
  
  

  
   
 

Koningsplein 1 - Postbus 271 - 2980 AG  Ridderkerk - T 0180 451 234 - F 0180 427 036 - e-mail info@ridderkerk.nl 
 

Aan de leden van de gemeenteraad  

 

ambtenaar : De heer H. Klaucke uw brief d.d. :  

doorkiesnr : 0180 451 700 uw kenmerk :  

fax :  ons kenmerk : RU10/05153 

email : info@ridderkerk.nl  

bijlage(n) : 1 Ridderkerk, 11 juni 2010   

    

Onderwerp: kadernota 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Bijgaand treft u aan de Kadernota 2011. Deze kadernota dient als basis voor de besluitvorming van 
uw raad op 1 juli a.s. Uitkomsten van uw besluitvorming bieden het college het richtinggevende 
kader voor het opstellen van de begroting 2011. Buiten onder andere de financiële consequenties 
van het bestaande beleid en de wensen voor nieuw beleid maakt ook de kerntakendiscussie 
onderdeel uit van de kadernota.  
In de afgelopen maanden heeft het college samen met uw raad en maatschappelijke partners 
hiertoe een intensief traject doorlopen. Tevens is de afgelopen periode gebruikt om te komen tot 
een pakket aan noodzakelijke bezuinigingen. De voorstellen van het college om te komen tot deze 
bezuinigingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 en 4 van de kadernota. In deze aanbiedingsbrief acht 
het college het van belang om de onderstaande aspecten nader toe te lichten. 
 
Leeswijzer 
Na de inleiding geeft het college in de bijgevoegde kadernota als eerste inzicht in de begroting bij 
ongewijzigd beleid, hoofdstuk twee. Oftewel, hoe ziet de financiële situatie van de gemeente eruit 
wanneer we alle bestaande taken continueren op hetzelfde niveau als in 2010. 
 
Hoofdstuk drie bevat de criteria voor het gemeentelijk takenpakket. Op basis van de beschreven 
criteria in dit hoofdstuk wil het college in de toekomst kunnen bepalen: 

 wat de gemeente in de toekomst ziet als taak en wat niet; 

 hoe de gemeente in de toekomst haar kerntaken wil uitvoeren. 
 
Op basis van de criteria voor het gemeentelijk takenpakket stelt het college een aantal 
bezuinigingen voor welke in hoofdlijnen beschreven staan in hoofdstuk 4. In de bijlage van de 
kadernota vindt u een meer gedetailleerde weergave van de bezuinigingsvoorstellen. Tijdens het 
opstellen van de bezuinigingsvoorstellen heeft het college uitdrukkelijk rekening gehouden met de 
wens van de raad om “de zwakkeren in de samenleving zoveel als mogelijk te ontzien”.  
 
In hoofdstuk vijf staat een aantal wensen voor nieuw beleid opgenomen. 
 
In het laatste inhoudelijke hoofdstuk, hoofdstuk zes, wordt een weergave gegeven van de 
reservepositie van onze gemeente. 
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In hoofdstuk zeven zijn de conclusies opgenomen die volgen vanuit de hoofdstukken twee tot en 
met zes. Tevens doen wij in dit hoofdstuk een slotvoorstel over de bezuinigingen en de inzet 
daarbij van reserves. 
 
Tot slot geven wij een hoofdstuk acht een overzicht van de voorstellen waarover wij een besluit 
vragen. 
 
Een deel van uw raad heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering verzocht om de 
maatschappelijke effecten van de voorgenomen bezuinigingsvoorstellen in beeld te brengen. 
Hierbij heeft het college aangegeven dat het in beeld brengen van maatschappelijke effecten 
vooral afhankelijk is van het politieke perspectief waarmee deze vraag beantwoord zal worden.  
Om u zoveel mogelijk tegemoet te komen zal het college volgende week een aanvullend stuk aan 
u verzenden.  
 
Frictiekosten 
Het zou mogelijk kunnen zijn dat in 2011 blijkt dat niet alle onderdelen van de 
bezuinigingsvoorstellen in volle omvang in 2011 gerealiseerd kunnen worden. Dit omdat het 
volledig doorvoeren van een beoogde bezuiniging bijvoorbeeld onverwachte dan wel ongewenste 
negatieve maatschappelijke effecten met zich meebrengt, dan wel dat een bezuiniging om een 
andere reden niet geheel geëffectueerd kan worden in 2011. Mocht deze situatie zich voordoen 
dan wil het college hier op voorbereid zijn. Om deze reden stelt het college voor om voor 2011 
500.000 euro aan frictiekosten te reserveren vanuit de algemene reserve ter dekking van het 
voorgaande. 
 
