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De kracht van de Ridderkerkse samenleving 

Voorzitter, 

We zijn over de helft van deze raadsperiode. Nog één vol jaar te gaan en dan gaan we ons opmaken 
voor de verkiezingen van 2014. We hebben in de afgelopen twee jaar uitvoerig met elkaar 
gediscussieerd over de vorming van de Metropoolregio, Deltapoort, de WMO, de  ontwikkelingen 
t.a.v. Nieuw Rijerwaarden recent de tweespalt bij Leefbaar. Maar als we terugkijken is het vooral 
duidelijk geworden dat we landelijk in financieel opzicht in zwaar weer terecht gekomen zijn. Die 
tegenwind is ook in Ridderkerk voelbaar. We zijn voor een groot deel afhankelijk van de politieke 
besluiten die nu in Den Haag genomen worden en van de dagkoersen op het financiële front. Dat 
stemt tot bescheidenheid.  

Toch kan de raad wel degelijk keuzes maken die het verschil kunnen betekenen voor de toekomst 
van onze gemeente . De centrale vraag die nu voorligt is of we de belastingen gaan verhogen of het 
voorzieningenniveau noodgedwongen moeten beperken. Deze vraag zal vandaag het 
begrotingsdebat beheersen. Het CDA kiest in Ridderkerk voor een lijn waarbij de burger niet onnodig 
wordt geconfronteerd met een lastenverzwaring in de vorm van een forse OZB-verhoging met 23.5%. 
Het CDA dient daarvoor een amendement in.   

Landelijk lijkt deze vraag in de formatiebesprekingen tussen VVD en PvdA al beantwoord. Het nieuwe 
kabinet Rutte/Asscher heeft een keuze gemaakt voor ruim 15 miljard aan bezuinigingen, 
belastingverlaging en als gevolg daarvan een noodzakelijke vermindering van het 
voorzieningenniveau.  

Onbehagen 
Uit onderzoek blijkt dat in onze samenleving een breed gedeeld gevoel van onbehagen leeft. 
Misschien niet persoonlijk, maar wel over een collectief onbehagen. “Met mij gaat het goed, maar 
met ons gaat het slecht”.  Wie ben ik, waar hoor ik bij en van welke gemeenschap kan en wil ik deel 
uitmaken?   
Op deze identiteitsvragen moeten we als gemeente, als politiek, een overtuigend antwoord weten te 
formuleren. 
 Het CDA zoekt daarbij aansluiting bij de christelijke traditie: 

- vrijheid betekent niet alleenkiezen voor jezelf, maar vraagt ook dat je zorg draagt voor een 
ander; 

- tegenover de dominantie van de economische logica zet het CDA de kaart van de moraliteit: 
het gaat niet alleen om wat iets kost, het gaat ook om wat van waarde is; 

- en tegenover de zelfredzaamheid die mensen terugwerpt op zichzelf, zet het CDA in op 
betrokkenheid en nabijheid.      

 
Menselijke maat  
Voorzitter, we hebben in de politiek te lang de illusie gewekt dat de overheid de problemen zou 
kunnen oplossen. Het CDA wil daarom stimuleren dat inwoners van Ridderkerk meer bezig zijn met 
wat ze voor elkaar kunnen beteken, in plaats van direct te kijken naar de overheid. Het begint altijd 
bij de mensen zelf.  
De samenleving krijgt vorm door het werk in de scholen, ziekenhuizen, kinderopvang en in de 
verenigingen. Daarom vraagt het CDA aandacht voor de menselijke maat; dichter bij de mensen: ons 
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huis, onze buurt, de school.  De tekst van het liedje ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld is nostalgisch van 
aard, maar geeft ook goed weer dat mensen grote waarde hechten aan de menselijke relaties en 
kleinschalige ontwikkelingen. 
 
