PvdA Ridderkerk- Algemene Beschouwing 2017
SAMEN WERKEN, SAMEN STERKER
Algemeen
De economie trekt aan maar niet iedereen merkt het en niet iedereen doet mee.
Na de doorrekening van het regeerakkoord weten we dat door de voorgenomen maatregelen
niet iedereen erop vooruit gaat. Hogere inkomens en werkenden wel, werkenden met een
laag inkomen minder. Een op de vijf mensen in de bijstand en bijna een op de vier
gepensioneerden zullen er volgens Sociale Zaken er in koopkracht op achteruit te gaan.
De druk op de gemeentelijke ondersteuning kan daardoor verder stijgen.
PvdA Ridderkerk is van mening dat budgetten en reserves bestemd voor zorg en minima
volledig besteed moeten worden aan de doelen en mensen waarvoor zij bestemd zijn en niet
mogen afvloeien naar de algemene reserve.
PvdA Ridderkerk steunt alle maatregelen die bestaanszekerheid versterken. De mens moet
daarbij centraal staan en niet de regels. En iedereen telt mee, wij streven naar een inclusieve
samenleving.
Uit onderzoek blijkt dat mensen het gelukkigst zijn in gemengde woonmilieus waarbij de
inkomensverschillen niet te ver uit elkaar lopen. Reden voor de PvdA Ridderkerk om te
blijven pleiten voor minimaal 30% sociale huurwoningen per wijk. Het streven van het college
is naar een ‘betere bevolkingssamenstelling’. In woonwijken als Het Zand zijn weinig sociale
woningen gebouwd. De gemeente spreekt de wens uit aan projectontwikkelaars om vooral
twee onder een kap woningen te bouwen. PvdA Ridderkerk is voor wijken voor iedereen.
Het Koningsplein kan bruisender. PvdA Ridderkerk is groot voorstander van dynamiek op het
plein. Van evenementen die mensen verbinden en dus ook van een waterornament. Uit de
grond opspuitend water verlevendigt het plein, maakt het aantrekkelijk voor (groot-) ouders
en (klein)kinderen, goed voor ontmoeting, goed voor de terrasjes, rolstoeltoegankelijk en
geen beperking bij evenementen.
Draag bij aan een stabiel inkomen
Het aantal betaalbare woningen wordt steeds schaarser waardoor er verschillende
problemen ontstaan voor Ridderkerkers met een bescheiden inkomen. PvdA Ridderkerk is
van mening dat opvang in de gemeente voor dak- en thuislozen zou moeten worden
gerealiseerd, zodat hun steunstructuur in stand blijft wat zo belangrijk is voor herstel en het
voorkomen van terugval.
In Ridderkerk leven 1300 huishoudens van een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal
minimum. Van de groep volwassenen ontvangt iets meer dan de helft een uitkering en een
groot deel werkt. De Ridderkerkpas zou ook de andere helft van de minima moeten bereiken.
De vraag is of dat inmiddels gebeurt.
Twee derde van de huishoudens (852) zit langer dan drie jaar in de minimagroep. Deze
groep is kwetsbaar bij schommelingen in het inkomen.
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Wie niet kan betalen die moet meer betalen (denk aan verkeersboetes en zorgpremies). En
juist op die momenten in je leven wanneer je daar het minst toe in staat bent (bij een
echtscheiding, verlies van een baan, ziekte, dood van een naaste), wil de overheid dat de
meeste formulieren worden ingevuld. Dat is vragen om ongelukken. Helaas is de overheid
zelf ook oorzaak van schulden, door het opleggen van boetes of door het verstrekken van te
lage of te late voorschotten.
Een grote groep Ridderkerkers hebben een aanvulling nodig van de gemeente om tot een
minimum inkomen te komen. Door de schommelingen en de bureaucratie is het
buitengewoon lastig en soms onmogelijk om bijvoorbeeld vaste lasten op tijd te betalen. De
vraag is of dit niet eenvoudiger geregeld kan worden waardoor meer stabiliteit ontstaat.
PvdA Ridderkerk is blij dat er ook in Ridderkerk gekeken wordt hoe de uitgangspunten van
Mobility Mentoring meegenomen kunnen worden in de uitvoering. Stress maakt het
onmogelijk voor mensen om te doen wat ze moeten doen. Inzicht in de belastbaarheid van
mensen maakt een effectievere uitvoering van de inkomensverstrekking mogelijk. Het
ontstressen van de mensen en een integraal actieplan bieden perspectief op een duurzame
verbetering van de situatie. Wij verwachten er veel van.
