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Algemene Beschouwing PVDA 2013-2016 

 

Bied kansen, mensen centraal! 
 
Naar de mening van de PvdA wordt er teveel geïnvesteerd in stenen en te weinig in mensen. 
De prioritering die het college heeft aangegeven in zowel het huidige dekkingsplan als in de zwaar 
weer lijst, is niet in een openbare raadsvergadering besproken. En dat zou wel moeten. 
De PvdA bestrijdt de noodzaak tot bezuinigen niet maar zal niet op voorhand instemmen met het 
beperken van toekomstige bezuinigingen tot die uit de zwaar weer lijst. 
 
Ook de PvdA heeft een tussentijdse balans opgemaakt: Het afgelopen jaar is er gereageerd op 
landelijk beleid, er is besloten optimaal en niet maximaal om te gaan met kwijtscheldingsnormen, er 
ligt een dekkingsvoorstel dat weer voornamelijk bestaat uit bezuinigingen in de sociale hoek, er is 
geen meerderheid voor de coalitie, Kerstenschool heeft een unilocatievoor € 580.000, er zijn 
nagenoeg geen activiteiten meer op zondag, het aantal minima huishoudensis gestegen met bijna 
20% en het bereik van inkomensondersteunende maatregelen is gedaald.  
Stapeling van bezuinigingsmaatregelen wordt tegengegaan via een folder en een link op de website. 
Participatie verloopt ‘volgens plan’ en ondernemers klagen over het gebrek aan contact met de 
gemeenten, de armoedemonitor komt 9 maanden na de verwachte datum naar de raad als 
Raadsinformatiebrief. Het klantenplatform heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn van of 
betrokken te zijn bij de monitor. 
 
Niemand tussen wal en schip, ruimhartig minimabeleid, bereik verhogen voorzieningen minima, zijn 
mooie woorden uit het coalitieakkoord die vragen om een daadkrachtige invulling. Een goede daad 
zegt immers meer dan duizend woorden.  
In 2010 keken wij er nog naar uit op de dossiers‘minima’ en ‘werk’ links voorbijgestreefd te worden 
door het college, inmiddels is duidelijk dat dat niet gebeurt. 
Het is ook taaie kost. In de Armoede monitor staat  ‘er is een groep die tussen wal en schip valt en 
die groep wordt steeds groter – door lagere inkomensgrenzen en grotere financiele problematiek bij 
de inkomens (net) boven bijstandsniveau’. 
 
‘’Veel maatregelen treffen dezelfde groep mensen, waardoor deze meer belast worden dan zij aan 
kunnen. Inzicht in de groep alsook in de uitwerking en stapeling van de maatregelen ontbrak. 
Niemand tussen wal en schip en een ruimhartig minimabeleid zijn alleen te realiseren met een pro 
actieve, creatieve en adequate aanpak. Waarbij mensen en niet het budgetten leidend zijn. Ridderkerk 
als barmhartige gemeente en niet als boekhoudergemeente. De urgentie is duidelijk.Er kan dan ook 
niet nog langer getalmd worden met het opstellen van een vooruitstrevend en sociaal"Plan van 
Aanpak. ‘’ Een citaat uit onze AB van vorig jaar. U allen weet dat dit niet is gebeurd. 
 
Toen en nu blijkt uit interviews door PvdA Ridderkerk met mensen die getroffen zijn en misschien 
zelfs nog gaan worden door de lokale bezuinigingsmaatregelen dat zij eigenlijk niet weten wat op hen 
afkomt. Enerzijds omdat zij soms de capaciteiten en competentie ontberen om dit te kunnen, 
anderzijds omdat zij in de struggle-for-life ook vaak geen energie meer hebben. Blijkbaar is er ook 
niet geïnvesteerd in een dialoog met of het informeren van deze groep mensen.  
Centrale vraag in deze periode is nog steeds Kiezen wij voor een fatsoenlijk bestaan voor álle, dus ook 
de afhankelijke Ridderkerkers?  
En welk antwoord krijgen wij wanneer nagenoeg weer veel bezuinigingsmaatregelen uit het 
dekkingsplan gevonden zijn in het sociale domein? 
 



Algemene Beschouwing PvdA 2013-2016 

 

2 

 
Inkomen 
Het Verweij Jonkers instituut heeft opgemerkt dat de aanname dat iedereen zelfredzaam moet zijn, 
haaks staat op de onderzoeken waaruit blijkt dat 50% van de WWB-ers dat niet is. Zij hebben hulp en 
begeleiding nodig, wordt dit voldoende gegeven? 
 
