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(Highlights) Algemene Beschouwingen Partij 18PLUS 2020 

Beste Ridderkerkers, 

Tijdens de Begrotingsraad van vorig jaar spraken we de woorden uit dat er in 2020 veel mooie 

dingen stonden te gebeuren. De economische groei van 2019 zou ook in 2020 doorzetten, er 

zouden nog meer evenementen georganiseerd worden in 2020 en we zouden groots 75 jaar 

vrijheid vieren… De werkelijkheid is helaas anders. 

Toen de regering op 9 maart hygiënemaatregelen afkondigde en inwoners van Noord-Brabant 

geadviseerd werden om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, was nog niet te overzien wat de 

gevolgen voor de inwoners en ondernemers van Ridderkerk zouden zijn. Vandaag, ruim een half 

jaar later, weten we helaas welke gevolgen het Coronavirus en de Coronamaatregelen hebben 

voor onze inwoners en ondernemers. 

Thuis werken werd de norm voor velen. Zeker toen de scholen dicht moesten was dit een zware 

opgave. Hoe lastig dit ook geweest moest zijn, er was sprake van een inkomen voor de thuis 

werkenden mensen. Helaas kunnen veel ondernemers in de horeca-, reis- en cultuursector daar 

niet over meepraten. Zij hebben hun inkomen en spaarcentjes zien verdampen door de 

Coronamaatregelen. Ook de sport in zowel commercieel als verenigingsverband wordt hard 

geraakt.  

De Rijksoverheid heeft meerdere steunpakketten in het leven geroepen om bedrijven en 

verenigingen door de Coronacrisis heen te loodsen. Daarnaast hebben ook gemeenten 

maatregelen getroffen om lokale ondernemers en verenigingen te steunen. Partij 18PLUS is 

enorm trots op het bestuur van de gemeente Ridderkerk. Ridderkerk was één van de eerste 

gemeenten die uitstel van betaling verleende aan bedrijven voor de gemeentelijke belastingen, 

Ridderkerk heeft de Precariobelasting voor dit jaar kwijtgescholden alsook de huren voor 

(sport)verenigingen van maatschappelijk vastgoed voor de periode maart t/m december. Als de 

Coronacrisis voorbij is en er komt ooit een lijstje van gemeenten met de grootste steunpakketten, 

dan staat Ridderkerk wat Partij 18PLUS betreft op plaats 1. 

De door de Rijksoverheid getroffen Coronamaatregelen hebben niet alleen gevolgen voor 

bedrijven en verenigingen maar ook voor vele inwoners. Zo is de reguliere zorg weer afgeschaald, 

worden de lontjes bij sommige inwoners korter en slaat de eenzaamheid veel sneller toe. Partij 

18PLUS doet dan ook een beroep op onze inwoners om extra naar elkaar om te kijken. Een 

(video)belletje, een brief sturen of een boodschap doen zijn kleine gebaren met grote impact. 
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Onze partijleider sprak, in maart van dit jaar, via een videoboodschap de inwoners van Ridderkerk 

toe. Hij had het daar over de echte helden. De mensen in de zorg, in het onderwijs en in andere 

vitale sectoren. Partij 18PLUS dankt hen voor hun tomeloze inzet. 

Gelukkig zijn er in 2020 ook vele mooie momenten. Gezinsuitbreidingen, huwelijken, startende 

ondernemers en nog veel meer. Ook het gemeentebestuur van Ridderkerk heeft niet stil gezeten. 

Partij 18PLUS staat graag even stil bij de verschillende programma’s: 
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Bestuur en (overheids)participatie 

Ridderkerk is en blijft een zelfstandige gemeente. Sinds 1 januari 2014 maken we samen met 

Barendrecht en Albrandswaard deel uit van de Gemeenschappelijk Regeling BAR-organisatie. 

Een ambtelijke organisatie die voor 3 gemeenten werkt. In het coalitieakkoord is een analyse op 

de BAR-Organisatie opgenomen. Deze analyse is vorig jaar door een extern bureau uitgevoerd en 

geeft onder andere de overweging om de samenwerkingsvorm te veranderen naar een 

bedrijfsvoering organisatie. Hierdoor zijn we verzekerd dat het inhoudelijke beleid bij het 

gemeentebestuur geborgd is en niet bij het bestuur van de BAR-Organisatie. Hoe staat het hier 

mee? Partij 18PLUS ziet daarnaast kansen om beleidsambtenaren vanuit de BAR-Organisatie 

voor 1 i.p.v. 3 gemeenten te laten werken. Hiermee verstevigen we de lokale kennis bij de 

beleidsambtenaar en wordt ook de werkdruk verminderd. 

Door de Coronamaatregelen zien we dat het lastiger is om inwoners en ondernemers te betrekken 

bij nog op te stellen beleid door middel van inloopavonden. Gelukkig worden er alternatieven 

ingezet zoals digitale bijeenkomsten en enquêtes. Op het gebied van participatie ziet Partij 

18PLUS veel goede resultaten zoals bij Windmolen 110, de Groenvisie en het 

Ontwikkelperspectief Centrum 2035. 