Schuldvrije gemeente
Laten we inzetten op een Schuldvrije gemeente!
Achter elke vijfde huisdeur worstelt in Nederland een huishouden met financiële problemen.
Vier op de vijf ondernemers worden geconfronteerd met medewerkers met financiële
problemen. Tien tot twintig procent van de mensen met schulden heeft vermoedelijke een
verstandelijke beperking, en een op de vier heeft een beperkt taal- en rekenniveau. Door
financiele stress komen de competenties verder onder druk te staan.
Dat vraagt visie met realiteitszin van de lokale overheid.
Experimenteer met het overnemen van schulden. Na drie jaar schuldsanering zien
schuldeisers vaak nog geen tien procent van hun geld terug. Als gemeente kun je dus al veel
sneller om de tafel met schuldeisers: ‘Jullie krijgen nu meteen 10%, dan nemen wij de schuld
over’. Dat is geen liefdadigheid, maar een investering.
Neem je de kosten van bewindvoering mee, dan is het nog voordeliger. Momenteel kost drie
jaar een bewindvoerder de gemeente zo’n 5.000 euro. En dan is er aan het eind van de rit
vaak nog niks opgelost. Voor datzelfde geld kun je ongeveer 50.000 euro aan schulden
opkopen en oplossen. Een schuldeiser ziet immers aan het einde van de rit ongeveer 10%
terug, dus door de schuldeiser direct die 10% te betalen, vervalt de overige 90% van die
schuld. Daarmee bespaar je niet alleen op de kosten van bewindvoering, maar ook op de
kosten die door schulden toenemen zoals uitkeringen, jeugdzorg, geestelijke
gezondheidszorg, schuldhulpverlening, ziekteverzuim en ga zo maar door.
Werken moet lonen.
Veel bijstandsontvangers willen graag een baan, een baan die voldoende inkomen geeft om
van rond te komen. Het aantal bijstandsontvangers is fors gestegen ten opzichte van 2015.
Het is positief dat veel mensen een traject krijgen aangeboden en in een traject zitten.
Wanneer mensen zelf hun traject mee mogen bepalen worden deze bewezen effectiever. In
het algemeen lijkt de effectiviteit van de trajecten niet inzichtelijk.
Hoeveel Ridderkerkers zijn duurzaam uitgestroomd? Hoeveel mensen hebben na een aantal
maanden werken met behoud van uitkering een contract aangeboden gekregen? Hoeveel
mensen hebben een contract gekregen dat een inkomen geeft dat voldoende is om van rond
te komen? Hoe is de klanttevredenheid bij de Ridderkerkers en bij de werkgevers?
Het nieuwe kabinet maakt werken onder het minimum inkomen (waarschijnlijk) mogelijk.
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Toezegging: PvdA Ridderkerk vraagt de toezegging van het college dat Ridderkerk het
werken onder het minimum loon niet zal faciliteren.
De samenwerking met werkgevers is hard nodig. De lage respons op de
Ondernemersenquete vraagt naar meer onderzoek of dit wel de methode was om informatie
van ondernemers op te halen. De zorgen en vooroordelen bij werkgevers over het in dienst
nemen van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt vraagt meer aandacht. Net
als clienten willen zij maar een aanspreekpunt voor vragen.
Statushouders vormen een toegenomen groep in het bijstandsbestand. Deze groep heeft
vaak een schuld door de lening voor woninginrichting en inburgering. In drie jaar tijd zijn,
voor zover de gemeente geregistreerd heeft, 7 mensen (2,5%) aan betaald werk gekomen.
Opmerkelijk was de geringe informatie die beschikbaar was over de activering van deze
groep.
PvdA Ridderkerk is van mening dat het college zich een ambitieuzer doel mag stellen ten
aanzien van de activering van deze groep.
Toezegging: PvdA Ridderkerk vraagt de toezegging dat op korte termijn inzicht wordt
gegeven in het aantal bijstandsontvangers in Ridderkerk, de effectiviteit van de ingezette
trajecten en de klanttevredenheid.
Zorg
De ondersteuning van mensen die zorg of steun nodig hebben blijft een aandachtspunt.
Doordat steeds meer mensen langer thuis wonen net als mensen met een GGZ achtergrond
en de samenleving complexer en individueler wordt komen er nieuwe maatschappelijke
uitdagingen.
