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Politieke Instabiliteit 

De consequentie van 5 verkiezingen in 10 jaar tijd maakt dat er in Nederland over deze 

periode een gebrek is geweest aan een consequente politieke richting en keuzes. Daarnaast 

kan door de grote schommelingen in politieke verkiezingsuitslagen geen eenduidige politiek 

richting worden gedestilleerd. Deze frequentie aan verkiezingen in combinatie met de grote 

schommelingen in uitslagen maakt dat men Nederland politiek instabiel kan noemen.  

 Daarnaast is in deze periode, die zich kenmerkt als onzeker en instabiel door 

invloeden van buitenaf, met de afsplitsing binnen de coalitie begin oktober het 

gemeentebestuur van Ridderkerk zelf bron en oorzaak van instabiliteit en onzekerheid. De 

ontstane situatie is slecht voor de bestuurbaarheid van Ridderkerk en daarom voor alle 

Ridderkerkers. Dat deze breuk nog geen anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 

heeft plaatsgevonden maakt de situatie niet gemakkelijker. Het debat over de ontstane 

bestuurlijke situatie heeft op 16 oktober plaatsgevonden en D66/GroenLinks wil naar de 

toekomst kijken waarbij de vraag hoe Ridderkerk het best bestuurd kan worden centraal 

staat.  

 
 

Economie en Financiën 

Naast de politieke instabiliteit zit Nederland ook in een economische crisis. De werkloosheid 

staat op het hoogste niveau in 10 jaar tijd, woningprijzen en de consumptie door 

huishoudens dalen. Wanneer de economie weer tekenen van groei zal laten zien is 

onbekend.  

 

Werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen  

Inmiddels zijn er ook in Ridderkerk tekenen van de crisis op het gebied van werkgelegenheid 

waarneembaar. Daar waar in het verleden nog consequent sprake was een bescheiden 

toename in het aantal arbeidsplaatsen in Ridderkerk zien we nu voor het eerst een daling 

van ruim 200 arbeidsplaatsen. Het verlies van 100 arbeidsplaatsen is te verklaren door het 

faillissement van Hans Textiel de andere helft is onduidelijk. Tegelijkertijd en ogenschijnlijk 

tegenstrijdig neemt het aantal bedrijfsvestigingen toe. D66/GroenLinks vindt dat men alert 

moet zijn op dergelijke signalen en dat onderzocht moet worden of er sprake is van een 

onderliggende trend. Daarnaast moet een actief economisch beleid gevoerd worden 

waardoor meer inzicht in trends achter de cijfers gekregen kan worden. Is het college 
bereid dit te doen?  

Door de bedrijfsontwikkeling van Nieuw Reijerwaard voor de AGF sector zal het 

aantal arbeidsplaatsen in Ridderkerk toenemen. D66/GroenLinks ziet dit als een van de 
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belangrijkste positieve neveneffecten van de bedrijfsontwikkeling aldaar. Verreweg het 

grootste gedeelte van deze werkgelegenheid zal bestaan uit werk voor lager opgeleiden. 

D66/GroenLinks ziet hierin een kans maar ook een bedreiging. D66/GroenLinks is van 

mening dat er een actief beleid moet en kan komen om een betere variatie in 

arbeidsplaatsen op hoger, middelbaar en hoger opleidingsniveau in Ridderkerk te krijgen. 

Wat gaat het college doen om dit te bewerkstelligen?  

   

Ondernemersplatform 

D66/GroenLinks vindt het instellen van een ondernemersplatform een goede ontwikkeling. 

Het zal niet makkelijk worden om de zeer uiteenlopende problemen en ideeën waar 

ondernemers mee komen te kanaliseren en een eenduidige richting in te vinden maar wij 

wensen het platform daar veel succes mee.  

 

Grondexploitatie  

Economische conjunctuur openbaart zich later in de onroerend goed sector dan in andere 

sectoren. De afgelopen paar jaar hebben veel gemeenten flinke verliezen moeten nemen op 

grondexploitaties. In tegenstelling tot deze trend en tegen de algemene verwachting in 

hebben we in Ridderkerk op onze grootste grondexploitatie de verwachte opbrengsten naar 

boven bijgesteld. In eerste instantie goed nieuws. Maar toch roept dit vragen op over de 

kwaliteit van de door de raad vastgestelde grondexploitaties, het gebruikte model, wat is het 

beleid bij het opstellen van exploitaties. Daarnaast worden de risico’s gelopen op 

grondexploitaties groter met de bedrijfsontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Een punt dat 

D66/GroenLinks grote zorgen baart.  

 

Financiën  

De consequenties van de septembercirculaire op de gemeentelijke financiën is dat er minder 

bezuinigd hoeft te worden. D66/GroenLinks hecht echter aan een prudentiele financiële 

huishouding en er zal in de komende jaren voor een substantieel bedrag bezuinigd moeten 

worden. Dit vraagt om pijnlijke keuzes die iedereen in de samenleving direct of indirect zullen 

raken.  

 

Bezuinigingen 

De met veel enthousiasme ingezette kerntakendiscussie is een bezuinigingsronde 

geworden. Het steunen van lokale initiatieven die tot doel hebben het leed van de 

allerzwaksten op aarde te verzachten is wat D66/GroenLinks betreft absoluut een kerntaak 

van de gemeente. Om die reden dienen wij samen met de ChristenUnie een amendement in 

om het overgebleven budget ontwikkelingssamenwerking te behouden.  
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Ruimtelijke Ordening 

Vanwege de dynamiek in de stadsregio waartoe Ridderkerk behoort, is er in Ridderkerk 

grote druk op de beschikbare ruimte. In Ridderkerk zijn er weinig nieuw te ontwikkelen 

locaties waardoor er weinig ruimte is om alle wensen die ruimte vragen te realiseren. 