Helaas merken we, net als vorig jaar, dat de participatie of beter gezegd de communicatie bij de 

uitvoering van beleid te wensen over laat. Het meest recente voorbeeld van het uitblijven van 

goede participatie en communicatie is de afsluiting van de Rotterdamseweg tijdens de 

herfstvakantie. Veel extra zwaar vrachtverkeer moest vanwege de afsluiting door de wijken heen 

om elders weer op de Rotterdamseweg uit te komen. Daarnaast krijgen wij veel klachten van 

inwoners en ondernemers dat er niet gereageerd wordt door de ambtelijke organisatie op vragen 

en/of klachten. Partij 18PLUS vindt dat een slechte zaak. Iedereen dient antwoord te krijgen op 

een vraag, ook al is het antwoord nee. Partij 18PLUS vraagt het college dan ook om serieus werk 

te maken van goede communicatie richting inwoners en ondernemers. Daarnaast vragen wij 

aandacht voor informatieborden bij werken in de openbare ruimte. Hier kan bijvoorbeeld de reden, 

de duur en de kosten van het werk op vermeld worden.  

De dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers blijkt prima op orde te zijn. Ook de 

onlinedienstverlening gaat steeds meer met de tijd mee. Partij 18PLUS kijkt uit naar de nieuwe 

gemeenteapp en ziet legio toepassingen op het gebied van dienstverlening en communicatie. 

Houd wel rekening met onze niet-digivaardige inwoners. Ook zij moeten een excellente 

dienstverlening krijgen. 
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Er staan nog wat wijkprogramma’s op de rol naast degene die al gerealiseerd zijn. Partij 18PLUS 

is blij dat de wijken goed betrokken worden bij het opstellen van de wijkprogramma’s. De 

uitwerking en monitoring van de wijkprogramma’s dient eveneens goed gecommuniceerd te 

worden. Om de inwoners van onze wijken beter zicht te geven op alles rondom de wijk dienen wij 

de motie van het CDA die verzoekt om een wijkdashboard mede in. 

Veiligheid 

Wat Partij 18PLUS betreft had dit programma op 1 mogen staan. Gelukkig is de begroting geen 

prioriteitenlijstje. Maar op het gebied van veiligheid staan we in gemeenteland niet op nummer 1. 

Partij 18PLUS maakt zich ernstig zorgen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze 

inwoners en ondernemers. Het dieptepunt was natuurlijk de dodelijke schietpartij in Bolnes op 

klaarlichte dag. Of het nu gaat om overlast gevende hangjongeren bij de wijkwinkelcentra, 

verkeersveiligheid of de handel in en het gebruik van verdovende middelen. Op veel terreinen 

lopen we achter de feiten aan. Ook de zichtbaarheid van toezichthouders en politie laat volgens 

veel inwoners en ondernemers te wensen over. Wat gaan we hieraan doen? 

Eerder heeft de gemeenteraad al geld en instrumenten beschikbaar gesteld met positieve 

gevolgen. Zo is het zomerseizoen bij zwembad De Fakkel zeer rustig verlopen. Ook de inzet van 

de MCU heeft gewerkt om overlast gevende hangjongeren te weren bij wijkwinkelcentra. Echter 

als de MCU weer weg is komt het probleem weer terug. De motie van het CDA om de MCU vaker 

in te zetten dienen we mede in. Partij 18PLUS verneemt daarnaast graag wat de burgemeester en 

de politie nog meer nodig hebben van de gemeenteraad om nog meer positieve resultaten te 

boeken. 

Verkeer, vervoer en wegen 

Hulde voor wethouder Meij. Partij 18PLUS dankt hem nogmaals voor zijn inzet om de tram uit de 

Ridderkerkse geschiedenisboeken te schrappen. De inzet op hoogwaardig openbaar vervoer per 

bus is de toekomst naast deelmobiliteit. Partij 18PLUS verbaast zich dat enkele inwoners de 

recent geplaatste deelscooters niet in het straatbeeld vinden passen terwijl er al decennialang 

auto’s van verschillende kleuren en maten in de straat rijden en geparkeerd staan. Het is een 

kwestie van smaak en een kwestie van wennen. Partij 18PLUS vraagt wel aandacht voor een 

goede communicatiecampagne over het gebruik en het juist stallen van deelscooters en -fietsen. 

Kan dit nog opgestart worden? 

Ook het Mobiliteitsplan staat boordevol mooie ontwikkelingen. Echter blijft Partij 18PLUS van 

mening dat het betaald parkeren niet bijdraagt aan de aantrekkingskracht van ons winkelcentrum. 
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Als de proef met de blauwe zone op het Dillenburgplein een succes blijkt hopen we dat het college 

dit bij verzoek van (wijk)winkelcentra ook elders toepast. Wellicht dat de vastgoedeigenaren aan 

de derving van parkeerinkomsten mee willen betalen. Het Zwijndrechtse model hebben we al 

eerder geopperd. 