De PvdA fractie heeft de raadsleden vorig jaar het boek Macaroni geschonken, waarin inzichtelijk 
wordt gemaakt wat armoede met mensen en hun kinderen doet.  
Veel mensen uit de WSW en gesubsidieerde banen zullen instromen in de WWB. Wanneer 
daadwerkelijk bij ziekte getoetst zal gaan worden na 52 weken komt ook uit die hoek een toestroom 
naar de WWB.  
Door de toenemende financiële problemen bij ZZP-ers, en bij mensen na scheiding en overlijden van 
partners worden de noodzaak voorinkomensondersteunende maatregelen en de druk opde 
schuldhulpverlening groter.  
Hoe kunnen we wachtlijsten op een fatsoenlijke manier voorkomen? En is het budget toereikend?  
De PvdA heeft vragen gesteld over de Schuldhulpverlening in mei 2012 en wacht op de toegezegde 
actuele beantwoording daarvan.  
 
‘Op de recente Armoedeconferentie gaf wethouder Dokter aan geschrokken te zijn van de armoede in 
Ridderkerk. Uit de Armoedemonitor 2009 kwam naar voren dat bijna 1 op de 10 kinderen in 
Ridderkerk opgroeit met een minimum inkomen. Kinderen van ‘arme´werkende zijn sinds de crisis 
deze cijfers komen versterken. De gevolgen van de crisis zijn bekend. Dit is het moment om weer een 
meting te doen, valt er werkelijk niemand tussen wal en schip? Nu meten is straks weten.’ 
Zo schreven wij in de Algemene Beschouwing van november 2011.  
 
Wanneer de raad de Raadsinformatiebrief over de uitkomsten van de armoedemonitor in de 
Commissievergadering van 8 november agendeert, kan de raad daar op z’n vroegst rond Sinterklaas 
2012 over spreken. Dit is niet in lijn metde gedeelde urgentie in de unaniem gesteunde motie uit 
2011. 
 
Op initiatief van onze fractie heeft Ridderkerk deelgenomen aan de Stedenestafette van de bestrijding 
van armoede en sociale uitsluiting en is er een manifestatie gehouden in 2010. 
In de beantwoording 2012 van de PvdA vragen staat dat er een Armoede conferentie komt, 
onduidelijk blijft wanneer dit zal zijn. Op de Armoedeconferentie wordt ook inzicht gegeven over de 
stand van zaken met betrekking tot het convenant Armoedebestrijding. En dat is nodig omdat 
onduidelijk is wat is tot nu toe bereikt is ten aanzien van o.a. de aanbevelingen voor Ridderkerk. 
 
Ter ondersteuning van ons aller geheugen:  
“Mevrouw Nederland van het Verwey Jonkers instituut bracht bij de meest recente Armoede- 
conferentie de uitkomsten van onderzoek in Ridderkerk onder de aandacht: 
Alleenstaanden, eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen hebben het grootste aandeel en 
risico in de groep sociale minima. Opmerkelijk is dat in Ridderkerk in tegenstelling tot landelijk veel 
armoede is onder 65- plussers (Ridderkerk 9%). 
Inzicht in de groep is nog urgenter nu sinds 1 augustus 2011 er 10% bezuinigd is op de partner AOW. 
Chronisch zieken zijn door een stapeling van bezuinigingen, aanscherpingen, versoberingen en 
verhoging van eigen bijdragen kwetsbaar.Ridderkerk kent voldoende regelingen op het gebied van 
inkomensondersteuning maar het gebruik daarvan is matig en daar zou meer inzet op moeten zijn. 
Daarnaast is er te weinig aandacht voor preventieve maatregelen binnen het armoede beleid.’   
Aanvullend kwam zij tot de volgende aanbevelingen: Leg direct contact met de doelgroep, besteed 
meer aandacht aan kinderen in armoede en versterk de samenhang met de sociale partners door ze 
te betrekken bij het sociale beleid van de gemeente.”  
 
Inmiddels zijn de regelingen ten aanzien van inkomensondersteuning gewijzigd. Opmerkelijk is in dit 
verband dat Ridderkerk minder ruimhartig is ten aanzien van langdurigheidstoeslag dan de gemeenten 
Albrandswaard en Barendrecht waarmee wordt op getrokken, opmerkelijk is dat het 
kwijtscheldingsbeleid in Ridderkerk optimaal (voor de gemeente) en niet maximaal wordt uitgevoerd, 



Algemene Beschouwing PvdA 2013-2016 

 

3 

dat het Waterschap ruimhartiger kwijtscheldt dan de gemeente, dat de ruimte om de grenzen van het 
lokaal Maatschappelijk Participatiefonds te verruimen niet is benut, dat de subsidie aan bijvoorbeeld 
de Spaanse en Afghaanse vereniging vanaf 2014 wordt gestopt, dat er een voorstel ligt om 
Vluchtelingenwerk opnieuw fors te korten. 
Wat zegt dit over het minderhedenbeleid en het opvolgen van de aanbevelingen uit de 
armoedeconferentie? 
 