In de gemeente Ridderkerk kennen veel mensen elkaar nog. Toch neemt ook hier de
eenzaamheid toe. Net als het gevoel van onveiligheid bij bepaalde groepen inwoners.
Wij ondersteunen de oproep van het Maatschappelijk Burgerplatform dat er meer aandacht
moet komen voor de privacy en de klachtenregeling in de gemeente.
De Klachtenfunctionaris die is ingesteld is vooral bedoeld voor een soepele afhandeling van
de klacht in de organisatie maar draagt niet bij aan versterking van de positie van de client
als serieuze gesprekspartner van de gemeente. Ook de oproep om meer in te zetten op de
aanwezigheid van onafhankelijke client ondersteuning tijdens de keukentafelgesprekken
steunen wij.
Wij zijn verheugd dat de overeenkomt DAH is beëindigd en verwachten dat de site van
BARdichtbij daar op korte termijn op wordt aangepast.
De uren voor huishoudelijk hulp worden nog steeds niet vastgesteld via de onafhankelijke
richtlijn.
Wij bedanken het college voor de bevestiging dat het niet de client is die bepaald of het
resultaat van een huis schoon en leefbaar is behaald, ook is het niet de client die de hoogte
van de tevredenheidcijfers bepaald. Deze worden bepaalt door de door de gemeente
ingehuurde organisatie BARdichtbij/ Lekker Leven die ook verantwoordelijk is voor de
managementinformatie aan het college.
Vraag: Wij vragen van het college om clienten en de thuiszorgmedewerkers zelf meer stem
te geven in de beoordeling van de kwaliteit van de geboden dienst.
Het is belangrijk dat er een onafhankelijke client ondersteuning en klachtenfunctionaris komt.
Het is opmerkelijk dat in Ridderkerk de decentralisaties op dit terrein al in 2014 zijn ingezet
en dat in de maanden voor het einde van de collegeperiode de klachtenregeling wordt
verbeterd.
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Seniorvriendelijke gemeente
Ridderkerk vergrijst. En dat betekent dat onze gemeente daar rekening mee heeft te houden.
De mens centraal en niet de regels, samen op zoek naar de beste oplossing omdat iedereen
meetelt en meedoet. Bestaanszekerheid is belangrijk. Dat betekent een stabiel inkomen,
goede ouderenzorg, goede en toegankelijke voorzieningen en voldoende passen woningen.
De openbare ruimte rollatorvriendelijk inrichten voorkomt valpartijen.
Valpreventieprogramma’s kunnen bijdragen om valpartijen in huis te voorkomen. In
Ridderkerk overlijden relatief veel mensen na een val.
Zorg voor voldoende inkomen voor ouderen. Maak verborgen armoede bespreekbaar.
Goede ouderenzorg betekent: goede kwaliteit, passend, betaalbaar en beschikbaar voor
iedereen. Stimuleer ontmoeting en menselijk contact omdat dat eenzaamheid kan
verkleinen, begrip en solidariteit vergroot en helpt bij het waardig ouder worden.
Dementie is een steeds vaker voorkomend ziektebeeld. Ook in voorgaande jaren vroegen wij
aandacht hiervoor. Training van baliemedewerkers en winkelpersoneel in het herkennen en
omgaan met dementerenden is belangrijk. Het steunen van de mantelzorgers en partners
van dementerenden vraagt meer aandacht en maatwerk.
Vraag: Wil het college bij het opstellen van de (ruimtelijke) beleidsplannen de uitgangspunten
van een Seniorvriendelijke en dementievriendelijke gemeente zichtbaar betrekken?
Mantelzorg
Er is onderzoek gedaan onder Mantelzorgers in Ridderkerk. Van de 100 mensen gaven 7
aan tevreden te zijn met de ondersteuning, het dubbele aantal gaf aan ontevreden te zijn.
Meer mensen gaven niets aan. Gezien de waardering die er voor mantelzorgers is en het
belang dat de gemeente en PvdA Ridderkerk hechten aan goede ondersteuning van
mantelzorgers is er noodzaak om helder te krijgen waarom mensen niet konden of durfden
aangeven hoe zij over de ondersteuning van de gemeente dachten.
Onduidelijk blijft of de rijksgelden worden ingezet op een wijze die mantelzorgers wensen,
zijn de activiteiten aanbodgestuurd of vraaggestuurd?
Wachtlijsten
Er zijn wachtlijsten in de jeugdzorg, wachtlijsten bij de wijkteams, wachtlijsten bij de
mantelzorgondersteuning.