De waterbus blijft een mooie voorziening voor de inwoners en bezoekers van Ridderkerk. Ook het 

gratis openbaar vervoer voor AOW’ers vindt gretig aftrek. Ondanks de huidige beperkingen blijft 

het een goed middel om onze oudere inwoners uit hun isolement te halen. 

Economische zaken 

In onze gesprekken met ondernemers horen we veel goeds over het cluster economie. De 

bedrijfscontactfunctionarissen zijn goed bereikbaar en denken graag mee met ondernemers. 

Recent heeft Partij 18PLUS een blog gelezen van een dame die haar weg naar Ridderkerk heeft 

gevonden als zowel nieuwe inwoner als nieuwe ondernemer. Zij schrijft daarin mooie woorden 

over het contact met de gemeente Ridderkerk en de bedrijfscontactfunctionarissen. 

Het bedrijventerrein Cornelisland is zo goed als vol en ook Nieuw-Reijerwaard loopt storm. Het 

blijft wrang dat er straks woningen komen in BT-Oost Barendrecht waar nu AGF bedrijven zijn 

gevestigd en deze bedrijven vervolgens uitgeplaatst gaan worden naar Nieuw-Reijerwaard. Partij 

18PLUS vraagt graag de aandacht voor de (verkeers)veiligheid op onze bedrijventerreinen. Ook 

het voorkomen van sluipverkeer door de wijken Rijsoord en West moet extra aandacht krijgen. 

De gemeente Ridderkerk probeert waar mogelijk lokaal in te kopen. Met het nieuwe inkoop- en 

aanbestedingsbeleid zal dat nog meer worden. Partij 18PLUS is groot voorstander van lokaal 

inkopen. 

Veel sectoren hebben het momenteel heel zwaar door de Coronamaatregelen. De horeca lijkt het 

kind van de rekening te worden. Toch zijn horecaondernemers erg inventief. Inmiddels proberen 

ook meerdere gemeenten middels een campagne de lokale horeca te steunen. Partij 18PLUS ziet 

kansen voor wekelijks één of meerdere pagina’s in de Blauwkai met daarin de afhaalkeuzes van 

die week. Zou het college dit idee uit willen werken? 

Onderwijs 

De scholen en de schoolbesturen hebben het flink voor hun kiezen gehad met de 

Coronamaatregelen. Partij 18PLUS is hen dankbaar voor hun inzet en creatieve 

oplossingsvermogen om onze kinderen toch te voorzien van goed onderwijs. De investeringen in 

nieuwe schoolgebouwen zijn dan ook meer dan gerechtvaardigd. 
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Ook de visie op het integraal kind centrum wordt positief ontvangen door scholen, 

kinderopvangorganisaties, maatschappelijke partners, ouders en de gemeente. 

Partij 18PLUS verwacht veel van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg kennis maken met alles wat het bedrijfsleven te bieden heeft. 

Cultuur, sport en groen 

De cultuursector heeft het zwaar dit jaar door de Coronamaatregelen. Wat een jaar had moeten 

worden met veel evenementen, veel optredens en veel culturele uitingen blijkt een jaar van het 

gevallen doek. Ook de schaatsbaan in december lijkt een utopie. 

Cultureel erfgoed, oftewel het Ridderkerk van toen getoond aan het Ridderkerk van nu. Partij 

18PLUS is blij met het behoud van de Huishoudschool en hopelijk krijgt het een 

toekomstbestendige invulling waar veel Ridderkerkers gebruik van kunnen maken. Soms zit onze 

geschiednis in een klein hoekje of in een vijf hoekig bankje. Partij 18PLUS dient een motie in om 

dit cultuurhistorisch bankje voor de toekomst te bewaren op een plek waar deze beter tot zijn recht 

komt. 

Naast de cultuursector hebben ook de sportverenigingen het zwaar door de Coronamaatregelen. 

Veelal gedragen door veel vrijwilligers moeten de verenigingen alle zeilen bij zetten om het hoofd 

boven water te houden. Partij 18PLUS dankt hen dan ook voor hun inzet voor de sportvereniging 

en de mogelijkheid die zij bieden om onze kinderen toch te laten sporten waar mogelijk. 

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel en gaat er ook nog genoeg door. Zo is Sportpark 

Ridderkerk, de thuisbasis van RVVH, compleet vernieuwd en ligt het er fantastisch bij. Partij 

18PLUS kijkt ook uit naar het voorstel voor de nieuwbouw voor de Ridderkerk Rowdies. Mooie 

voorzieningen voor de inwoners van Ridderkerk. 