Ten aanzien van participatie is het opmerkelijk dat het Klantenplatform niet betrokken is bij de 
Armoedemonitor en deze ook (nog) niet heeft ontvangen. Kiest het huidige college liever voor 
raadsinformatiebrieven dan ontmoeten, bespreken en participeren? 
 
Participeren vindt de PvdA belangrijk, dus mee mogen praten in de samenleving en toegang hebben 
tot democratische processen.  Dit is nodig om draagvlak en begrip te krijgen zeker bij soms pijnlijke 
noodzakelijke bezuinigingen….maar ook de gemeente heeft de expertise nodig van de 
ervaringsdeskundigen om goed beleid te kunnen ontwikkelen. En om scherp te blijven. 
 
Door de aanhoudende zware tijden maken wij ons zorgen om kinderen en volwassenen van de 
Voedselbank.Daarom vragen wij gezien het structurele gebruik de toezegging voor het actief 
informeren van de raad per kwartaal inzake de voedselbank. Op dit moment maken 48 gezinnen, 
waarvan 19 kinderen,gebruik van de Voedselbank. Bijna alle gezinnen staan meer dan twee jaar op de 
lijst!  Eén persoon staat zelfs al 10 jaar op de lijst!  Gezien het effect dat armoede heeft op de 
ontwikkeling van kinderen vraagt de PvdA fractie of er een goede koppeling is met het CJG. 
 
Er is geen Sociaal Plan van Aanpak opgesteld en de PvdA fractie beschouwt de Armoedemonitor en 
begeleidend schrijven als een hulpvraag aan de raad om hieraan de eerste aanzet te geven. 
Graag willen wij met u verkennen wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van preventie, want die 
maatregelen bijv versterken arbeidsmarktpositie, zijn deels dezelfde als die effectief zijn bij het 
oplossen van armoedesituaties.  
En ook kijken naar geopperde practische oplossingen zoals het opzetten van een thuisadministratie en 
klussendienst voor jonge minima. En jonge mensen vaker inzetten als vrijwilliger.  
Is in Ridderkerk een Sociale supermarkt (bijv zoals in Almere) mogelijk waar minima boodschappen 
kunnen doen en ook Re-integratie en activeringsprojecten kunnen worden aangeboden? 
 
Daarnaast zijn wij geschrokken van het artikel in Dichtbij (dd26 september 2012) waarin naar voren 
kwam dat er wellicht veel goed gaat,maar dat er ook regelmatig zaken goed fout lijken te gaan. 
Het jaarverslag van de Commissie Bezwaar en Beroep kan hierbij relevant zijn. Vandaar dat wij hier al 
eerder om hebben gevraagd. De PvdA fractie wil het op korte termijn ontvangen. 
 
Ter illustratie van de zelfdiscipline die nodig is bij Minima een overzicht van de uitgaven van een 
alleenstaande mevrouw met AOW. Vergelijk het eens met uw eigen uitgaven. 
De mevrouw heeft (nog) geen thuiszorg en is goed geïnformeerd. Wellicht lukt het voor behandeling 
van de Armoedemonitor nog meer praktijkvoorbeelden te maken van mensen met een klein inkomen. 
 
Werk 
Werk is het allerbelangrijkst, armoede werkt niet.  
Met dat in gedachten mogen de prestatie- indicatoren op dit vlak dus best omhoog zonder dat het als 
ambitieus gezien kan worden. In het algemeen is het wenselijk om meer SMART doelstellingen (en 
prestatie-indicatoren) op te nemen in de begroting zoals ook al meermalen door de Rekenkamer is 
aangegeven.  
De Rekenkamer staat ten dienste van de raad en kan dieper in relevante dossiers duiken dan 
individuele raadsleden. Bezuinigen op de Rekenkamer vermindert de kwaliteit van de controlerende rol 
van de raad. 
 
Werkloosheid is gestegen vooral als gevolg van stoppen met werken door vrouwen. Daarnaast 
overwegen veel vrouwen hun baan op te zeggen wanneer de kosten van kinderopvang door de 
bezuinigingen te zeer oplopen. In Ridderkerk is de arbeidsparticipatie van vrouwen laag, veel moeders 
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besluiten om niet te werken. Moeders onder de 27-jaar worden opgenomen in het bestand van de 
NUG-ers, niet uitkeringsgerechtigden. Door stimulering van de deelname van vrouwen aan het 
arbeidsproces wordt het potentieel van de Ridderkerkse beroepsbevolking beter benut, vrouwen beter 
beschermd tegen armoede en stijgt het gemiddelde gezinsinkomen. 
 
De werkloosheid onder jongeren is in Ridderkerk sterk gestegen. De PvdA vraagt zich af waarom het 
bij deze constatering blijft en er geen Plan van Aanpak wordt opgesteld. Wordt het gevoel voor 
urgentie gedeeld?M 
En hoe verhoudt zich dit met de voorgestelde bezuiniging ten aanzien van de actieve opsporing 
jongeren? En met de armoedemonitor? 
 
