, om meer burgerinitiatieven, om meer 
mantelzorg, om ogen en oren, om handen, om meer mee te denken, om meer mee te doen…. 
Misschien moeten we ze ook weer eens uitnodigen voor een feest voor jong en oud: in december 
Schaatsen op het Koningsplein. 
 
M: PvdA Ridderkerk dient een motie in voor een schaatsbaan op het Koningsplein in december 2017 
 
Namens de PvdA Ridderkerk danken wij de ambtenaren en alle betrokkenen voor hun werk 
rondom de begroting. Wij wensen de raadsleden en de collegeleden veel wijsheid, een 
respectvolle bejegening en een warm hart toe bij de besluitvorming rond de begroting. 
 
Arianne Ripmeester 
Jeroen Rijsdijk 
Marijke van der Schoor 
Rob van Heijst 