Big society 
De economische recessie dwingt ons om innovatief te denken. De overheid kan nu noodgedwongen 
minder doen, maar de overheid zounu moeten nadenkenover een nieuwe (regie)rol met als 
uitgangspunt van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.  
Al jaren wordt er landelijk gekoerst op een kleinere overheid en een ‘big society’ (een goede vertaling 
voor dit begrip ken ik nog niet). Maar een kleinere overheid is lastig, want de politiek  wil graag van 
alles blijven bepalen. Loslaten is moeilijk.   
De ‘big society’ is een mooi ideaal dat wij als CDA ook nastreven. De samenleving zou aan elkaar 
moeten hangen van onderlinge verbanden en relaties en niet van regels en verordeningen. Dit vraagt 
een instelling van de moderne burger die bijna haaks staat op de tijdsgeest van zelfontplooiing. ‘Big 
society’ vraagt om een houding van ‘samen’ en bereid zijn om te betalen voor een ander, gewoon 
omdat die ander het als mens waard is om er voor te zijn.  
Het CDA gelooft in een ‘big society’en een kleinere overheid, maar wel in deze volgorde. Eerst de ‘big 
society’ en dan pas een terugtrekkende overheid, zodat de samenleving goed geborgd is. Op dit 
moment is het nog te vroeg om in te steken op een kleinere overheid. De ‘big society’ moet eerst 
geschapen worden.  
Voor een big society is ook het van belang dat de gemeentelijke overheid een goede relatie met het 
maatschappelijk middenveld onderhoudt. Wij kunnen ons echter nog niet aan de indruk onttrekken 
dat de gemeentelijkeoverheid zich nog te veel op een eiland bevindt. De gemeente zou zich meer 
moeten opstellen als een partner onder de organisaties en mensen in de gemeente. Het samen doen 
met anderen is iets dat de gemeente moet leren. We zien al een begin van de nieuwe houding, ik 
noem als voorbeeld de recente ondernemersavond. Maar het is nog te weinig in verhouding tot de 
maatschappelijke ontwikkelingen.    
 
Demissionair college in Ridderkerk  
Voorzitter, we stellen vandaag de begroting vast voor het jaar 2013-2016, maar het is nog niet 
duidelijk of het zittende collegede begroting kan uitvoeren. Er ontbreekt op dit moment een politieke 
meerderheid voor het college. Dat is een ongebruikelijke setting voor een begrotingsdebat. De 
politieke macht ligt vandaag bij de raad, bij de politieke partijen. Dat is wennen voor het college. De 
vragen die gesteld worden aan het college, zijn feitelijk ook vragen voor de politieke partijen in de 
raad.  
 
1. Het huidige demissionaire college is vleugellam. Heeft dit volgens u in het kader van de 

begroting praktische consequenties? 
 
Sluitende begroting 
Ook in 2013 zal naast Europa de economische en financiële crisis centraal staan. Nog steeds worden 
wij dagelijks geconfronteerd met sombere berichten. Huizenprijzen blijven dalen, maar desondanks 
zijn veel huizen toch onverkoopbaar. De  burgers moeten in 2013 rekening houden met een dalende 
koopkracht. Voor burgers is er onzekerheid over het behoud van hun baan en voor bedrijven is er de 
onzekerheid van het voortbestaan.    
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Het gevolg is dat we ook de gemeentelijke ambities moeten bijstellen. Er is weinig financiële ruimte 
voor nieuw beleid. We moeten accepteren dat de gemeentelijke overheid moet bezuinigen en 
noodgedwongen minder voor de samenleving kan oplossen. Wat het CDA betreft is het nu ook aan 
de samenleving zelf om de problemen te lijf te gaan. Mensen zijn samen tot veel in staat.  
 
Er zijn in principe twee mogelijkheden om de overheidsfinanciën te verbeteren. Dit kan door het 
besparen op de uitgaven van de gemeentelijke overheid, of door het verhogen van de lasten van 
burgers. Het CDA kiest voor het eerste. Wij willen zicht hebben op een begrotingsevenwicht in 2016 
en de jaren daarna. 
 
Uitgangspunten van de CDA-fractie 
De CDA-fractie houdt de lijn vast die ook in de afgelopen jaren is gehanteerd. 
1. Zorg voor de kwetsbare groepen. 
2. Veiligheid in de buurt. 
3. De financiële kaders.  
a) Tekorten in de begroting worden primair opgelost door bezuinigingen en het inzetten van de 

dekkingsreserve. 
b) Generieke belastingverhoging kan alleen als andere maatregelen geen soelaas meer bieden.    
 
