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Toekomstvisie 
 

Algemeen 

 

Om richting te geven aan ontwikkelingen is voor alles nodig een visie te hebben 

over hoe die ontwikkelingen idealiter zouden moeten zijn. Zeker van politici mag 

worden verwacht dat zij op tal van beleidsterreinen een visie hebben of die vormen. 

Niet voor niets worden in de begroting diverse beleidsdocumenten genoemd met 

daaronder zelfs op verschillende beleidsterreinen een toekomstvisie. Daarnaast 

wordt momenteel gewerkt aan een algemene toekomstvisie voor Ridderkerk. Wie 

vraagt zich niet van tijd tot tijd af hoe de toekomst er uit zal zien? Op tal van 

terreinen zouden velen van ons graag een blik in de toekomst werpen. In Amerika 

worden met grote regelmaat peilingen gehouden die ons tot op de laatste procent 

voorspellen hoeveel stemmen Clinton en Trump gaan krijgen en ook in Nederland 

zal richting de verkiezingen in 2017 weer een veelheid aan peilingen worden 

gehouden om te voorspellen wat de uitslag zal worden. Opmerkelijk aan al die 

peilingen is dat de validiteit slechts duurt tot de volgende peiling en dat de 

uiteindelijke uitkomst tenslotte vaak weer anders is dan voorspeld. Echt in de 

toekomst kijken is ons mensen niet gegeven.  

Dat wil niet zeggen dat een bezinning op de toekomst van tijd tot tijd niet goed is. In 

Lukas 14 geeft de Heere Jezus ook het advies om voordat iemand begint met 

bouwen eerst de kosten te berekenen en te bezien of er wel voldoende middelen 

zijn om het project ook af te ronden - zeg maar een begroting te maken. Ook op 

gemeentelijk niveau is een bezinning op de toekomst op zijn plaats. De vraag hoe 

we willen dat Ridderkerk er in de toekomst - zowel op de korte als op de langere 

termijn - uit zal zien mag, nee moet gesteld worden. Met het opstellen van 

begrotingen en toekomstvisies op tal van terrein wordt getracht daar richting aan te 

geven. Daarbij is echter veel onzeker en eigenlijk maar een ding zeker namelijk dat 

de werkelijkheid straks anders zal zijn.  

Hoe anders is dat met de zekere toekomst die de Bijbel ons schets. Door alle 

verschrikkingen die de wereld momenteel teisteren koerst het aan op Jezus 

wederkomst. Het moment waarop Hij zijn Vrederijk zal oprichten waarin 

gerechtigheid heerst en het met alle onrecht zal zijn gedaan. Dan komt het er ook 

op aan dat wij Hem kennen als onze Verlosser en Zaligmaker.  

Tot dat moment vormt de SGP haar (politieke) toekomstvisie voor Ridderkerk. Een 

aantal elementen daaruit zijn hierna nader uitgewerkt. 

 

Bestuur en overheidsparticipatie 

 

Een kleinere overheid en meer samenleving is wat de SGP voor staat. In de praktijk 

blijkt het lastig te zijn om taken die de overheid eenmaal op zich heeft genomen 

weer terug te leggen bij de samenleving, ook omdat politiek moeilijk loslaat. De 

recent opgestarte ontwikkeling van overheidsparticipatie is wat dat betreft een 

goede ontwikkeling waarmee een beweging richting een kleinere overheid en meer 
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samenleving kan worden ingezet. Of het ook substantieel zal bijdragen aan een 

kleinere overheid is nog maar zeer de vraag. Tegelijkertijd is bij deze ontwikkeling 

voorzichtigheid geboden. De gebruikelijke participatie heeft de afgelopen jaren niet 

zelden tot verkeerde verwachtingen en teleurstellingen geleid. De inmiddels 

welbekende participatie paradox lijkt nauwelijks weg te nemen. Er moet worden 

voorkomen dat dit bij de overheidsparticipatie straks weer gebeurt. Heldere en 

duidelijke communicatie over wat wel en niet kan is onontbeerlijk. Niet alle 

onderwerpen lenen zich namelijk voor participatie en sommige ontwikkelingen zijn – 

vanuit politiek oogpunt – onwenselijk. Algemeen belang loopt zeker niet altijd 

synchroon met individuele belangen. Ook daarin moeten we helder en duidelijk zijn.  