Op basis van ervaringen uit het verleden vreest de Landelijke Clienten Raad dat gemeenten 
onvoldoende in staat zijn om cliënten aan het werk te helpen. Cruciaal is de kwaliteit van de klant 
managers die in korte tijd bij een moeilijke doelgroep met vaak gebrekkige middelen tot een effectief 
plan van aanpak moeten komen. Er is grote behoefte aan meer sociale en psychologische 
instrumenten bij klantmanagers.  
Makkelijk instappunt voor WWB-ers is Connect2Act. Connect2Act telt 389 geregistreerde vrijwilligers, 
voornamelijk mensen uit de bijstand, 362 mensen zijn gekoppeld aan een activiteit. Er zijn 246 
geregistreerde organisaties. Daarnaast verzorgt Conncet2Act de bemiddeling naar Maatschappelijke 
stages. İn totaal gaat het om 7000 leerlingen, die zich voor 5.245 uur inzetten. De vraag is dan ook 
hoe verstandig het is om zeer te bezuinigen op deze organisatie. Mede in het licht van de oplopende 
(jeugd) werkloosheid en het hoge aantal vroegtijdig schoolverlaters.  
 
Net zo cruciaal zijn de opvattingen van werkgevers over hun sociale verantwoordelijkheid. Daarin 
heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en kan zij de noodzakelijke verandering stimuleren. De PvdA 
fractie heeft gediend als katalysator op weg naar het nieuwe Ondernemersplatform en is verheugd dat 
de aanwezige werkgevers blijk gaven van hun betrokkenheid bij de Ridderkerkse samenleving.  
 
De lokale bazen willen meedenken, inmiddels heeft u via ons een link ontvangen met een voorbeeld 
van de mogelijkheden om sociale en lokale aspecten mee te nemen in het gemeentelijk 
aanbestedingsbeleid. Dit biedt perspectieven ook ten aanzien van de plaatsing van de WSW-ers en 
WWB-ers. Het kan de regisseur Werk helpen om meer vraag en aanbod te matchen.  
 
Er is veel onduidelijkheid over de prioritering en effectiviteit van de inzet van de economisch 
medewerker. De PvdA is van mening dat er meer direct en warmer contact moet zijn met de 
ondernemers. De gemeenten heeft hen voor het bereiken van de sociale en maatschappelijke 
doelstellingen hard nodig. Het is dus prachtig om op 8 oktober jl te horen dat lokale ondernemers zich 
lokaal meer willen inzetten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat verdient 
bemoediging!M 
 
Zeer effectief zijn de Regionale werkgevers Servicepunten in het land, een informatie- en 
bemiddelingspunt voor alle vragen over werken en leren met name ook in zorg en welzijn. 
Werkzoekenden kunnen via die route begeleid worden bij de overstap naar bijvoorbeeld de 
zorgsector, want de vraag kan niet alleen gevuld worden met schoolverlaters. Een MBO zorg in 
Ridderkerk zou op termijn kunnen voorzien in een deel van stijgende lokale zorgvraag. 
 
 
(Sociale) Woningbouw 
Ridderkerk is van oorsprong een gemeente met een laag sociaal economisch profiel, dat is in de loop 
der jaren verbeterd ondermeer door scholing van de bevolking en de regionale import in met name de 
jaren 60 (wijk West) en de jaren 80 (Drievliet/ ’t Zand). Leefbaarheid van buurten komt onder druk en 
spanningen nemen toe wanneer de inkomensverschillen tussen mensen groter worden. Wanneer 
mensen elkaar minder ontmoeten. Sociale uitsluiting gebeurt o.a. op basis van gebrek aan geld en 
gebrek aan gezondheid.  
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Het college zet in op een gezonde bevolkingsopbouw, ook bij navraag blijft het onduidelijk wat met 
deze woorden wordt bedoeld. 
Er worden 1880 goedkope huurwoningen geschrapt en ingezet op met name eengezinswoningen. 
Vooral (ongewenst alleenstaande) jongeren en ouderen worden hierdoor getroffen, net als de eerder 
genoemde groepen rondom het sociale minimum. Ook de lagere middeninkomens krijgen het 
moeilijker op de woonmarkt. Daarover heeft de PvdA fractie vragen gesteld. Antwoorden vragen om 
verduidelijking. Wellicht dat de ambtenaren dan de benodigde informatie (inzicht in sociale 
woningvoorraad zie PvdA vraag 45) bij Woonvisie kunnen opvragen?  Het lijkt zinvol om hierover in de 
commissie Samen Wonen verder te spreken. 
 
Net als twee jaar geleden dringt de PvdA fractie aan op het bouwen en/of mogelijk maken van 
Kangaroo woningen waarin meerdere generaties met en naast elkaar kunnen wonen. 
Onduidelijk is of bouwen en renoveren op basis van Woonkeur de leidraad of de uitzondering is.  
 