De recent aangenomen Groenvisie gaat ervoor zorgen dat Ridderkerk nog groener wordt en dat 

de biodiversiteit toeneemt. Ook de door Partij 18PLUS aangedragen Tiny Forests worden 

gerealiseerd in samenwerking met scholen en kinderdagverblijven. Partij 18PLUS is ook groot 

voorstander van meer groen in de wijken. Naast groen vindt Partij 18PLUS ook blauw belangrijk. 

Eind volgend jaar komt er een watervisie naar de gemeenteraad waar Partij 18PLUS enorm naar 

uitkijkt. Echter hebben wij al eerder meldingen gedaan van vele verminkte en dode vissen 

veroorzaakt door het maaibeleid. Actie op het maaibeleid om dat in de toekomst te voorkomen is 

gedaan en is er al wat extra vis uitgezet. Echter blijkt de visstand volgens ERHV “De Waal” nog 

niet op peil. Partij 18PLUS dient daarom dan ook een motie in die aan het college vraagt om op 

korte termijn al met een plan te komen om de visstand te verbeteren. 
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Sociaal domein 

Het sociaal domein is veelomvattend maar globaal in te delen in preventie & welzijn, basishulp & –

ondersteuning en maat- en specialistisch werk. Partij 18PLUS ziet dat de organisatie veel werk 

heeft verzet om de taken die van het Rijk naar de gemeenten zijn gegaan gedegen uit te voeren. 

Dat ging ongetwijfeld niet zonder slag of stoot. Het vertrekpunt dat iedere inwoner volwaardig mee 

kan doen aan de Ridderkerkse samenleving onderschrijft Partij 18PLUS. 

Het traject om te komen tot een integraal beleid sociaal domein zal een flinke opgave zijn. De 

wensen en bedenkingen van de raad zijn onlangs door het college opgehaald. Partij 18PLUS kijkt 

uit naar de verdere totstandkoming van het IBSD. In de tussentijd dient voorkomen te worden dat 

er inwoners tussen wal en schip raken. 

Voorkomen is beter dan genezen. Zo ook met schulden. Schulden vormen vaak de basis voor nog 

veel meer problemen binnen een huishouden. Zowel de ChristenUnie als de PvdA dienen moties 

over dit onderwerp in die op de steun van Partij 18PLUS kunnen rekenen. 

Als de huidige Coronacrisis ons één ding heeft geleerd is dat een goede gezondheid vaak 

samenhangt met een gezonde levensstijl. Partij 18PLUS vindt dat het belang van gezonde 

voeding en voldoende bewegen niet onderkent mag worden. Programma’s zoals VET GEZOND 

zijn een mooi voorbeeld van hoe we deze onderwerpen onder de aandacht van onze kinderen 

kunnen krijgen. 

Door de economische gevolgen van de Coronacrisis is de verwachting dat meer inwoners een 

beroep moeten doen op de inkomensregelingen. De vele honderden aanvragen voor de TOZO-

regeling zijn zeer adequaat afgehandeld door de organisatie. Complimenten daarvoor. 

Gezondheid en duurzaamheid 

We hebben maar één Aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Dat de mens een grote impact 

heeft op het klimaat en de natuur is een understatement. We moeten onze manier van leven en 

consumeren aanpassen willen we de Aarde in goede staat doorgeven aan volgende generaties. 

Ook in Ridderkerk moeten we ons steentje bijdragen. Consumptief gedrag is echter vanuit een 

gemeente lastig te beïnvloeden. Afval daarentegen is wel een taak van de gemeente. Partij 

18PLUS gelooft dat door het huidige afvalbeleid het scheidingspercentage zal toenemen. 

Nascheiding was en is de juiste keuze. 
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Helaas blijft de gemeente Ridderkerk niet gevrijwaard van hufterig en asociaal gedrag. Het aantal 

bijplaatsingen en zwerfafval is een grote ergernis. Partij 18PLUS vindt dat de gemeente harder op 

moet treden tegen deze overtredingen. Hoeveel boetes zijn er in 2020 hiervoor uitgedeeld? 

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed 

Ridderkerk vernieuwt. Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe, duurzame schoolgebouwen voor 

onze kinderen. Ook het maatschappelijk vastgoed krijgt een flinke opwaardering in de vorm van 

nieuwbouw en renovatie. Helaas wordt er ook afscheid genomen van de Beverbol. Ten tijde van 

de behandeling van de begroting zal de Beverbol verdwenen zijn en komt er ruimte voor de 

broodnodige woningen. 

Partij 18PLUS blijft vragen om meer woningen voor starters. Ook innovaties zoals kleinere 

woonvormen zijn gewenst. De inzet om een hoger percentage lokaal woningzoekenden voor 

sociale huurwoningen te laten slagen moet topprioriteit krijgen. Partij 18PLUS is dan ook blij met 

de inzet van dit college richting de landelijke overheid om dit onderwerp bespreekbaar te maken. 