PvdA Ridderkerk vraagt al langer om informatie over wachtlijsten. De gegevens zijn bij de
organisaties beschikbaar. Het blijft onduidelijk waarom de raad deze informatie en de
plannen van aanpak om wachtlijsten te verminderen niet of laat ontvangt.
Geen bezuiniging op Wijkverpleging
Een Wijkverpleegkundige werkt meestal bij thuiszorgorganisaties en geeft ondersteuning aan
patiënten in de thuissituatie. Een Wijkverpleegkundige helpt voornamelijk patiënten die
herstellen van een operatie of een (vaak chronische) ziekte hebben, gehandicapten en
ouderen. De taken van de Wijkverpleegkundige zijn het helpen bij de lichamelijke verzorging
van de patiënt (mocht dit nodig zijn), het geven van injecties, het aanleggen van een infuus,
het toedienen van medicijnen en het verzorgen van wonden. De Wijkverpleegkundige
stimuleert ondertussen ook de zelfredzaamheid van de patiënten om hen (weer) zo
zelfstandig mogelijk te maken. Naast de verzorgende taken moet een Wijkverpleegkundige
ook in staat zijn om diagnoses te stellen en zorgplannen op te stellen en uit te voeren. Daar
komen ook nog andere administratieve zaken bij (bijvoorbeeld verslaglegging) en het
onderhouden van contacten met de artsen en andere Verpleegkundigen.
Kortom de wijkverpleegkundige speelt een cruciale rol in de Ridderkerks Zorg. PvdA
Ridderkerk is van mening dat de voorgenomen bezuiniging op wijkverpleging de kwaliteit van
zorg in Ridderkerk teveel onder druk zet.
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Toezegging: PvdA Ridderkerk vraagt de toezegging van het college om de negatieve
effecten van de bezuiniging op de Wijkverpleging zo nodig uit eigen middelen te willen
compenseren.
(Financieel) Gezonde jongeren
Een op de tien jongeren komt rond van een laag inkomen. Informatie van Schuldhulpmaatje
Ridderkerk laat zien dat het aantal jongeren met schulden toeneemt. Deze jongeren hebben
baat bij een integrale aanpak die op hen gericht is. Waarbij financiele educatie niet kan
ontbreken.
Het inzetten van preventief budgetbeheer is ook voor deze groep een (tijdelijke)
ondersteuning. Wij betreuren het dat dit instrument niet vaker wordt ingezet om schulden of
verergering te voorkomen.
Twee jaar terug was er veel aandacht voor het alcohol en drugsgebruik onder jongeren.
Uitgesproken werd dat er grote inzet is/ zou komen om dit terug te dringen. Helaas zijn er
geen cijfers beschikbaar over de effectiviteit van deze inzet.
Obesitas is een toenemend probleem. Het is goed dat kinderen en jongeren worden
uitgedaagd om meer te bewegen en gezonder te eten.
De samenwerking met bestaande partijen zoals sportscholen kan verbeteren. Aansluiting en
promotie via de Ridderkerkpas lijkt wenselijk.
Bij de nieuwe rol van de gemeente als regisseur en verbinder van partijen die samenwerken
om meer mensen in beweging te krijgen past sensitiviteit als het gaat om de verdeling van de
media aandacht. Bij de ambitie om kinderen en jongeren te bereiken om meer te bewegen
past een heldere procesvoering als het gaat om privacy. Bijvoorbeeld gegevens die met
toestemming van scholen over leerlingen worden opgehaald mogen niet voor een ander doel
worden gebruikt, en zeker niet zonder toestemming van de ouders of de scholen breed
worden verspreid.
PvdA Ridderkerk vraagt meer aandacht voor de privacy regels.
Onderwijs
Het Gemini-college is optimistisch. De recente slagingspercentages en uitwerking van de
innovaties stemmen hoopvol. En uiteraard kijkt men uit naar de nieuwbouw.
In ruimtelijke ordening plannen wordt steeds vaker ingezet op hoogte. In de plannen rondom
Salem, in de omgevingsvisie en recent nog in de visie PC Hoofdstraat spreekt het college
over markante hoogbouw.
Onnodig te zeggen dat Gemini net als Farel geholpen zouden zijn met een ruim opgezette
laagbouw op een locatie in het groen, met een omsloten schoolplein, veilig bereikbaar te
voet en per fiets en dichtbij haltes voor het openbaar vervoer en moderne sportfaciliteiten.