 

Intergemeentelijke samenwerking ziet de SGP als ondersteuning van lokaal beleid 

en zeker niet als doel op zich. Het adagium “lokaal wat kan regionaal wat moet” blijft 

onverminderd van kracht, met als doelstelling de relatieve eigenheid en autonomie 

van Ridderkerk zo veel als mogelijk in stand te houden. Tegelijkertijd is er 

bovenlokale problematiek die om een bovenlokale oplossing vraagt of zijn er 

problemen die Ridderkerk op eigen schaal niet kan oplossen. Voor dergelijke zaken 

is samenwerking noodzakelijk. Daarbij is het wel zaak dat uitsluitend de 

noodzakelijke bevoegdheden worden overgedragen. Niet meer dan dat. Voor de 

BAR samenwerking betekent dit dat deze zich dient te beperken tot een ambtelijke 

samenwerking en dat van gedwongen beleidsharmonisatie geen sprake kan zijn. 

Ook niet omwille van efficiency voordelen of financiële resultaten. De samenwerking 

binnen de MRDH dient zich te beperken tot vervoer en economie, al leert de praktijk 

dat aan het begrip “economie” een veelheid van andere onderwerpen direct of 

indirect kan worden gekoppeld. Daar dient terughoudend mee te worden omgegaan. 

Voor Ridderkerk blijft ook de samenwerking met gemeenten op het eiland 

Ijsselmonde en de Drechtsteden van belang. De SGP is daarom verheugd om te 

constateren dat ook de MRDH op dat punt de blik heeft verruimd. Ook de 

samenwerking van MRDH met de provincie lijkt te verbeteren. 

 

Veiligheid 

 

De veiligheid of in ieder geval het veiligheidsgevoel blijft wereldwijd, landelijk en 

plaatselijk onder druk staan. Met name de terroristische aanslagen die steeds 

dichterbij komen doen mensen zich afvragen hoe het met de veiligheid is gesteld. 

Ook de criminaliteit in Ridderkerk - die helaas afgelopen periode weer is gestegen – 

draagt bij aan een gevoel van onveiligheid. De impact van een woning- of auto-

inbraak  kan nauwelijks worden overschat, laat staan de impact die een 

geweldsmisdrijf op het slachtoffer heeft. Veiligheid blijft de SGP als een van de 

kerntaken van de overheid zien. Maar op dat gebied zien we ook dat het eigen 

initiatief van burgers (overheidsparticipatie) tot mooie dingen kan leiden als we 

kijken naar de buurtpreventie die in een aantal wijken van Ridderkerk actief is en 

een substantiële bijdrage levert aan zowel objectieve als subjectieve veiligheid. 

Uiteraard mogen dergelijke initiatieven niet leiden tot een terugtrekkende beweging 

van de officiële instanties zoals de politie. Voldoende blauw op straat levert een 
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wezenlijke bijdrage aan het veiligheidsgevoel van burgers. Hoewel veiligheid wat de 

SGP betreft een kerntaak van de overheid is, moeten we ook vaststellen dat de 

verantwoordelijkheid hiervoor niet alleen bij de overheid en hulpdiensten kan 

worden gelegd. Ook  burgers zelf hebben een belangrijke rol in het creëren van een 

veilige leefomgeving. In het kader daarvan hecht de SGP grote waarde aan de 

zogenaamde roadshows van de politie en is het jammer dat “slechts” 5 procent van 

de Ridderkerkse burgers zich heeft aangemeld voor Burgernet. De vele nieuwbouw 

en renovatie projecten in Ridderkerk bieden m.b.t. dit onderwerp ook mogelijkheden 

door alle nieuwe woningen van het politiekeurmerk Veilig Wonen te voorzien. 