Naast lokaal woningzoekenden voor sociale huurwoningen zijn er ook lokaal woningzoekenden 

voor nieuwbouw. Veelal komt de informatie over nieuwbouwprojecten via verschillende kanalen tot 

onze inwoners. Partij 18PLUS vraagt de toezegging om vanuit de gemeente een nieuwsbrief 

omtrent nieuwbouwprojecten in het leven te roepen waarop onze inwoners zich kunnen inschrijven 

om zo op de hoogte te blijven van alle woningbouwprojecten binnen Ridderkerk. 

Partij 18PLUS kijkt enorm uit naar het voorstel voor een nieuw onderkomen voor De Loods en De 

Gooth. Onze jongeren verdienen een volwaardige plek in de Ridderkerkse samenleving en daar 

hoort zo een mooie voorziening zeker bij. 

Tot slot  

Ridderkerk staat er financieel gezond voor in tegenstelling tot veel andere gemeenten in 

Nederland. Het stelt ons ook in staat om grote investeringen te doen in het belang van onze 

inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd behouden we een zeer riante reservepositie en zullen de 

lasten voor huishoudens tot de laagste van de regio blijven behoren. Echter ontkomt ook 

Ridderkerk niet aan de stijging van de lasten door onder andere de kosten van het verwerken van 

restafval. Om de verhoging van de lasten voor huishoudens de komende jaren te beperken heeft 

Partij 18PLUS een motie opgesteld die vraagt om een nieuw tariefstelsel voor de rioolheffing 

waarin niet-woningen evenredig bij moeten dragen aan de kosten en waardoor de rioolheffing voor 

woningen omlaag kan. 
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Partij 18PLUS wenst onze inwoners en onze ondernemers alle goeds en gezondheid toe voor nu 

en voor de toekomst. Partij 18PLUS dankt de ambtelijke organisatie, het college en de 

gemeenteraad voor de prettige samenwerking en kijkt uit naar al het moois wat 2021 ons gaat 

brengen. 

terug naar begin document
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PvdA Ridderkerk – algemene beschouwing 2020 
Lokaal kan het verschil maken 

SAMEN MAKEN WIJ RIDDERKERK 

Ridderkerk is een prachtig dorp. Van Bolnes, Slikkerveer, Oost, Rijsoord en het Centrum tot 

Drievliet, West, Oostendam en het Zand. Maar Ridderkerk is meer dan een verzameling wijken. 

Het zijn de ruim 45.000 inwoners die Ridderkerk maken tot wat het is: een samenleving. Een 

samenleving die wordt gevormd door de mensen die in ons dorp wonen, winkelen, vrienden 

ontvangen, hun hobby’s uitoefenen, (vrijwilligers)werk doen, kinderen opvoeden of de buren 

helpen. De kracht van Ridderkerk zit in alle betrokken inwoners die zich inzetten voor een ander. 

De PvdA Ridderkerk staat midden in de lokale samenleving. Wij weten wat er speelt doordat we 

hier wonen, werken en actief met mensen in gesprek gaan. Mensen weten ons ook te vinden. De 

onderwerpen in deze algemene beschouwing zijn het resultaat van de gesprekken die wij de 

afgelopen maanden – met in achtneming van de coronamaatregelen – hebben gevoerd.  

Goed wonen, goed werk, goede zorg en een dienstbaar gemeentebestuur. De PvdA Ridderkerk 

staat ervoor. 

Financiën 

Voor ons ligt een begroting opgesteld zonder verwerking van de effecten van de coronacrisis. Veel 

gemeenten hebben besloten om de begroting en de ambities af te stemmen op de realiteit en de 

verwachte effecten van de coronacrisis . Dit college heeft besloten dit niet te doen. Een eerste 

inventarisatie van de financiële gevolgen volgde recent in oktober, tegelijk met de Tweede 

Tussenrapportage. 

Er zijn gelukkig goed gevulde reserves. Dit geld mag ons inziens niet alleen naar stenen gaan 

maar moet ook in mensen worden geïnvesteerd. Zo royaal als er miljoenen worden geïnvesteerd 

in het ruimtelijk domein, zo conservatief lijkt de impact van corona begroot op het sociaal domein. 

Uit de notitie ‘Onderzoek en analyse naar de continuïteit van cruciale zorg ten tijde van de 

Coronacrisis’ wordt gesproken over de stress en impact bij wijkteams en WMO en regionale jeugd 

hulp.  

De volgende onderwerpen kwamen als zeer belangrijk naar voren: 

• Overbelasting en wegvallen mantelzorgers
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• Overbelasting gezinnen/ ouders 

• Niet verleende zorg (diverse doelgroepen) 

• Uitgestelde zorg (ontstaan van toename zorgvragen) 

• Tekort aan PBM’s 

• Zorgmijders 

De coronacrisis zorgt bij meer inwoners voor werkonzekerheid, inkomensdaling, zichtbaar worden 

van verborgen armoede, onvoldoende middelen voor het goed volgen van thuisonderwijs, meer 

huiselijk geweld en eenzaamheid.  