Septembercirculaire 2012/veel eigen vermogen/ meer inkomsten dan verwacht 
Ridderkerk is een financieel gezonde gemeente met veel eigen vermogen. Je zou kunnen zeggen dat 
Ridderkerk een gemeente is met een  triple A status. Dat is een compliment voor deze wethouder en 
voor al zijn voorgangers.  
De septembercirculaire maakt duidelijk dat we €1.436.000 méér krijgen via het gemeentefonds dan 
was verwacht. Bovendien blijkt in de Programma begroting 2013-2016 de stand van de Algemene 
reserve  €1,9 miljoen te laag is gepresenteerd (zie vraag en antwoord 1 van CDA). 
 
Zo min mogelijk lastenverzwaring  voor de inwoners uitdaging voor het CDA 
De CDA-fractie is voorstander om de tekorten zoveel mogelijk weg te werken via noodzakelijke 
bezuinigingen en het inzetten van de dekkingsreserve, in plaats van via lastenverzwaringen voor 
burgers. We moeten de tekorten van de overheid niet afwentelen om de beurs van de inwoners.   
De CDA-fractie vindt het niet verantwoord in deze tijd van dalende koopkracht en dalende 
huizenprijzen om de OZB met 23,5% te verhogen.  
De gemeente  Noordwijk laat bijvoorbeeld zien dat het mogelijk is om de OZB in 2013 niet te 
verhogen, zelfs niet met het inflatiepercentage. De 0% was mogelijk dankzij de meevaller in de 
omvang van rijksbezuiniging op de uitkering aan de gemeente. Deze meevaller heeft Ridderkerk ook 
gekregen en het CDA stelt voor om de meevaller direct terug te laten vloeien naar de inwoners door 
een vermindering van de stijging van het OZB-tarief die gelijk is aan de meevaller van €1.436.000 
voor de jaren 2013-2016. 
 
Het CDA is het volstrekt oneens met het collegeantwoord op vraag 3 van het CDA bij de schriftelijke 
beantwoording. Alle kosten komen ten laste van of ten bate van de reguliere kostensoorten. Als het 
saldo van de jaarrekening daardoor positief of negatief is, gaat dat naar de algemene reserve. Dus in 
die volgorde. 
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Vragen t.a.v. de begroting 2013 
2. Kan het college de redenering volgen van het CDA t.a.v. vraag 3 van de schriftelijke 
 vragen? 
3. Waarom is de bestemmingsreserve afval zo hoog en waarom kan er zoveel aan de burgers 

worden teruggegeven? 
4. Moeten we de toekomstige investeringen niet gaan beperken als we investeringen alleen 

kunnen financieren met inzet van de algemene reserve? 
5. Hoe is het mogelijk dat op €1,5 miljoen groenuitgaven €1 miljoen overhead zit? Zie vraag 

17 van de schriftelijke vragen het CDA.    
 
2012 
Het uitgangspunt van het college is een structureel sluitende begroting in 2016.  Daar wordt 
gefaseerd in jaarlijkse stappen naar toe gewerkt. In het lopende jaar 2012 zijn concrete bezuinigingen 
doorgevoerd.Desondanks is er sprake van een verwacht negatief saldo in 2012 van €346.100. Dit 
tekort wordt verrekend met de dekkingsreserve 2011. Met deze lijn is de CDA-fractie het eens.  
 
2013 
Ook voor 2013 wordt er zonder extra maatregelen een tekort verwacht van €1,1 miljoen. Er worden 
12 voorstellen gedaan om voor €272.000tebezuinigen. Het resterende bedrag, €861.000  komt uit de 
dekkingsreserve 2011.  
De CDA-fractie wil de financiële meevaller t.a.v. het gemeentefonds van €1.436.000 gebruiken om 
een deel van de grote OZB-stijging ongedaan te maken. Voor 2013 is dit €45.000.  
 