Het is de keus van het college om de school tegen de Rotterdamse weg te plaatsen. Een
waterpartij kan de locatie accentueren, naar voorbeeld van de Sionskerk.
PvdA Ridderkerk kijkt uit naar een ambitieus plan dat het Geminicollege weer een goede
uitgangspositie geeft.
Jong geleerd… Stop pesten
De aandacht voor pesten op school neemt weer af tot het volgende dramatische incident
zich voordoet. Ook al heeft de gemeente formeel geen rol, waardeert de PvdA Ridderkerk de
inzet van de wethouder om dit onderwerp bespreekbaar te houden.
Graag vernemen wij wanneer de sociale veiligheid op school geagendeerd is in het LEA.
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Stop met het verminderen van de sociale woningvoorraad
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. Sterker nog, in de
‘eigen’ prestatieafspraken (p. 21) wordt opgemerkt dat de behoefte aan sociale
huurwoningen de komende jaren naar verwachting alleen maar zal toenemen. Is regeren niet
vooruitzien?
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. Veel woningen met een huur tussen de € 300 en 500 worden
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. Dat is op zich niet
onverstandig, 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 die door de sloop van hun woning
noodgedwongen moet verhuizen, steeds moeilijker wordt om een passende woning te
vinden. Laat staan voor Ridderkerkers die om een andere reden willen verhuizen.
Regelmatig is het aanbod van beschikbare huurwoningen in Ridderkerk op Woonnet
Rijnmond minder dan tien (!). Het Ombudsteam van de PvdA Ridderkerk maakt van dichtbij
mee tot welke schrijnende situaties dit leidt.
Tiny Houses voor jongeren en alleenstaanden
Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de komende jaren toe. Uit onderzoek blijkt dat
nu al vier op de tien jongeren die het ouderlijk huis verlaat, alleenstaand is. Het is een
ontwikkeling waar ook Ridderkerk meer en meer mee te maken krijgt. Niet voor niets wordt in
de Omgevingsvisie het belang van een gevarieerd woningaanbod onderstreept (p. 9). Juist
voor alleenstaanden is het door aangescherpte hypotheeknormen moeilijker geworden om
een (eerste) huis te kunnen kopen. Huren is lang niet voor iedereen een haalbaar alternatief.
Dat maakt dat de PvdA Ridderkerk het belangrijk vindt om nieuwe woonvormen te
onderzoeken. Woonvormen waarmee onder meer de ontgroening van Ridderkerk kan
worden tegengegaan en waarmee kan worden voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen
van de landelijke overheid, namelijk dat in 2050 de hele bebouwde omgeving (dus zowel
nieuwe als bestaande gebouwen) energieneutraal moet zijn.
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Een woonvorm die in opkomst is, zijn Tiny Houses. Elders in het land lopen diverse
projecten. Tiny Houses zijn kleine maar volwaardige huizen van ± 50 m², die eventueel
verplaatsbaar zijn en die door het gebruik van nieuwe technieken niet op water, elektra en
het riool hoeven te worden aangesloten (zelfvoorzienend). Ze staan voor een bepaalde
levensfilosofie: minder huis, meer leven. Het is al mogelijk om een Tiny House te laten
bouwen voor ongeveer € 35.000. Dat is een stuk goedkoper dan een eengezinswoning of
een driekamerflat. Daarmee kunnen Tiny Houses een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief
zijn voor alleenstaande((n) jongeren). Daarnaast kunnen zij een bijdrage leveren aan de
verduurzaming van het Ridderkerkse woningbestand en biedt het bouwen en ontwerpen van
de woningen mogelijk kansen voor lokale ondernemers.
Zie voor meer informatie: www.tinyhousenederland.nl.
M: wij dienen een motie in om het college te laten onderzoeken op welke manier Tiny
Houses kunnen bijdragen aan de verduurzaming van het Ridderkerkse woningbestand.
Gratis parkeren in feestmaand
De detailhandel is hard getroffen door de economische crisis. Nu de bestedingen
aantrekken, heeft de detailhandel het nog altijd moeilijk. Dat komt niet alleen door hoge
huren, maar ook doordat steeds meer aankopen via internet worden gedaan. Deze en
andere ontwikkelingen hebben duidelijk hun invloed gehad op de detailhandel in Ridderkerk.
Ook Ridderkerkse winkeliers hebben te maken (gehad) met teruglopende omzetten en
noodgedwongen sluitingen. Met name op het dorp is de leegstand duidelijk zichtbaar.