Gezien al de genoemde effecten, de overgang naar nieuw beleid, de wachtlijsten, de eerste 

analyse en de waarschuwingen van de drie Planbureaus en hun oproep tot een Sociaal Offensief 

verwachten wij dan ook dat Ridderkerk meer kosten op het Sociaal Domein als gevolg van de 

corona crisis zou moeten maken dan de maximaal €1,6 miljoen waarmee gerekend is.  

Huishoudens hebben door corona te maken met tegenvallende inkomsten. In deze begroting 

wordt voorgesteld om de lokale lasten met veel meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen. 

De optimistisch ingeboekte vermindering op de BUIG gelden is teruggedraaid. Ons inziens is het 

ook reëel om dat te doen met de vermindering van het budget voor schuldpreventie.  

De coronacrisis heeft een grote impact op de Ridderkerkse samenleving. Wij vragen het college 

om te komen met een lokaal Plan van Aanpak. 

De PvdA is voorstander van het ophalen van ideeen bij inwoners over de besteding van de 

Enecomiljoenen. En voor het behouden van een goede reserve voor het opvangen van 

onverwachte tegenslagen en ambities van komende colleges. 

GOED WONEN 

Sociale woningvoorraad op peil brengen en houden 

De druk op de sociale woningmarkt blijft onverminderd groot in Ridderkerk. De wachtlijst voor een 

sociale huurwoning is voor veel inwoners inmiddels opgelopen tot meer dan vijf jaar. Het helpt 

daarbij niet dat de twee voorgaande colleges er samen met Woonvisie op hebben ingezet om de 

sociale woningvoorraad met 1700 (!) woningen in te krimpen. Deze lijn is aanvankelijk door het 

huidige college doorgezet. Het resultaat is dat er voorlopig ruim duizend sociale huurwoningen 

minder zijn. Vorig jaar tikte de provincie Ridderkerk op de vingers dat wij ongewijzigd beleid het 

tekort aan sociale (huur)woningen te ver oploopt. Daarop is met Wooncompas en Progressie 

afgesproken dat de sociale woningvoorraad van Wooncompas de komende jaren minimaal gelijk 
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moet blijven. De PvdA Ridderkerk is van begin af aan tegen het inkrimpen van de sociale 

woningvoorraad geweest. Ook voor gewone Ridderkerkers met een inkomen tot iets boven 

modaal, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten, moeten er voldoende 

mogelijkheden zijn om een geschikte woning in de eigen gemeente te vinden. Ridderkerk is nooit 

een Wassenaar aan de Waal geweest. Wij hopen dat dit een voorzichtig begin is van de 

koerswijziging waar wij steeds om vragen. Bij een gelijkblijvend aantal sociale huurwoningen is er 

echter nog steeds sprake van een tekort. Wij verwachten daarom dat er de komende jaren stevig 

op wordt ingezet om de sociale woningvoorraad op peil te brengen en te houden door sociale 

huurwoningen bij te bouwen, om te beginnen door bestaande plannen van Wooncompas opnieuw 

tegen het licht te houden en te kijken waar extra woningen kunnen worden bijgebouwd. Woningen 

zouden zoveel mogelijk met voorrang aan Ridderkerkers moeten worden toegewezen.  

Huurverhoging is gemiste kans 

Een ander probleem dat speelt bij het inkrimpen en vernieuwen van de sociale woningvoorraad is 

dat vooral de sociale huurwoningen met een relatief lage huur verdwijnen. Dat wordt bijvoorbeeld 

duidelijk zichtbaar bij de vernieuwing in het Centrum. Veel woningen met een huur tussen de € 

300 en 500 worden gesloopt. De woningen die worden teruggebouwd, hebben allemaal een huur 

van rond de € 735. Dat is voor veel mensen niet te betalen. Het gevolg is dat het voor 

Ridderkerkers met een smallere beurs die door de sloop van hun woning noodgedwongen moet 

verhuizen, steeds moeilijker wordt om een passende woning te vinden. Laat staan voor 

Ridderkerkers die om een andere reden willen verhuizen. Regelmatig is het aanbod van 

beschikbare huurwoningen in Ridderkerk op Woonnet Rijnmond minder dan tien (!). De PvdA 

Ridderkerk vindt dat het college er bij Wooncompas op had moeten aandringen om dit jaar geen 

huurverhoging door te voeren nu veel mensen met financiële onzekerheid te maken als gevolg 

van het coronavirus. Een gematigde huurverhoging of niet, de huur is voor veel mensen meer 

gestegen dan hun inkomen. Huurdersvereniging Progressie had hier wel om gevraagd bij 

Wooncompas, maar heeft nul op het rekest gekregen.  