Het gebruik van de mobiele camera is gebleken effectief te zijn in de bestrijding van 

criminaliteit en overlast. De mogelijkheden hiervan moeten – uiteraard binnen de 

daarvoor gestelde regels – zoveel mogelijk worden benut. Op sommige plaatsen 

waar overlast hardnekkig of terugkerend blijkt, is permanent cameratoezicht 

wenselijk. Een aantal andere zaken die de SGP in dit kader belangrijk vindt zijn: 

 

 De aanrijtijden van zowel, ambulances, brandweer als politie; 

 De veiligheid op de vaarwegen; 

 Het terugdringen van drugs en overmatig alcohol gebruik, dat zowel direct 

als indirect een negatief effect heeft op de veiligheid;  

 De waardering voor de vele vrijwilligers (semiprofessionals) bij brandweer, 

politie, buurtpreventie et cetera die zich met veel overgave en niet altijd 

zonder gevaar inzetten voor een veiliger Ridderkerk. 

 

 

Verkeer, vervoer en wegen 

 

Een goede bereikbaarheid van Ridderkerk en goede bereikbaarheid binnen 

Ridderkerk is en blijft belangrijk. Binnen Ridderkerk vinden nog onnodig veel 

verplaatsingen met de auto plaats. Gedragsbeïnvloeding op dat punt blijkt lastig 

maar verdient blijvende aandacht. In samenhang hiermee dient met name het 

gebruik van de fiets gestimuleerd te worden, hetgeen op zowel de luchtkwaliteit als 

de volksgezondheid een positief effect zal hebben. Randvoorwaarde is wel dat er  

goede fietsvoorzieningen en veilige fietsroutes zijn. 

 

De budgetten voor openbaar vervoer hebben de laatste jaren onder druk gestaan. 

Desalniettemin heeft Ridderkerk een gedegen busnetwerk. Samen met de 

vervoersmogelijkheden over water geeft dat een dekkend openbaar vervoer 

netwerk, hetgeen door de burgers de laatste jaren consequent met een ruime 7 

wordt gewaardeerd. De ontwikkeling van HO(bus)V biedt voor Ridderkerk 

mogelijkheden tot een verdere verbetering van het OV netwerk. Het is belangrijk dat 

de gemeente bij deze ontwikkelingen betrokken is.  

 

De toegevoegde waarde van buslijn 601 is inmiddels wel bewezen. Het is zaak dat 

deze buslijn een duurzame plaats krijgt in het reguliere busnetwerk.  
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Economische zaken 

 

Ondernemers zijn van wezenlijk belang voor de gemeente Ridderkerk en zeker niet 

alleen vanwege de bijdrage die zij leveren aan de lokale werkgelegenheid. De SGP 

heeft grote waardering voor al die ondernemers die zich vaak met veel overgave 

inzetten voor hun onderneming. Het is goed om te constateren dat de verhoudingen 

tussen de ondernemers en de gemeente de laatste jaren sterk zijn verbeterd. Met 

name de inzet van de bedrijvencontactfunctionaris is zinvol gebleken en dient 

gecontinueerd te worden.  

 

Een zorgelijke ontwikkeling is de grote mate van leegstand in met name het 

winkelcentrum. Al lijkt deze leegstand zich in 2015 gestabiliseerd te hebben, hij is 

nog steeds substantieel en heeft een negatieve weerslag op de uitstraling van het 

winkelcentrum. Uiteraard is dit een landelijk zo niet mondiale ontwikkeling en is de 

invloed van de gemeente beperkt. Desalniettemin dient de inzet er op gericht te zijn 

om samen met eigenaren en winkeliers de leegstand te beperken en indien mogelijk 

terug te dringen. 