Momenteel bedraagt de leegstand in het winkelhart ongeveer 13%. Dat ligt iets boven het
landelijk gemiddelde van 10,8%.
Het college is al langere tijd met winkeliers en andere betrokken partijen in gesprek over een
pakket aan maatregelen om het winkelhart ook op langere termijn levendig en vitaal te
houden. De PvdA Ridderkerk is benieuwd naar de voorlopige resultaten van dat overleg. Het
is belangrijk dat onze winkeliers op korte termijn een steuntje in de rug krijgen. Wij gaan
ervan uit dat het afschaffen van de precariobelasting in ieder geval deel zal uitmaken van dat
pakket aan maatregelen.
Momenteel doet de gemeente onderzoek naar (onder meer) het parkeergedrag van
bezoekers van het winkelhart. De uitkomsten daarvan worden in december verwacht en zijn
mede bepalend voor het toekomstige parkeerbeleid. In de raad is een aantal keer gesproken
over gratis parkeren, maar de effecten daarvan zijn ongewis. Trekt het meer bezoekers naar
het winkelhart? Draagt het daarmee bij aan een hogere omzet voor winkeliers? Wij zijn van
mening dat het onderzoek naar het parkeerbedrag een zo volledig mogelijk beeld moet
geven. Dat kan niet zonder dat de effecten van gratis parkeren in het winkelhart zijn
meegenomen. De PvdA Ridderkerk ziet daarom graag dat er een pilot gratis parkeren in het
winkelhart wordt gehouden gedurende de decembermaand. Door de pilot in deze maand te
houden, loopt het onderzoek niet veel vertraging op. Op die manier kan deze of een
volgende raad een weloverwogen beslissing nemen over het toekomstige parkeerbeleid.
M: wij dienen een motie in voor een pilot met gratis parkeren in december.
Bloembakken terug in het winkelhart
Sommige maatregelen om het winkelhart ook op langere termijn levend en vitaal te houden
vergen nader onderzoek. Dat neemt niet weg dat er ook op korte termijn al maatregelen
genomen kunnen worden die bijdragen aan een aantrekkelijker winkelhart. In reactie op de
Omgevingsvisie heeft de winkeliersvereniging onder meer aangegeven dat zij graag ziet dat
de in 2010 wegbezuinigde bloembakken terugkeren in het winkelhart. Tot die tijd zorgde de
gemeente voor de bloembakken, de beplanting en het onderhoud ervan. De PvdA
Ridderkerk ondersteunt deze oproep van harte. Bloemen en planten verfraaien de openbare
ruimte en zorgen voor aantrekkelijke toegangspleinen naar de winkels.
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T: wij vragen de toezegging aan het college dat vanaf het voorjaar van 2018 de
bloembakken terugkeren in het winkelhart.
Meer groen in Ridderkerk
In Ridderkerk zijn de afgelopen jaren, met behulp van de provincie, mooie stappen gezet om
de leefomgeving aantrekkelijker te maken: de Crezéepolder is veranderd in een
natuurgebied en het Waalbos is aangelegd. Maar de hoeveelheid groen in woonwijken is niet
gestegen. Sterker nog, groene plekken als het Park Bolnes en het Park Ringdijk zijn
volgebouwd. Nu heeft het college plannen om ook de Driehoek vol te bouwen. Dat is een
gemiste kans, want groen heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. Ook
draagt groen bij aan verbetering van het milieu, door het verminderen van luchtvervuiling en
het dempen van geluidshinder. In Ridderkerk valt op dat gebied nog een wereld te winnen.
Niet voor niets maakt onze gemeente samen met Rotterdam en Schiedam onderdeel uit van
de ‘Vuile Driehoek’.
De PvdA Ridderkerk ziet graag dat de mogelijkheden worden onderzocht om de hoeveelheid
groen in onze gemeente 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 als de provincie werk te maken van een groene gordel om Ridderkerk.
Dus meer groen in de wijken, om de wijken en rond Ridderkerk. In navolging van andere
gemeenten kan overwogen worden om het vergroenen van voor- en achtertuinen te
stimuleren, een gratis boom aan te bieden aan inwoners die daarvoor de ruimte hebben en
om in wijken die daarvoor belangstelling hebben, een of meer buurttuinen aan te leggen,
waar inwoners eventueel ook samen groenten kunnen kweken.