Woningen bouwen onder de € 200.000 

In de huidige woningmarkt is het starters en mensen met een inkomen tot iets boven modaal 

steeds lastiger om een huis te kopen. Ook ouderen met een klein pensioen zitten vast op de 

huidige woningmarkt. De huizenprijzen zijn explosief gestegen en dat zie je ook terug in de prijzen 

van bestaande woningen en nieuwbouwhuizen in Ridderkerk. Neem alleen al de nieuwbouw 

koopwoningen die voor veel geld in Het Zand zijn gebouwd. Huren zou voor meer mensen een 

alternatief kunnen zijn, maar de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. Vrije 
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sectorwoningen met een huurprijs vanaf € 735 zijn voor veel mensen niet te betalen en al 

helemaal niet voor wie net begint met werken. Het moeilijk kunnen vinden van een betaalbare 

koop- of huurwoning is één van de redenen dat jongeren en andere Ridderkerkers naar andere 

gemeenten verhuizen. Willen we deze Ridderkerkers in Ridderkerk houden, dan zijn er meer 

betaalbare woningen nodig voor kopers, huurders en doorstromers. Bij de op te stellen woonvisie 

is betaalbaar wonen een speerpunt voor de PvdA Ridderkerk. In sommige andere gemeenten 

wordt onderzocht hoe de prijs van nieuwbouw koopwoningen omlaag kan worden gebracht, 

bijvoorbeeld door te kijken naar mogelijkheden als erfpacht, koopstart, het inzetten dan wel 

verwerven van eigen gemeentelijke grondposities en het verbinden van speculatievoorwaarden 

aan de verkoop van woningen die vanuit de betaalbaarheidsdoelstelling worden aangeboden. Wij 

vinden het belangrijk dat deze mogelijkheden ook in Ridderkerk worden onderzocht en dat de 

resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de op te stellen woonvisie. Daarnaast zien wij 

graag dat er een bewoningsplicht wordt ingesteld voor nieuwbouw koophuizen zodat die niet 

gekocht kunnen worden om gelijk weer met winst te worden doorverkocht of tegen een hoge huur 

te worden verhuurd.  

M: wij dienen een motie in om te onderzoeken hoe de prijs van nieuwbouwkoop woningen 
omlaag kan worden gebracht zodat er ook woningen onder de 200.000 gebouwd kunnen 
worden. Dit moet de kansen van starters, ouderen met een bescheiden pensioen en andere 
Ridderkerkers op de lokale woningmarkt vergroten.  

Wonen en werken in de Huishoudschool 

De PvdA Ridderkerk is voor het behoud van de Huishoudschool. De Huishoudschool is een 

karakteristiek gebouw met historische waarde. Het is bovendien een gebouw waar veel 

Ridderkerkers zich verbonden meevoelen. De raad heeft onlangs ingestemd met het renoveren 

van het casco, het skelet, van het gebouw. Dat is hard nodig, want het gebouw is de afgelopen 

jaren verkrot. Wij vinden dat het college daarbij kritisch naar zichzelf moet kijken. Gebruikers en 

meerdere partijen in de raad hebben regelmatig aandacht gevraagd voor de verkrotting van de 

Huishoudschool. Dit had voor het college aanleiding kunnen zijn om betere afspraken over het 

onderhoud te maken. Dan was er nu mogelijk geen kwart miljoen euro nodig geweest om alleen al 

het casco te herstellen. De PvdA Ridderkerk wil graag dat ervoor de verkiezingen een duidelijke 

visie komt van het college aangaande deze locatie. Daarbij zijn wij gecharmeerd van de ideeën 

van een aantal inwoners dat daar een kans ziet om verschillende vliegen in een klap te slaan: 

1. behoud van een in het oog springend historisch pand en de aanleg voor een uniek parkje 

met de vleugelnootboom als één van de parels; 
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2. ruimte voor wijkactiviteiten (ontmoeting!); 

3. onderdak voor startende ondernemers; 

4. mogelijkheden voor kunst en cultuur; 

5. werken en wonen met zorg. 

Meer en beter groen 

Ridderkerk is een groene gemeente en dat is mooi! Je hebt standaardgroen zoals gemaaide 

plantsoenen en goedkoop-in-onderhoud-groen. En groen van hoge kwaliteit met veel soorten 

bloeiende planten. Doordat soorten zijn verdwenen en door het gebruik van pesticiden zijn er 

steeds minder bijen, vlinders en vogels. En zij zijn hard nodig voor een gezonde leefomgeving. 