Sloop sporthal Drievliet 
De CDA-fractie vindt het nog steeds niet verantwoord om in deze tijd van financiële tekorten de 
sporthal in Drievliet te slopen en aan de andere kant van de Vlietlaan nieuw op te bouwen. 
 
6. Wil het college overwegen om de sloop van de sporthal Drievliet uit te stellen tot er sprake 

is van een structureel sluitende begroting en er geen dekkingsreserve meer nodig is? 
 
Bedrijvencentrum voor kleine ondernemers 
We hebben een uitstekende avond met de ondernemers achter de rug. De instelling van het 
ondernemersplatform is een goede ontwikkeling. Uit een gesprek met ondernemers bleek dat het de 
wens van een aantal kleine ondernemers is om een ZZP-bedrijvencentrum op te richten in de 
leegstaande kantoorvilla aan de Verlengde  Kerkweg. Het is belangrijk voor Ridderkerk om de kleine 
ondernemers en hun kennis vast te houden in onze gemeente. Deze kleine zelfstandigen kunnen in 
een bedfrijvencentrum elkaars expertise en netwerk benutten.  
Er wordt nu een onderzoek gestart naar de ZZP’ers in Ridderkerk om hun behoeften in kaart te 
brengen en meer te weten te komen over deze groep. Op dit moment wordt er gewerkt aan een 
bestemmingsplan wijziging voor het kantoor aan de Verlengde Kerkweg (van bestemming  zorg naar 
bestemming kantoor). Dit proces verloopt moeizaam omdat er binnen de gemeenten veel 
wisselingen van de wacht plaatsvinden.  
De benedenverdieping kan pas na goedkeuring worden verbouwd en in gebruik genomen worden 
door eerste 4 ZZP‘ers. Een voorlopig huurcontract is al getekend. Om de groei naar de 2e en 3e 
verdieping voor dit bedrijvencentrum te realiseren is hulp en geld nodig. Hulp vanuit de gemeente 
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(politiek draagvlak, doorverwijzing bij gemeenteloket, oprichten van een stichting en steun vanuit de 
partners in de commerciële sector).  
 
7. De CDA-fractie wil graag een toezegging van het college dat er vaart gemaakt wordt met 

de bestemmingsplanwijziging en er werk wordt gemaakt van de realisatie van het 
bedrijvencentrum aan de Verlengde Kerkweg.  

 
Vrijwilligerswerk en mantelzorg 
Voorzitter, een samenleving die de CDA-fractie voor ogen staat (zie eerder Big Society), vraagt om 
vrijwilligerswerk en mantelzorg in al zijn facetten. Hun belangeloze inzet is van onschatbare waarde 
voor onze samenleving. Het CDA wil de positie versterken van mantelzorgers die bijvoorbeeld een 
zieke partner thuis verplegen. Het langdurig verlenen van mantelzorg kan namelijk een zware 
belasting zijn, vooral voor oudere mantelzorgers. Door de economische crisis wordt professionele 
hulp en ondersteuning voor een deel wegbezuinigd. Het is deels een gemeentelijke taak om de 
vrijwilligers en mantelzorgers goed ondersteunen.  
Mantelzorg valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het CDA is een grote 
voorstander van de WMO. Gemeenten hebben de plicht om mensen met een beperking, handicap of 
chronische ziekte te ondersteunen. Zodat deze mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en 
actief kunnen deelnemen aan de samenleving. 
De uitvoering van de WMO valt onder de gemeenten. Zij kunnen mantelzorgers ondersteunen door 
bijvoorbeeld voor een huishoudelijke hulp te zorgen die een paar uur komt schoonmaken. Of ze 
kunnen de mantelzorger met een vrijwilliger in contact brengen die af en toe bijspringt om de zieke 
gezelschap te houden. De gemeente helpt zoveel mogelijk, maar zodra de mantelzorger niet meer wil 
of kan, wordt er voor een alternatief gezorgd. 
8. Kunt u aangeven op welke wijze de gemeente de vrijwilliger in Ridderkerk heel concreet 

ondersteunt? 
9. Op welke wijze faciliteert de gemeente mantelzorgers om overbelasting te voorkomen? 
  