 

De verkoop van gronden in Cornelisland vordert langzaam maar gestaag. Het zou 

goed zijn als daarin enige versnelling kan komen, zeker nu de landelijke economie 

weer enigszins lijkt aan te trekken. Iets meer voortgang is niet alleen goed voor de 

onderliggende grondexploitatie, maar ook voor de bedrijvigheid en de 

werkgelegenheid zou het goed zijn als ondernemers zich hier willen vestigen, zeker 

als dat ondernemers zijn die nu nog buiten Ridderkerk zijn gevestigd. Hierop mag in 

2017 best wat meer worden ingezet. Positieve ontwikkelingen in Cornelisland 

kunnen ook een positieve uitwerking hebben op de grondexploitatie in Nieuw 

Reijerwaard. 

 

Onderwijs 

 

Degelijk onderwijs is onmisbaar en een voorrecht. Het helpt jongeren op eigen 

benen te staan en hun weg door het leven te gaan. De rol van de gemeente met 

betrekking tot het onderwijs is beperkt maar zeker niet onbelangrijk. Goed onderwijs 

komt het best tot zijn recht als de randvoorwaarden goed zijn. De gemeente zorgt 

daarom voor goede onderwijshuisvesting waar het gaat om nieuwbouw, uitbreiding 

en de eerste inrichting. Het vastgestelde integrale accommodatieplan geeft hierbij 

de gewenste richting aan. Voorgaande uiteraard zonder dat de gemeente zich 

mengt in het inhoudelijke aanbod van het onderwijs.  

 

Het belang van goed onderwijs is zeer groot en daarom is leren ook een wettelijke 

plicht. Omdat jongeren – en naar het lijkt soms ook de ouders – zich niet altijd 

bewust zijn van de waarde van onderwijs heeft de gemeente de taak toezicht te 

houden op naleving van de leerplichtwet. In het belang van de leerplichtige is het 
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zaak dat de gemeente deze toezichthoudende taak doelgericht en effectief inricht, 

waarbij preventie van verzuim het uitgangspunt moet zijn. 

 

Cultuur, sport en groen 

 

De SGP hecht grote waarde aan cultuur en cultuurhistorie als samenbindende 

elementen in de maatschappij. Ook recreatie en sport kunnen daar aan bijdragen. 

Met betrekking tot cultuur is de rol van de gemeente hoofdzakelijk stimulerend en 

ondersteunend. Dat geldt uiteraard niet voor het cultuuronderwijs waarin de 

gemeente een nadrukkelijke regisserende rol heeft en die gecontinueerd dient te 

worden, ook in de periode na TOBE.  

 

Nu overgewicht een steeds groter probleem lijkt te worden – ook bij jongeren – kan 

niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om voldoende te bewegen. 

Daarnaast kan een gezonde sportbeoefening bijdragen aan de ontwikkeling van 

jongeren, zowel fysiek als mentaal. Om dit mogelijk te maken dienen goede 

faciliteiten en accommodaties beschikbaar te zijn, waarbij er ook aandacht is voor 

ouderen en mensen met een beperking. Naast voldoende bewegen is ook gezond 

eten van belang. Waar mogelijk zou de combinatie tussen bewegen en gezond eten 

gezocht moeten worden, bijvoorbeeld in de kantines van de vele sportverenigingen.  

 

Jeugd 

 

In het gezin wordt de basis gelegd voor het goed functioneren van onze jongeren in 

de maatschappij. Ieder kind heeft recht op een thuissituatie waarin hij of zij zich 

veilig en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Helaas blijken niet alle ouders 

in staat een stabiele thuissituatie te kunnen bieden. Waar nodig en waar mogelijk 

worden ouders ondersteund in het bieden van die stabiele thuissituatie. Als dit niet 

meer mogelijk blijkt, worden snel en adequaat andere maatregelen getroffen. Voor 

jeugdigen die dat nodig hebben is tijdige en voldoende zorg voor handen. Deze zorg 

dient zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de jongeren plaats te vinden al zal 

dat met name bij (zeer) specialistische zorg niet altijd mogelijk blijken. 