Kosten kunnen worden bespaard door in te zetten op Woonservicegebieden, een concept dat een 
doorontwikkeling is van Woonzorgzones. Door te investeren in wonen, werk (of participatie) en 
welzijn, heeft de gemeente invloed op preventie. Hiermee kan de gemeente het gebruik van zorg 
vertragen of verminderen. Waarom heeft het college dit nog niet in beleid opgenomen? 
Het bouwen én renoveren volgens Woonkeur is een voorwaarde voor een toekomstbestendige 
woningvoorraad. Rollator-proof is immers ook buggy-proof. 
 
In het licht van vergrijzing, jeugd en jeugdwerkloosheid en vroegtijdig schoolverlaters is het 
bespreken van de wenselijkheid van het concept  ‘Kamers met Kansen’ zeer gewenst. In Dordrecht is 
het al gestart als een van de van de 40 projecten in Nederland en kan ter inspiratie dienen. Het 
concept ‘Kamers met Kansen’ biedt jongeren met problemen thuis, op school en/of werk een (nieuwe) 
kans. In een positieve omgeving en met individuele coaching gaan jongeren van 18 tot 25 jaar op 
zoek naar werk of een opleiding. Kamers met Kansen-projecten hebben als missie jongeren in 
anderhalf jaar voor te bereiden op een zelfstandig bestaan, met een diploma op zak of met een 
baan.Rode draad is dat partners uit verschillende branches samenwerken aan een gezamenlijk doel: 
meer jongeren op weg helpen naar een solide toekomst. Het steunt op de pijlers: wonen, leren en 
werken. 
In Dordrecht bijvoorbeeld ontstaan Kamers met Kansen door het samenvoegen en herindelen van 
portiekflats. In het centrum zou het mogelijk gemaakt kunnen worden. Veiligheid en betaalbaarheid 
zijn essentieel. Graag de toezegging van het college dat zij in overleg treden met Woonvisie over dit 
concept en begin volgend jaar hierop terug komen.  
 
In wijk Oost komt een leefbaarheidsonderzoek omdat er verschillende zaken spelen als overlast jeugd 
en spanningen rondom instroom nieuwe bewoners, die om aandacht vragen.  In wijk West spelen 
dergelijke zaken op dit moment minder volgens de beantwoording. Het is algemeen bekend dat er 
slechts 1 aanhoudend en/of terugkerende gebeurtenis hoeft te zijn om de leefbaarheid in straten 
onder druk te zetten. In wijk West en in Drievliet zijn oplopende spanningen rondom specifieke 
adressen die door de buurt als zeer ernstig en zeer bedreigend worden ervaren. De PvdA fractie stelt 
voor om in een besloten bijeenkomst geïnformeerd te worden over de aanpak bij dit soort zaken.  
 
Zorg 
Een op de zes Ridderkerkers heeft een WMO relatie met de gemeente. Er liggen grote uitdagingen in 
de WMO-adviesraad.Onduidelijk is waarom een krachtig samenbindend instrument als de jaarlijkse 
WMO conferentie dit jaar nog niet ingepland is.  
 
Er wordt vaak gesproken over ‘eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger’ maar er wordt meestal 
bedoelt dat het niets mag kosten. Professionele hulp kan nooit vervangen worden door hulp van 
buren en familie, hoe liefdevol die ook wordt gegeven. Mensen in de zorg en het welzijnswerk hebben 
niet voor niets hun diploma’s gehaald.  
 
De PvdA gaat voor goede kwalitatieve, betaalbare en bereikbare zorg voor iedereen.  Niet alleen 
kiezen voor eigen kracht, maar ook voor gemeenschappelijke kracht en volwaardig burgerschap.   
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De Kanteling, Inclusief beleid en Welzijn Nieuwe Stijl zijn voortgekomen uit de noodzaak tot 
bezuinigen! Het risico is dat de budgetten en niet de behoefte van de mensen meer centraal staan. 
Is de burger hierop voorbereid? En welke bijdrage wordt hieraan in Ridderkerk geleverd? 
 
Onder de WMO is er geen recht meer op zorg maar van een compensatieplicht van de gemeente. 
Daar wordt verschillend over gedacht en invulling aan gegeven. Het jaarverslag van de Commissie 
Bezwaar en beroep zou op verschillende terreinen kunnen verhelderen maar is ondanks herhaald 
verzoek niet ter beschikking gesteld van de raad. 
 
Om te komen tot een goede ‘definitie van de hulpvraag blijkt de kwaliteit van de medewerkers 
cruciaal, net als scheiding van het keukentafelgesprek en uiteindelijk toekenning, énprofessionele 
ondersteuning in het gesprek van de mensen met een zorgvraag.  
 