Sociale domein/Wijzerplaats 
Het sociale domein is aan een grote transformatie begonnen. Dit wordt mede ingegeven door het 
landelijke streven naar een kleinere overheid. De gemeente wordt gezien als poortwachter voor de 
ondersteuning van mensen die het moeilijk hebben. De drie decentralisatiesgaan naar alle 
waarschijnlijk door, hoewel er twee controversieel verklaard zijn. Er moet nu gestuurd worden op 
resultaat in plaats van op activiteit. In de toelichting bij de begroting staat dat goede 
schuldhulpverlening kosten bespaartop het gebied van o.a. WWB, maatschappelijk werk.  
De CDA-fractie maakt zich zorgen over het tempo van de transitie die bij de Wijzerplaats moet 
plaatsvinden. De kanteling naar een nieuwe integrale aanpak duurt al enige tijd. De Wijzerplaats is 
het gemeentelijk loket waar de analyse van de zorgvraag plaatsvindt. Daar worden mensen 
doorverwezen naar de zorgmogelijkheden en wordt gekeken welke zorg er nodig is. De kanteling van 
het werken met vaste procedures en protocollen naar een meer integrale aanpak is noodzakelijk in 
het licht van de decentralisatie van o.a. de AWBZ.    
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10. Op welke wijze geeft de gemeente vorm aan de beweging “van zorgen voor naar zorgen 
dat”? 

11. Op welke wijze gaat de gemeente (Wijzerplaats) “het gesprek aan de keukentafel” 
mogelijk maken? 

12. Op welke wijze wordt er gewerkt aan de kantelingsgedachte bij de Wijzerplaats? 
13. Wanneer krijgt de Wijzerplaats andere huisvesting?   
14. Wat gaan de mensen van de BAR-samenwerkingmerken die via de Wijzerplaats 

doorverwezen worden? 
15. Op welke wijze wil het college een ruimhartig(er) minimabeleid voeren? 
16. Welke lessen trekt het college uit de Armoede monitor? 
17. Ridderkerk krijgt te maken met een bovengemiddelde toename van het aantal 75-plussers, 

waardoor er rekening moet worden gehouden met een toenemende druk op de Wmo-
budgetten.  

a. Op welke wijze houdt het college rekening met overschrijdingen op het Wmo-budget?  
b. In het antwoord op de schriftelijke vragen van het CDA staat dat het college nieuw beleid 

gaat voorstellen om de meerkosten van de Wmo beheersbaarste houden. Aan welk nieuw 
beleid denkt het college?      

 
AWBZ 
De AWBZ verzekert alleen onafhankelijk voorgeschreven langdurige verzorging en verpleging. Alle 
onderdelen die niet met zorg te maken hebben, zoals wonen, verblijf en begeleiding, verdwijnen uit 
de AWBZ. Een uitzondering wordt gemaakt voor de begeleiding die verbonden is met de 24-uurs 
zorg. 
Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig de regie over hun zorg kunnen voeren. Familie, vrienden 
en buurtgenoten spelen hierbij een essentiële rol. Als mensen individueel hun zorgverleners kunnen 
kiezen, kan er ruimte ontstaan voor kleinschalige zorgprojecten waarbij de individuele zorgvraag 
centraal staat. Mantelzorg en professionele zorg dienen elkaar te versterken. 
 
18. Op welke wijze kan de gemeente de regie nemen bij de versterking tussen professionele 

zorg en mantelzorg?   
 
BAR-samenwerking 
De samenwerking in BAR-verband is in 2012 in de hoogste versnelling gekomen. In december gaan 
we als raad een “go-no-go” beslissing nemen t.a.v. de BAR-samenwerking.  
 
In de AB van vorig jaar heeft het CDA al een aantal richtinggevende uitspraken gedaan.  
a. De BAR-samenwerking mag geen invloed hebben op bevoegdheden van de gemeenteraden 

en hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol 
b. Onze Ridderkerkse belangen zijn gediend bij onderlinge samenwerking en afstemming in 

BAR-verband (decentralisaties, bezuinigingen, verhoging bestuurlijke kwaliteit). 
 