Daarnaast zijn er ook heel veel jongeren waarmee het “gewoon” goed gaat. Voor 

hen zijn er voldoende verantwoorde recreatieve en sportieve voorzieningen. Een 

kleine groep jongeren zorgt structureel voor overlast. Waar blijkt dat een zachte 

aanpak niet werkt, zijn steviger maatregelen noodzakelijk om onacceptabel gedrag 

tegen te gaan. 

 

Welzijn en zorg 

 

De laatste jaren is op het terrein van welzijn en zorg een stevige verschuiving in 

gang gezet. Was het tot voor kort nog de overheid die (bijna) alles regelde, nu wordt 

in eerste instantie de basis voor ondersteuning gezocht bij familie, kerk en 

maatschappelijke instanties. Op zich een goede beweging waarbij de eigen 
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verantwoordelijkheid en mogelijkheden van burgers meer worden aangesproken. 

Tegelijkertijd moeten we er ons van bewust zijn dat er ook gevallen zijn waarin de 

zelfredzaamheid beperkt en het netwerk erg klein is. In die gevallen dient de 

overheid een vangnet te zijn en te blijven. Geen mens in een afhankelijke positie 

mag door de bodem van een menswaardig bestaan zakken.  

 

Ook in Ridderkerk hebben sommige burgers moeite om rond te komen van hun 

inkomen. Een deel van die burgers heeft schulden en soms zelfs onoplosbare 

schulden. De SGP hecht er aan dat burgers die hulp nodig hebben, hetzij om het 

maken van schulden te voorkomen, hetzij om voor bestaande schulden een 

oplossing te vinden, die hulp ook daadwerkelijk en op zo kort mogelijke termijn 

kunnen krijgen. Concreet: schuldhulpverlening en schulddienstverlening dient voor 

elke burger die daaraan behoeft heeft, bereikbaar te zijn. In dit verband verdienen 

kinderen in het bijzonder aandacht. Zij mogen niet het “kind van de rekening” 

worden. Er gebeurt in Ridderkerk veel goeds voor burgers met beperkte of te 

geringe financiële middelen. Te denken valt aan de Ridderkerkpas, de 

schuldhulpverlening, de budgetcoaches en voorts kan genoemd worden het vele 

werk dat particulieren en organisaties ondernemen ten behoeve van de financieel 

zwakkeren. In dit verband moet zeker ook Schuldhulpmaatje Ridderkerk genoemd 

worden, bevlogen burgers met hart voor de naaste! 

Hiervoor is al opgemerkt dat kinderen niet het “kind van de rekening” mogen 

worden. Vooral (ouders van) jongelui die de overstap van het basis naar het 

voortgezet onderwijs maken worden geconfronteerd met hoge kosten. Zo is o.a. een 

computer of I-pad onmisbaar in het voortgezet onderwijs. De aanschaf daarvan kan 

echter financieel gezien problematisch zijn. In dit verband zal de fractie van de SGP 

een motie indienen met als strekking dat voor gezinnen die aanspraak kunnen 

maken op de Ridderkerkpas en waarvan kinderen het voortgezet onderwijs voor het 

eerst zullen gaan bezoeken, eenmalig per kind een extra bedrag van € 250 

beschikbaar wordt gesteld. Deze tegemoetkoming stelt de rechthebbenden in staat 

om een voor de opleiding benodigde computer of I-pad aan te schaffen. De kosten 

hiervan kunnen vanuit het bestaande minimabeleid worden gedekt. 

 

Ook de inzet op het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen en mensen met 

een beperking is in de basis een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd moeten we ook 

reëel zijn. Soms gaat het gewoon niet meer en dan moet het zelfstandig blijven 

wonen niet - vanuit welke overweging dan ook - tot in het onmogelijke worden 

gerekt. 