Naar de mening van de PvdA is (nog)onvoldoende ingezet op de noodzakelijke koppeling van 
professionele- en informele zorg. Een goede koppeling vermindert de maatschappelijke kosten. 
Ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg, en inspringen op trends is noodzakelijk om de 
samenleving veerkrachtig te houden.  
Gezien de noodzaak en potentie van de inzet van vrijwilligers heeft ons de voorgestelde bezuiniging 
op Connect2Act dan ook verbaast. 
 
In elke wijk zou een (mobiel) zorgservicepunt moeten komen, waar mensen met vragen over zorg en 
welzijn terecht kunnen. Een rol die een wijkverpleegkundige goed zou kunnen vervullen.  
 
De Wijzerplaatsis een kritische succesfactor. Evaluatie van de Wijzerplaats en inzicht in de bekostiging 
is een noodzakelijke stap richting verdergaande optimale en adequate dienstverlening.  
 
De opmerking in de Armoedemonitor van een maatschappelijke werkster dat de Wijzerplaats het 
"soms te druk heeft om door te verwijzen als ze iets signaleren en dat ze soms ook de kennis niet 
hebben waar heen ze moeten doorsturen" baart ons grote zorgen. 
Heldere snelle en vriendelijke communicatie vanuit de betrokken instanties richting de burger is 
essentieel. 
Het algemeen Maatschappelijk werk is laagdrempelig en voorkomt (nog) erger.Een partner voor de 
Wijzerplaats. Bezuiniging hierop is dan ook het bekende ‘paard achter de wagen spannen’. 
 
De PvdA is van mening dat er meer ingezet moet worden op preventie, iets wat ook het college wordt 
onderschreven, maar de uitwerking in beleid is op z’n best niet zichtbaar. Wij vragen dan ook om hier 
bij voorstellen nadrukkelijker op in te gaan en de raad over gedane acties samenhangend te 
informeren. Ook hier geldt ‘Nu meetellen is straks meedoen!’. 
 
Ouderen hebben meer baat bij bewegen dan bij het oplossen van kruiswoordpuzzels, zo blijkt uit 
recent onderzoek. Kinderen zitten teveel binnen, het aantal met overgewicht stijgt. Alcoholgebruik 
onder jongeren vraagt aandacht. Welke acties worden hierop ondernomen? 
In de beantwoording van onze vraag over de stand van zaken mbt het openstellen van de 
schoolpleinen kregen we bijna hetzelfde antwoord als vorig jaar bij de begroting.....Ons is niet 
duidelijk dat dit een jaar moet duren! Slechts 2 pleinen zijn opengesteld, en tot hoe laat? 
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Financien 

Over enkele bezuinigingen in het dekkingsplan en de zwaar weer lijst staan opmerkingen in 
bovenstaande bijv over Connect2act, rekenkamer, vluchtelingenwerk, minderhedenbeleid, 
maatschappelijk werk . 
Over enkele bezuinigingen spreekt de Armoedemonitor zich negatief uit bijvschrappen van de coaches 
van Sport en welzijn (hebben een signaleringsfunctie) en het bezuinigen op activiteiten in 
buurthuizen. 
 
Er wordt in de Armoedemonitor veel gesproken over preventie maar dat is in Ridderkerk (nog)niet 
omgezet naar beleid. Met name de groep die geraakt is door de recente bezuiniging, de groep tussen 
de 110-130 procent kan nog heel veel baat hebben aan informatie over regelingen en hulp met 
budgetteren aan de keukentafel of in kleine (koffie-ochtend)groepjes. Informatie verstrekking via de 
actieve verspreiding via de folder en de Combinatie vraagt aandacht.  
 
Het wegbezuinigen van de Rotterdampas draagt bij aan een toenemend aantal mensen en kinderen in 
sociaal isolement.  (Graag info in rapport controleren mbt Rotterdampas.  Er wordt o.a. gesproken 
over een 65+ pas voor €20,- . Geldt deze naast voor oudere inwoners van Rotterdam & Vlaardingen, 
ook voor Ridderkerk? Studentenpas?) 
 
Veel van de maatschappelijke doelstellingen en subsidiestromen komen samen in de organisatie van 
Sport en Welzijn.  Ook vanuit de noodzaak tot bezuinigen wordt naar deze organisatie gekeken. De bij 
de griffie ter inzage gelegde stukken maakten wel wat duidelijk, maar niet genoeg. Daarom bestaat de 
behoefte bij de PvdA fractie om dieper op deze materie in te gaan, voordat besloten wordt tot 
specifieke bezuinigingen tav bepaalde producten.   
Er worden in het dekkingsplan en de zwaar weer lijst immers verschillende uiteenlopende 
bezuinigingen op deze organisatie gelegd. Onduidelijk is hoe deze worden opgevangen en of de 
maatschappelijke effecten hiervan op wenselijkheid voorgelegd zijn/worden aan de raad. Of dat in het 
kader van marktwerking en partnerschap de organisatie van Sport en Welzijn daarover zelf kan 
besluiten.  
 