Daarom moeten we zorgvuldige afwegingen maken over hoe we de geringe beschikbare 

ruimte het beste kunnen invullen.  

 

Woningbouw 

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de woningbouwstrategie en meer recent de 

nota grijs, zilver en goud duidelijk de uitspraak gedaan dat er meer moet worden gedaan om 

een evenwichtige bevolkingssamenstelling te bewerkstelligen. Vanwege het gebrek aan 

ruimte vindt D66/GroenLinks het belangrijk dat bij elk renovatie- en/of nieuwbouwproject 

duidelijk is hoe en in welke mate het bijdraagt aan een evenwichtige 

bevolkingssamenstelling. Een groep die in dat licht in het bijzonder de aandacht vraagt zijn 

starters op de woningmarkt daar die in de huidige situatie onvoldoende worden bediend en 

als gevolg daarvan wegtrekken uit onze gemeente. Meer bouwen voor starters vraagt lef en 

visie. D66/GroenLinks zal zich ook het komende jaar blijven inzetten voor het bouwen van 

woningen voor starters. 

 

Duurzaamheid 

Los van de spaarzaamheid aan ruimte is het belangrijk dat we op een zorgvuldige en 

duurzame wijze omgaan met de beperkte ruimte en middelen die we hebben.  

Voor D66/GroenLinks is duurzaamheid geen sluitpost maar een basis uitgangspunt. Wij 

geloven dat duurzaamheid geen geld kost maar juist oplevert. De overheid/ gemeente moet 

een voorbeeldfunctie vervullen en te allen tijden duurzaam handelen. Daarnaast moet de 

gemeente duurzame projecten van bedrijven en particulieren stimuleren en faciliteren. 

Voorbeelden van concrete acties zijn:  

 zoveel mogelijk zonnepanelen en windturbines op gemeentelijke gebouwen  

 energiesubsidies op particuliere zonnepanelen wordt opnieuw ingevoerd,  

 bij aanbestedingen wordt duurzaam ondernemerschap opgenomen als 

voorwaarde  

 er is een samenhangende visie, ambitie en duurzaamheid beleid op 

duurzaamheid 
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Vervoer 

Ridderkerk behoort tot een van de meest autogeoriënteerde gemeenten van Nederland. 

Voor D66/GroenLinks hebben openbaarvervoer en langzaam verkeer een hogere prioriteit 

dan autoverkeer. Voor verkeersbewegingen richting Rotterdam zien wij een hoogwaardige 

railverbinding als goed duurzame alternatief voor de auto. Daarnaast juichen wij toe dat het 

openbaarvervoer toegankelijker wordt gemaakt voor mensen met een beperking.  

Het uitvoeren van de geplande fietshighway’s voor langzaam verkeer blijft wat 

D66/GroenLinks betreft een hoge prioriteit hebben.  

 

 
Sociaal 

De politieke stuurloosheid van Nederland maakt dat er op dossiers waar op moet worden 

hervormd en waar kabinetten een inkleuring en een bepaalde richting aan hebben gegeven 

steeds weer vertraging oplopen. Consequentie is dat waar wij vorig jaar het college nog 

opriepen voortvarend aan de slag te gaan er nu (opnieuw) onduidelijkheid en onzekerheid 

over de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) en Algemene Wet 

Bijzondere Bijstand (AWBZ) is.  

Dit is vervelend voor gemeenten die voortvarend aan de slag waren gegaan met de 

voorbereidingen voor het invoeren van de decentralisaties. Maar door deze ontwikkelingen is 

de vraag hoe ernstig wij het voorgestelde belang, tempo en de noodzakelijke intensiteit van 

de Barendrecht Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) samenwerking moeten nemen 

geoorloofd.  

Maar vooral voor de mensen die onder deze regelingen vallen is de onzekerheid die 

de stuurloosheid van Nederland met zich meebrengt vreselijk. 

 

Re-integratie 

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Het re-

integreren van mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt wordt daarom steeds 

belangrijker. In Ridderkerk zijn de beschikbare financiële middelen jaren lang niet ingezet om 

de doelgroep aan het werk te helpen. Het baart D66/GroenLinks grote zorgen dat een groot 

gedeelte van het re-integratie budget wordt uitgegeven aan wet werk en bijstand waardoor 

de initiële doelgroep nog slechter wordt bediend.  

 

Namens de fractie D66/GroenLinks wens ik alle (burger) raadsleden, de burgemeester, de 

wethouders en ambtenaren veel wijsheid toe bij al hun inspanningen voor Ridderkerk,  

 

Farahnaz Fräser, MScBA 
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Vragen: 

1. Is het college bereid onderzoek te doen naar onderliggende trends op het gebied van 

werkgelegenheid en het aantal bedrijven in Ridderkerk?  

2. Wat gaat het college doen om een betere variatie in arbeidsgelegenheid voor lager, 

middelbaar en hoger opgeleiden te bewerkstelligen? 

 

 

Amendement:  

Behoud van het budget voor ontwikkelingssamenwerking.  