 

Werk 

 

Het uitgangspunt dat iedereen naar vermogen aan het werk moet, onderschrijft de 

SGP-fractie. Per slot van rekening wordt iedereen opgeroepen met de hem of haar 

geschonken talenten aan het werk te gaan. Dat hoeft nadrukkelijk niet te betekenen 

dat dit altijd betaald werk is.  
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Door middel van werk wordt men in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de 

maatschappij en in veel gevallen ook om een inkomen te verwerven. De gevolgen 

van werkeloosheid zijn zeer ingrijpend. Veel inwoners die werkeloos raken zullen op 

termijn zelf in staat zijn nieuw werk te vinden. Er is echter ook een groep die een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft. De redenen daarvan kunnen uiteenlopend 

zijn. Re-integratie en participatiemiddelen dienen vooral te worden ingezet voor de 

laatst genoemde groep en niet of in ieder geval veel minder voor hen die prima zelf 

in staat zijn om op eigen kracht weer werk te vinden.  

 

Wie – tijdelijk – geen werk heeft, moet toch op een verantwoord basisniveau kunnen 

leven en participeren. Voorzieningen dienen daarop gericht en afgestemd te zijn. 

Misbruik van voorzieningen gaat – direct of op termijn – ten koste van hen die het 

echt nodig hebben en wordt zoveel als mogelijk voorkomen en actief bestreden. 

Misbruik wordt bestraft.  

 

Gezondheid en duurzaamheid 

 

Het college zet fors in op duurzaamheid en dat is goed. Iedereen zou moeten 

beseffen dat we niet door kunnen gaan zoals we dat de laatste decennia hebben 

gedaan. Wat de SGP- fractie betreft zou die inzet voornamelijk moeten zitten in 

gedragsbeïnvloeding want daar zit de grootst mogelijke winst. 

Een wezenlijke bijdrage aan de volksgezondheid wordt geleverd door een goed 

werkend afvalverwerking- en rioleringssysteem. Niet voor niets worden hier jaarlijks 

miljoenen aan uitgegeven. Dat er op het gebied van afvalscheiding nog veel te 

winnen valt onderschrijft de SGP fractie. De  uitwerking met een grote hoeveelheid 

(mini) containers in de tuin in een veelheid van kleuren is niet de oplossingsrichting 

waar de SGP als eerste aan denkt. 

In het kader van zowel gezondheid als duurzaamheid blijft er veel winst te behalen 

door het beperken (liefst tot nihil) van de hoeveelheid vuurwerk die jaarlijks rond de 

jaarwisseling wordt afgestoken. En hoewel het volledig beperken van consumenten 

vuurwerk - na het terugbrengen van de tijdsgrenzen waarbinnen vuurwerk mag 

worden afgestoken - wellicht op landelijk niveau zal moeten worden geregeld, heeft 

de gemeente wel de mogelijkheden de vuurwerkvrije zones verder uit te breiden met 

name rond verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Uiteraard blijft ook in dit verband 

gelden dat het niet meer dan normaal is dat een ieder zijn of haar eigen rommel 

opruimt. 

 

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 

 

Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling ligt er een directe link met de 

volksgezondheid. Waar de rioleringssystemen van vitaal belang zijn voor de 

volksgezondheid wordt de kwaliteit van dat systeem negatief beïnvloed door de 

besparingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd op het onderhoud van de 

buitenruimte. Immers door het minder frequent vegen van de wegen en fietspaden 
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komt meer afval in de rioolsystemen terecht. Dit is niet iets wat zich op korte termijn 

zal manifesteren maar bij het gebruik van de riolen spreken we over vele tientallen 

jaren. Om in Ridderkerk prettig te kunnen blijven wonen dient ook het onderhoud 

van de buitenruimte op een voldoende niveau te zijn. 