Bezuiniging vakleerkrachten 
De PvdA vindt de bezuiniging op de vakleerkrachten bewegingsonderwijs niet wenselijk en refereert 
aan een brief, gestuurd aan alle fracties, van de directeur-bestuurder 3Primair, dat in tijden van 
aandacht voor gezondheid, te dikke kinderen, te weinig bewegen en bezuinigingen op het onderwijs 
dit hoogst opmerkelijk is. Volgens ambtenaren en college is het niet bezwaarlijk als 
combinatiefunctionarissen deze bewegingslessen onder begeleiding van een leerkracht overnemen. 
Niets is minder waar! Veel leerkrachten in het onderwijs hebben GEEN bevoegdheid tot het geven van 
bewegingsonderwijs, ook niet met  een combinatiefunctionaris. Let op: een combinatiefunctionaris 
heeft geen onderwijsbevoegdheid! Bewegingslessen met een combinatiefunctionaris zijn een mooie 
aanvulling op het onderwijs, maar kunnen niet tippen aan de kwalitatieve bewegingslessen van de 
vakleerkrachten.  
 
Groen 
De leefbaarheid en aantrekkelijkheid van buurten wordt bevorderd door voldoende groen in en tussen 
wijken. Bezuinigen op groen staat op de zwaar weer lijst maar wordt ontraden omdat het niet ‘in de 
Ridderkerkse sfeer past’. Bij navraag wordt Ridderkerkse sfeer geduid met  ‘mooi en goed verzorgd 
openbaar groen’. De PvdA vindt dat het woord ‘onderhoudsarm’ ontbreekt. En ziet hier een gemiste  
bezuinigingskans. 
 
Jeugdtheater 
Niet alle kinderen zijn geschikt voor Voetbal. Op scholen en in de gemeente staat het cultuur 
onderwijs onder druk. Geweldig dat 80 ridderkerkse kinderen spelenderwijs ervaringen op doen voor 
het leven. Het Jeugdtheater moet open blijven. Het is niet zomaar een theatertje met 80 
deelnemers…….telt jaarlijks 1.500 bezoekers met lokale voorstellingen en draagt zo bij aan het 
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culturele aanbod van Ridderkerk. Voor veel kinderen is het hun tweede thuis! Ze leren niet alleen 
dansen,zingen, toneelspelen maar ook op sociaal vlak (zelfvertrouwen, presentatie) is het een goede 
aanvulling op hun ontwikkeling. Ze betalen nu € 300 aan lesgeld. Dat is fors.  
Zonder subsidie komt óf deze mogelijkheid tot ontplooing van kinderen te vervallen óf het wordt 
slechts betaalbaar en/of toegankelijk voor de meest draagkrachtigen. Is cultuur alleen voor de elite? 
 
Buurtbus 
De PvdA fractie was ooit initiatiefnemer van de buurtbus. De buurtbus wordt sindsdien gefinancierd 
vanuit de incidentele middelen. En de vraag rijst of dat nog wel mag, gezien de financiële regel dat na 
drie jaar incidenteel het als structureel moet worden beschouwd. Er is twee jaar geleden aangegeven 
dat ‘de buurtbus gratis moet rijden omdat er anders geen animo is’. Een opmerkelijke uitspraak die 
gezien de bezuinigingen een onderzoek naar nut en noodzaak van de buurtbus rechtvaardigt mede in 
het licht van de onderhandelingen mbt recent voor 4 jaar vastgelegde OV concessies.  
 
Evenementen Gratis ijs 
Zoals al eerder aangegeven is de PvdA fractie voorstander van een bruisend en aantrekkelijk centrum. 
Jongeren in Ridderkerk vinden het hier suf op enkele uitzonderingen na. Ouderen, jongeren en 
kinderen moeten uitgedaagd worden om meer te gaan bewegen. Het is dan ook een gemis dat er dit 
jaar geen ijsbaan komt. 
Al eerder heeft de PvdA aangegeven dat het college met het Waterschap in gesprek zou moeten gaan 
over de goede bemaaiing van de Donckse Velden bij de Randweg waardoor een natuurlijk gratis en 
openbare ijsbaan kan ontstaan. Eis en wederdienende dat dan weer wel. 
 
Speellokaal Bosweide en de Fontein 
De twee scholen grenzen aan elkaar en toch wordt voorgesteld om voor 2x € 215.500   voor elke 
school apart een speellokaal te realiseren. In het kader van de bezuinigingen mag men verwachten 
dat er serieus wordt gekeken naar 1 mooi speellokaal voor beide scholen toegankelijk. 
 