Maatschappelijke partners 
Met een aantal maatschappelijke partners is in het voortraject contact geweest middels brieven, 
telefonisch contact, in overlegvorm en dergelijke. Het college hecht aan een kwalitatief goede 
relatie met de maatschappelijke partners. Om deze reden is het college voornemens om in de 
periode tussen de kadernota en de begroting in gesprek te gaan met onze maatschappelijke 
partners. Niet alleen vanwege de noodzakelijk te betrachten zorgvuldigheid, maar ook om in 
gezamenlijk overleg met onze partners invulling te geven aan de kaders die uw raad op 1 juli 
vaststelt. Hierbij gaat het in eerste aanleg om die partners die de zogenaamde 12% brief 
ontvangen hebben. 
 
Digitaliseren verslaglegging raadsvergaderingen 
Binnen het hoofdstuk nieuw beleid heeft het college er bewust voor gekozen om geen middelen 
aan te wenden voor het digitaliseren van de verslaglegging van raadsvergaderingen. De reden 
hiervan is dat het college van mening is dat in het licht van de noodzakelijk door te voeren brede 
bezuinigingen het op dit moment niet passend moet worden geacht om hiervoor incidenteel 30.000 
euro en structureel 20.000 euro te reserveren.  
 
Inzet reserves 
In hoofdstuk zes van de kadernota kunt u kennis nemen van de reserve positie van de gemeente 
Ridderkerk. Tevens kunt u in de kadernota lezen dat er een structureel tekort dreigt van afgerond 
1.141.683 euro. Het college stelt voor om bij het voorlopig afdekken van dit dreigende structurele 
tekort en de incidentele tekorten in de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 onze reservepositie in te 
zetten. Dit omdat de toekomst dusdanig onzeker is, gezien de landelijke verkiezingen en de 
economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen van de algemene uitkering dat we nu geen 
besluiten moeten nemen die mogelijk onomkeerbare negatieve effecten hebben op onze directe 
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omgeving. Mocht volgend jaar dan wel in de jaren daarna blijken dat er toch structureel meer 
bezuinigd moet worden dan zal het college met nadere voorstellen komen, mede op basis van de 
laatste tabel zoals opgenomen in hoofdstuk 4 en in de bijlage. 
 
Module langzaam verkeer 
De activiteiten binnen de module langzaam verkeer hebben de volledige sympathie van het 
college. Echter binnen de huidige zeer moeilijke financiële tijden stelt het college voor om de 
activiteiten binnen deze module op te schorten. Binnen mogelijke aanstaande investeringen in de 
openbare ruimte zal het college daar waar mogelijk zeker rekening houden met de module 
langzaam verkeer. 
 
Dierenwelzijn 
Het welzijn van dieren is zeker een aandachtspunt van het college. Dat blijkt onder andere uit het 
feit dat dierenwelzijn expliciet benoemd is in de portefeuilleverdeling en de opstelling van het 
college rond de zwanendriften. Het vrij maken van de middelen die voortkomen uit de nota 
dierenwelzijn, incidenteel 70.000 euro en structureel 20.000 euro, acht het college niet haalbaar 
gezien de noodzakelijk door te voeren bezuinigingen. In een later stadium is het college wel 
voornemens hierop terug te komen indien de financiële situatie daar ruimte toe biedt. 
 
Arbo normen 
De inrichting van de hal van het gemeentehuis voldoet niet aan de wettelijke Arbo normen en aan 
de eisen van het digitale tijdperk in de richting van 2015. Aangezien de omvang van deze 
noodzakelijke investering nog niet helemaal duidelijk is zal het college hierover op een later 
moment een voorstel aan uw raad ter besluitvorming voorleggen. 
 
Kwaliteitsverbetering 
Het college hecht er aan om aan te geven dat er weliswaar sprake is van financieel zware tijden 
maar dat dit niet mag leiden tot een aantasting van de dienstverlening door de gemeente. Het 
college zal dan ook aandacht blijven houden voor het doorontwikkelen van de reeds bestaande 
kwaliteit in de processen ter optimalisering van de dienstverlening. Uiteindelijk moet dit leiden tot 
een integraal systeem van kwaliteitszorg. 
 
Als laatste wensen wij uw raad veel wijsheid bij de besluitvorming op 1 juli. Het college acht het 
van het grootste belang dat in deze tijden uw raad en het college samen optrekken. De 
inspanningen van het college zijn daar dan ook zeker op gericht. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,    de burgemeester,  
 

 
 
 