 

Ook in het kader van de nieuwe Omgevingswet vindt de SGP het van belang naar 

de toekomst te kijken. Per 2019 treedt deze nieuw wet in werking en het is zaak 

daar tijdig op te anticiperen door nu al te werken aan een toekomstvisie voor 

Ridderkerk. Verschillende ontwikkelingen komen op ons af. De grootte van 

huishoudens neemt af en er is een toename van het aantal 

eenpersoonshuishoudens. Er wordt steeds meer flexibel gewerkt zowel in tijd als 

qua locatie. Ouderen zijn vitaler en gezonder hetgeen leidt tot andere behoeften in 

de omgeving. Maar ook de eenzaamheid neemt toe door kleinere sociale 

netwerken. Het gaat in dit kader dus om meer dan alleen een goede balans vinden 

in de woningvoorraad. Het doel is om te komen tot een dynamische 

uitvoeringsagenda. Hierin passen wat ons betreft zaken als de ingezette 

kwaliteitsimpuls bij wijken met een sterk verouderd en eenzijdig woningaanbod 

(portieketagewoningen zonder lift) en het monitoren van de leegstand op bestaande 

bedrijventerreinen en het zo nodig herstructureren. Daarnaast moet er blijvend 

ingezet worden op het in stand houden van de open groene buffers rondom de 

gemeente, zoals Bolnes-Zuid. 

 

Financiën 

 

Net als het college is de SGP-fractie verheugd over het sluitende 

meerjarenperspectief van deze begroting inclusief de nieuwe ambities. De 

vooruitzichten zijn financieel gezien rooskleurig met in 2020 een begroot positief 

saldo van ruim 2 miljoen. Daarbij wil de SGP wel opmerken dat in al deze jaren de 

“dekkingsreserve 2004” nog circa 5 ton inkomsten genereert. Dat blijft de komende 

jaren nog zo maar zal medio het volgende decennium wel eindigen. Iets om niet uit 

het oog te verliezen als structurele lasten worden aangegaan.  

Met dergelijke positieve saldi is een lastenverzwaring uiteraard niet nodig en dient 

de verhoging van de gemeentelijke heffingen zich te beperken tot handhaving van 

de koopkracht van eigen inkomsten (inflatie correctie). 

Wat de SGP-fractie betreft zijn de begrote positieve saldi ook geen reden nu allerlei 

wensenlijstjes te gaan indienen. Voor 2017 wordt een saldo van nihil begroot. De 

vooruitzichten voor de jaren daarna zijn weliswaar rooskleurig maar ook zeer 

onzeker. Een eerst volgende circulaire kan al weer een heel ander beeld laten zien, 

laat staan die over een paar jaar. Mede daarom dienen we wat de SGP-fractie 

betreft ook zuinig te zijn op de algemene reserve. Door de riante financiële positie 

van de gemeente zijn we in het verleden – ook tijdens de crisis - en heden in staat 

geweest de lasten voor de bevolking laag te houden – zeker als we die vergelijken 

met de ons omringende gemeenten – en hebben we de mogelijkheden gehad 

incidentele ontwikkelingen te bekostigen. Voor zeer wenselijke of noodzakelijke 

zaken kan de algemene reserve zeker worden aangewend. Daar hebben we per 
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slot van rekening een reserve voor. Maar laten we vooral geld bij 

(beleid)ontwikkelingen blijven zoeken en geen (beleid)ontwikkelingen bij het geld. 

 

Tot slot 

 

Veel zaken - belangrijke zaken - zijn hiervoor de revue gepasseerd. Allemaal zaken 

die er toe doen en voor Ridderkerk, haar inwoners en ondernemers van wezenlijk 

belang zijn. Het belangrijkste van alles blijft toch dat wij allen op reis zijn naar de 

eeuwigheid. Er komt voor iedereen een moment dat zoals de Prediker zegt: de 

geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. En dat is ook de reden dat 

diezelfde Prediker enkele verzen later concludeert: Van alles, wat gehoord is, is het 

einde van de zaak: Vrees God en houd Zijn geboden. Dan is er toekomst. Een 

toekomst die de SGP iedereen van harte toewenst. 

 

 

SGP fractie Ridderkerk. 