Vragen t.a.v. de BAR-samenwerking 

19. Is het college voorstander van harmonisatie op bepaalde beleidsterreinen in BAR-verband? 
20. Leiden frequente portefeuilleoverleggen niet al impliciet tot een bepaalde harmonisatie? 
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21. Is er al zicht op welk thema de drie gemeenten in 2013 een gemeenschappelijke koers gaan 
varen?    

22. Is het college voorstander van een gezamenlijke aanpak ten aanzien van de vorming van de 
Metropoolregio? 

23. Voor welke eigenheid en identiteit van Ridderkerk gaat het college zich sterk maken in 
BAR-verband? 

24. Is er al zicht op welke wijze het college het gezamenlijk werkgeverschap gaat regelen in 
BAR-verband.  

25. De uitvoering van de WMO wordt ondergebracht in de gezamenlijke Sociale Dienst in BAR-
verband.  Op welke wijze worden processen op elkaar afgestemd? 

 
Scouting 
Voorzitter, we spreken al lang over de wensen van de scouting. De raad heeft zelfs al lang geleden 
gelden geparkeerd om het nieuwe onderkomen tot stand te brengen. Iedereen wil nu snelheid. 
Eerdere subsidiegevers dreigen al weer af te haken omdat de bijbehorende tijd aan het verlopen is.  
 
26. Waarom kan er nog geen volstrekte duidelijkheid worden geschapen over de 

randvoorwaarden en hoe lang gaat dit nog duren?  
 
Koopzondag 
In de formatiebesprekingen tussen VVD en PvdA wordt gesproken over uitbreiding van 
koopzondagen. De CDA-fractie is een tegenstander van koopzondagen in Ridderkerk. Alleen het 
grootwinkelbedrijf heeft er belang bij, maar het leidt tot een verschraling van het winkelaanbod in 
Ridderkerk, omdat kleine winkels die de gemeente juist kleur geven, het loodje leggen. Straks 
hebben we alleen nog ketens zoals Etos, Blokker, Hema, Kruidvat, Miss Etam en H&M. 
Waarom is het een goed idee mensen te dwingen elke dag van de week hun winkel open te houden 
en werkdagen van minstens 12 uur te maken? Wanneer moeten die mensen eten, hun kinderen 
knuffelen, hun oude moeder bezoeken en tijd vrijmaken voor verenigingen?   
Het argument is dat ondernemers straks kunnen kiezen wanneer ze hun winkels open houden. Een 
kul-argument. Iedereen weet dat altijd open kunnen zijn, betekent altijd open moeten zijn. Anders 
gaan je klanten naar een ander.  Wie graag 24/7 wil consumeren, kan dat immers toch wel. Daar 
hebben we de webwinkels voor.   
 
27. Is het mogelijk om beleid te formuleren voor meer diversiteit in onze winkelcentra? 

 
Bezinning op de woningbouwstrategie 
Sinds de financiële crisis begon, stagneert ook in Ridderkerk de woningbouw. De inzakkende bouw is 
het gevolg van de sterk gedaalde vraag naar nieuwe huizen, terwijl alle onderzoeken erop wijzen dat 
de behoefte aan woningen in de komende twee decennia nog sterk zal groeien. De verklaring ligt 
voor de korte termijn in de problemen op de woningmarkt: de aarzeling om een huis te kopen bij 
starters, de dalende prijzen van de bestaande te verkopen huizen en de beperking van de 
mogelijkheden om een hypotheek te krijgen.  
Er is echter meer aan de hand. Er zijn meer structurele veranderingen die moeten leiden tot een 
bezinning op het woningbouwprogramma. De groei van de behoefte wordt vooral bepaald door een 
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groei van het aantal huishoudens dat bestaat uit een of twee personen boven de 65 jaar, terwijl het 
aantal gezinnen met kinderen daalt. De trend in de nieuwbouw was de laatste jaren: steeds grotere 
eengezinswoningen, betaald met twee inkomens. Het aanbod moet dus om: meer kleinere, 
betaalbare woningen en buiten de sociale sector meer huur- in plaats van bijna uitsluitend 
koopwoningen.  
 