Hoogteverschillen aanbrengen in het Oosterpark
Inwoners uit Drievliet en Het Zand – verenigd in de werkgroep 3VO.Biotoop – maken zich
zorgen over de kap van zieke essenbomen en het uitvoeren van dunningswerkzaamheden in
het Oosterpark. De lucht- en geluidkwaliteit bij de woningen is nu al slecht en omwonenden
vrezen dat als het Oosterpark door de voorgenomen kap voor een deel zijn bufferfunctie
verliest, dit verder zal verslechteren. Uit onderzoek blijkt dat niet alle zieke essenbomen
hoeven te worden gekapt, maar dat soms kan worden volstaan met het wegsnoeien van de
aangetaste takken.
De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat bij het kappen van de essenbomen zorgvuldig te
werk wordt gegaan: alleen die bomen die niet meer te redden zijn en/of een acuut gevaar
opleveren voor de veiligheid van fietsers en wandelaars moeten worden gekapt. Daarnaast
vinden wij het van belang dat het Oosterpark ook na de kap zijn bufferfunctie behoudt, en dat
die waar mogelijk wordt versterkt. Dat kan bijvoorbeeld door bomen terug te planten die in
het bijzonder geschikt zijn om fijnstof op te nemen en geluid tegen te houden en door in
overleg met alle partijen te kijken of er langs de Rijksweg of in het Oosterpark zelf
hoogteverschillen kunnen worden aangebracht, zodat de nieuwe aanplant direct al hoger
reikt.
V: kan de raad geïnformeerd worden over het aantal essen dat in het Oosterpark moet
worden gekapt, zodra dit bekend is?
V: wil het college zich erbij de verantwoordelijke instanties sterk voor maken dat eerst de
zieke essen worden gekapt en dat daarna pas, in overleg met omwonenden, eventuele
dunningswerkzaamheden worden uitgevoerd?
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Maak ‘het gat’ in West eindelijk dicht
In de brochure Halverwege (2016) schrijft het college dat het plaatsen van het ontbrekende
stuk geluidscherm langs de A16 zo snel mogelijk moet worden geplaatst. De werkgroep
Lucht en Geluid spant zich hier al lange tijd voor in. In latere raadsvergaderingen maakte het
college echter weer een terugtrekkende beweging, zoals tijdens de raadsvergadering van 14
september 2017. Inmiddels kan worden geconcludeerd dat ‘het gat’ ook deze collegeperiode
weer niet zal worden dichtgemaakt. De PvdA Ridderkerk vindt dat onbegrijpelijk. Wij vragen
ons af: hoe succesvol is de lobby van dit college? In de tussentijd is in Barendrecht wel een
scherm geplaatst. En is een tweede aangekondigd.
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 plaatsing van drie
windturbines mogelijk. De handtekeningenactie van de werkgroep Lucht en Geluid heeft
duidelijk gemaakt dat elk draagvlak voor de plaatsing ontbreekt. Het college wil echter niet
meer praten over de beoogde over mogelijke windturbines in Nieuw Reijerwaard. Alles wat in
het inpassingsplan staat, moet volgens hem doorgaan.
Inmiddels is de provincie op zoek naar extra locaties voor windturbines. Zij heeft plannen
voor een windturbine bij de Greenery in Barendrecht, grenzend aan Ridderkerk. De
bewoners van de Rijksstraatweg zullen daarvan de meeste overlast ondervinden. En voor
drie windturbines in Stormpolder, recht tegenover Bolnes. Het college verzet zich vooral
tegen de windturbine bij de Greenery en heeft zich feitelijk al neergelegd bij de windturbines
in Stormpolder. Waarom? Geluid over water draagt ver en de bewoners van de flats langs de
rivier in Bolnes zitten straks met de gebakken peren.
Plaatsing van windturbines op zee wordt steeds rendabeler. Waarom wordt daar niet op
ingezet?
Klachten over houtrookoverlast serieus nemen
Houtrookoverlast is een niet te onderschatten en toenemend probleem. Het is niet voor niets
dat de vorige regering heeft aangegeven tot een breed gedragen aanpak van
houtrookoverlast te willen komen. Ook in Ridderkerk wordt in verschillende wijken
houtrookoverlast ervaren. Het gaat om situaties waarin mensen aangeven dat de overlast
hun dagelijks leven beïnvloedt; zij kunnen tijdens het stookseizoen niet of beperkt ventileren
en sommigen zien zich daardoor genoodzaakt om ’s ochtends vroeg al het avondeten te
koken, omdat er dan nog niet wordt gestookt. De PvdA Ridderkerk vraagt al langere tijd
aandacht voor houtrookoverlast. Dat heeft er onder andere toe geleid dat in Ridderkerk de
Toolkit Houtrookoverlast (gedeeltelijk) wordt toegepast. Graag zien wij nu ook dat er
vooruitlopend op eventueel landelijk beleid in de APV een norm wordt opgenomen aan de
hand waarvan kan worden bepaald of er in een concreet geval sprake is van
houtrookoverlast.