Zwerfdieren 
In het Burgerlijk Wetboek is in artikel 8, lid 3 boek 5 opgenomen dat de opvang van 
zwervende en verlaten huisdieren voor rekening van de gemeente is. De burgemeester is 
verplicht gevonden (huis)dieren gedurende een periode van veertien dagen op te vangen. 
De Dierenbescherming heeft aangegeven dat de verrekening van de kosten voor het opvangen van 
dieren uit de pas loopt met de werkelijke kosten. Om te voorkomen dat het te druk wordt in het huis 
van de Burgemeester doen wij een voorstel om te komen tot een reële vergoeding voor de opvang 
van zwerfdieren. 
 
Visie op samenleving 
Behalve door de opvoeding thuis, wordt een kind ook gevormd door de omgeving waarin het opgroeit. 
Slecht onderwijs of gezondheidsproblemen door armoede zetten je bijvoorbeeld echt op achterstand 
in je verdere ontwikkeling. Vorig jaar hebben de raadsleden het boek Macaroni ontvangen.  
 
Waar het in een samenleving wel over gaat is dat de bezuinigingen het realiseren van een krachtige 
toekomst voor mensen niet onmogelijk maakt. Wij willen een goed  en fatsoenlijk bestaan voor 
iedereen,  goed onderwijs, toegankelijke en kwalitatief hoogstaande zorg, werk, veilige wijken en 
duurzame leefomgeving. 
 
Onze wereld houdt niet op bij de gemeentegrens, mensen bewegen en handelen steeds meer 
mondiaal. Ook worden de onderlinge afhankelijkheden steeds duidelijker. Bewustwording van de 
Ridderkerkse bevolking met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking, vredesbeleid, emancipatie, 
mensenrechten en duurzame ontwikkeling moeten we blijven stimuleren. Fairtrade gemeente, eerlijke 
handel en inzet voor onze naasten die het minder of niets hebben steunen wij daarom van harte!  
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Wat kunnen we lokaal doen?  

1) Geef prioriteit aan het opstellen van een plan van aanpak ten aanzien van de Minima en 
Jongeren. Stel in op behoud regelingen en voorzieningen die ervoor kunnen zorgen dat 
tweeduizend meest kwetsbare Ridderkerkse huishoudens niet door de bodem zakken. Kies 
ervoor om niet structureel te snijden in het sociale beleid en voorzieningen die essentieel 
voor hen zijn. En ga uit van maximaal benutten van regelingen. 

 
2) Zorg ervoor dat bij bezuinigingen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Doe bij 

alle bezuinigingen een Sociaal Effect onderzoek. Graag TOEZEGGING van het college. 
 

3) Wees ruimhartig en zeer alert bij alle maatregelen die een stapelend effect hebben op de 
positie van de meest kwetsbare groep Ridderkerkers. En toon u ruimhartiger. Dit vraagt om 
meer inzet dan een folder en een link op de site! 

 
4) Zet actie op de aanbevelingen uit de Armoedeconferentie en de aandachtspunten uit de 

recente Armoedemonitor. 
 

5) Investeren in de kinderen, zorg voor voldoende gezinsinkomen, wees creatief met 
inkomensondersteunende maatregelen, zorg voor een gezonde samenleving waarin zij 
betrokken zijn bij elkaar, voldoende speelruimte hebben én genoeg goede en diverse 
rolmodellen kunnen ontmoeten.  

 
6) Investeer in goed onderwijs en beperking taalachterstanden. Investeer strategisch ook bij 

onderwijshuisvesting met een visie op een sociale en betrokken samenleving. Als gevolg van 
de crisis hebben mensen de neiging om te gaan verzuilen, doorbreek barrières en neem 
zorgen voor onderlinge samenwerking weg, zodat niet slechts bevoorrechte groepen 
veerkrachtig (kunnen) zijn maar de hele samenleving. 

 
7) De Kanteling vraagt om professionele ondersteuning van de zorgvrager bij het 

keukentafelgesprek.Er is extra inzet nodig voor een goede en noodzakelijke koppeling van 
professionele- en informele zorg. Een wijkverpleegkundige of (mobiel) zorgservicepunt in 
elke wijk waar mensen met vragen over zorg en welzijn terecht kunnen. 

 
8) Maak de draagkracht van partners helder en de maatschappelijke gevolgen van de 

bezuinigingen. Begeleidt de partners bij de bezuinigingen door het formuleren van een 
duidelijke gemeentelijke visie met daarin aandacht voor de meest kwetsbaren. 

 

Bezuinigen is vooral het maken van politieke keuzes waarbij  “niet de woorden, maar de daden tonen 
de ware aard. “  

De PvdA fractie verzoekt met klem alle raadsleden om in ieder geval de samenvatting van de 
Armoedemonitor te lezen voor de Begrotingsraad van donderdag 1 november 2012. 

Wij wensen raadsleden, burgemeester, wethouders en raadsleden veel wijsheid en een warm hart toe 
bij het verdelen van de budgetten voor 2013 en verder. 

Met hartelijke groet namens de PvdA fractie, 

ArianneRipmeester 