28a. Voldoen de woningbouwstrategie van januari 2011, het Convenant met de Stadsregio 

Rotterdam van juni 2011 en de Prestatieafspraken met Woonvisie van maart 20212 aan 
deze nieuw trend in de woningbouw? 

28b. Wat houdt de aangepaste planning (herijking) in van oktober` 2012 t.a.v. de woningbouw? 
 
Structuurvisie 
29a. Kunt u wat concreter aangeven wat de aanleiding is om de structuurvisie te herzien?  
29b. Is het niet verstandig om pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 te beginnen met 

een herziening van de structuurvisie? 
 
HBO-onderwijs 
Voorzitter, de CDA-fractie zou graag in BAR-verband een onderzoek willen starten naar de kansen en 
mogelijkheden van de vestiging van een hbo-instelling op het gebied van agrifood en logistiek. In de 
structuurvisie van Barendrecht wordt ook melding gemaakt van de wens om een hbo-instelling 
binnen de gemeente grenzen te vestigen. Wij hebben ook al een mooie locatie in gedachte: Bolnes 
Zuid,op de grens van Barendrecht en Ridderkerk. Op mbo-gebied hebben beide gemeentes al een 
aantal opleidingen in huis, maar het streven naar hbo-onderwijs zou de BAR-samenwerking, een 
enorme impuls geven.  
 
30. De CDA-fractie wil graag een toezegging van het college om in BAR-verband een onderzoek 

te doen naar de mogelijkheden van hbo-onderwijs in onze BAR regio.  

Sport 
31. Kan of wil de gemeente (of Sport en Welzijn) een rol spelen bij de noodzaklelijke nieuwe 

huisvesting van de grote korfbalclub KCR?  
 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
 
32. Hoeveel cliënten heeft het CJG in Ridderkerk in 2012 kunnen helpen? 
 
Veiligheid 
Voorzitter, het CDA heeft in deze raad veiligheid de afgelopen decennia tot permanent speerpunt 
benoemd en daar inzet op gepleegd. Wij vinden dat Ridderkerk daar recht op heeft. Iedereen die er 
mee te maken heeft, beseft dan pas wat die keten-veiligheid waard is. Voor de tweede keer in korte 
tijd is Ridderkerk geconfronteerd met een aantal overvallen op winkels. Er moet permanent beleid 
gevoerd te moeten worden op dit punt. Op de recente ondernemersavond is dit onderwerp  ook 
nadrukkelijk genoemd! Het gaat om nabijheid en betrokkenheid. Het goed faciliteren van 
buurtpreventie in de wijken, verlichting op donkere plekken en het inzetten van mobiele camera’s 
zijn daarbij belangrijke facetten.   
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Eerder hebben we gezegd bij het veiligheidbeleidsplan 2011-2014  dat we de geformuleerde 
beleidsvoornemens wat mager vonden: "doorontwikkeling, zicht krijgen op, onderzoek naar, 
afspraken maken, stimuleren van" e.d. gaat ons niet ver genoeg. We willen aantoonbaar, samen met 
onze inwoners hard werken aan objectieve, subjectieve en traceerbare veiligheid. Het is essentieel 
voor ons welbevinden. 
  
33. Vraag: in hoeverre is onderhavige nota volgens u achterhaald of moet worden bijgesteld? 

Afsluiting 

Voorzitter, de omgeving van de mens, is de medemens. Dit is een zin uit een gedicht van Jules 
Deelder. Zo zitten we in elkaar. Wij zijn gepassioneerd om die medemens. Wij moeten er samen wat 
van maken. Dat daagt ons uit en inspireert ons iedere dag weer om voor onze gemeente te werken. 
We moeten verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt voor de oppositie en voor de coalitie. Niet per 
definitie tegen elkaar, maar om elkaar.Niet te soft, zeker niet, maar eerlijk en met open vizier. 

Tenslotte willen wij al degenen dankzeggen die een inspanning hebben geleverd om tot deze 
begroting te komen. Het moet voor de ambtelijke organisatie een grote krachtsinspanning zijn 
geweest.  Het CDA wenst het college wijsheid en compassie toe bij het uitvoeren van de plannen en 
dat Gods zegen er op moge rusten. 

Peter Meij 
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