Haast maken met lucht- en geluidmeetpunt op Nieuw Reijerwaard
De aanleg van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is in volle gang. De PvdA Ridderkerk krijgt
regelmatig signalen van bewoners van de Rijksstraatweg dat zij overlast ervaren. Mensen
hebben er op zich begrip voor dat er werkzaamheden plaatsvinden op het terrein, maar de
overlast moet wel acceptabel zijn. Wij vinden dat op de gemeente de verantwoordelijkheid
rust om te zorgen voor een leefbare leefomgeving voor de bewoners van de Rijksstraatweg.
Mede op ons initiatief is de aflopen anderhalf jaar een motie en een amendement (!)
aangenomen om een lucht- en geluidmeetpunt te plaatsen op Nieuw Reijerwaard om de
kwaliteit van de leefomgeving te monitoren.
In het amendement dat in maart door de raad is aangenomen, is het college gevraagd om
ervoor te zorgen dat het meetpunt binnen een half jaar zou worden geplaatst. Het college
heeft toen aangegeven dat dit haalbaar is. Inmiddels is duidelijk dat het meetpunt op zijn
vroegst in december zal worden geplaatst op de hoek van de Voorweg en de

Pagina 9 van 10

Rijksstraatweg. Dat is ruim acht maanden (!) later. Tot die tijd zal op deze locatie worden
volstaan met een mobiel geluidmeetpunt. Toen wij laatst naar de stand van zaken
informeerden, antwoordde het college dat zaken als vergunningverlening, locatiekeuze en
mogelijke overeenkomsten met grondeigenaren voor vertraging hebben gezorgd. Wij zijn
daarover verbaasd, omdat het hier gaat om zaken die al bij het aannemen van het
amendement voorzienbaar waren.
V: Waarom is er voor gekozen om het lucht- en geluidmeetpunt op de hoek van de Voorweg
en de Rijksstraatweg te plaatsen en is dit ook de locatie die de voorkeur heeft van
omwonenden?
V: Welke locaties zijn nog meer in beeld geweest voor het plaatsen van het meetpunt en
waarom zijn die afgevallen?
Gratis openbaar vervoer voor ouderen verder uitbreiden
De PvdA Ridderkerk zet zich al langere tijd in voor gratis openbaar vervoer voor
doelgroepen. Begin dit jaar is mede op ons initiatief gratis openbaar ingevoerd voor ouderen
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 ouderen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum gratis met het
openbaar vervoer kunnen reizen. Op termijn kan worden overwogen om, in navolging van
omringende gemeenten als Rotterdam en Barendrecht, alle ouderen gratis met het openbaar
vervoer te laten reizen. Uit onderzoek blijkt dat gratis openbaar vervoer voor ouderen hun
gezondheid bevordert en vereenzaming tegengaat. Ook draagt gratis openbaar voor deze
doelgroep bij aan een hogere bezettingsgraad van het openbaar vervoer buiten de spits. Zo
worden lijnen rendabeler.

Tot slot
Wanneer mensen met hun mogelijkheden en beperkingen centraal worden gezet en
gehandeld wordt vanuit de geest van de wetten is er veel mogelijk. Het gemeentebestuur zal
verbindend moeten optreden, zorgen voor een vangnet voor de kwetsbaren, zorgen voor een
springplank voor de weerbaren in nood. De boekhouder, de sterkste of de grote mond
zouden niet de dienst uit moeten kunnen maken. Als we samen werken en generaties
verbinden zijn we samen sterker. Wij willen kunnen vertrouwen op een gemeentebestuur,
beleidsbepalers en inwoners met een warm hart en verstandig hoofd.
Wij danken de ambtenaren voor hun inzet om een begroting voor het komende jaar te
presenteren. En wensen raad en college veel wijsheid en collegialiteit toe bij het bespreken
ervan.

Met vriendelijke groet namens PvdA Ridderkerk

Arianne Ripmeester en Jeroen Rijsdijk
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