Groen is er niet alleen voor het mooi. De bomen zuiveren onze lucht, dempen geluid en 

huisvesten veel insecten. Daarom is de PvdA Ridderkerk kritisch over grootschalige bomenkap in 

onze gemeente. Daarnaast zijn in het verleden bomen bovenop kabels geplant waardoor deze nu 

moeten wijken voor onderhoud aan of voor aanleg van nieuwe kabels. Dan is het belangrijk dat er 

snel daarna een nieuwe grote boom op een betere plek maar wel vlakbij de gekapte boom 

terugkomt. Wij zien graag dat er meer werk van wordt gemaakt om de hoeveelheid groen in onze 

gemeente te laten stijgen, door het aanleggen van buurttuinen in straten die daarvoor 

belangstelling hebben en door in overleg met relevante partners als de provincie werk te maken 

van een groene gordel om Ridderkerk. De voor de zomer door de raad vastgestelde Groenvisie 

ziet er veelbelovend uit, maar alles valt of staat met de uitvoering. De PvdA Ridderkerk heeft er 

regelmatig voor gepleit dat de gemeente een ambtenaar met specifieke ecologische kennis in 

dienst neemt die kan zorgen voor een gedegen borging van ecologisch groenbeheer in de 

uitvoering van beleid. Wij zijn blij dat de gemeente inmiddels zo’n ambtenaar heeft aangesteld.  

Maak van Ridderkerk een zwerfafvalvrije gemeente; aanvalsplan zwerfafval. 

Zwerfafval zorgt voor een rommelig straatbeeld, is schadelijk voor dieren en het milieu en leidt tot 

gevoelens van onveiligheid. Het is niet voor niets dat zwerfafval bij inwoners in veel gemeenten in 

de top drie van ergernissen staat. In een uit 2016 daterend onderzoek stond het zelfs op de eerste 

plaats. De PvdA Ridderkerk heeft regelmatig contact met inwoners die zich ergeren aan het 

zwerfafval op straat. Het gaat om afval dat bij afvalbakken ligt, dat naast afvalcontainers wordt 

geplaatst of zomaar ergens wordt gedumpt. Een veel gehoorde klacht daarbij is dat het lang duurt 

voordat het afval wordt opgeruimd. Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid om de 

leefomgeving netjes te houden en veel inwoners nemen die verantwoordelijkheid ook. De 

gemeente dient erop haar beurt voor te zorgen dat er voldoende afvalbakken en afvalcontainers 

zijn en dat deze wanneer ze vol zijn tijdig worden geleegd. De stichting Nederland Schoon zet zich 
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ervoor in dat heel Nederland uiterlijk in 2030 zwerfafvalvrij is en ondersteunt gemeenten daar bij. 

Wij zien graag dat het college een aanvalsplan zwerfafval opstelt om van Ridderkerk uiterlijk in 

2030 een zwerfafvalvrije gemeente te maken. Dit plan dient nadrukkelijk ook verbeteringen op de 

korte termijn te bevatten, zoals het sneller opruimen van zwerfafval en bijplaatsingen bij 

afvalcontainers na een gedane melding (bij voorkeur binnen één dag) en het actief verplaatsen 

van afvalbakken zodat zij handig gepositioneerd staan ten aanzien van loop- en fietsroutes.  

M: wij dienen een motie in waarin we het college vragen om een plan op te stellen om van 
Ridderkerk een zwerfafvalvrije gemeente te maken.  

Geluidwerende maatregelen bij West en het Oosterpark 

De PvdA Ridderkerk vraagt al langer aandacht voor de leefbaarheid in en rond het Oosterpark. 

Naar aanleiding van een door ons samen met de VVD ingediende motie heeft het college vorig 

jaar een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke geluidwerende maatregelen bij de A15 langs 

het Oosterpark en de effecten daarvan. Dit onderzoek was helaas niet volledig. Er is daarom een 

vervolgonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vervolgonderzoek zijn onlangs door de 

commissie Samen Wonen besproken. Naar verwachting zal de raad in december een beslissing 

nemen over welke geluidwerende maatregelen er genomen zullen worden bij het Oosterpark. De 

PvdA Ridderkerk heeft daarbij een voorkeur voor een geluidscherm van acht meter hoog. Dit heeft 

ook de voorkeur van 3VO.Biotoop. Wij vinden het belangrijk dat als de raad een beslissing heeft 

genomen, er zo snel mogelijk met de uitvoering wordt gestart. Twintig jaar (!) geleden zijn 

omwonenden al geluidwerende maatregelen toegezegd in dit gebied. Vorig jaar heeft de raad al 

besloten dat het ‘gat’ in West wordt dichtgemaakt. De Werkgroep Lucht en Geluid spant zich daar 

al heel lang voor in. De PvdA Ridderkerk vindt het een gemiste kans dat niet is gekozen voor een 

doorzichtig scherm. Daarmee had enigszins tegemoet gekomen kunnen worden aan de bezwaren 

van bewoners van het Seringenplantsoen die hun uitzicht op de snelweg niet kwijt willen. Wij gaan 

ervan uit dat in het vervolgtraject wel rekening wordt gehouden met hun wensen.  

Aandacht voor het Sportpark Bolnes en de Rowdies 

SV Bolnes, RLTC en de hondenvereniging hebben mooie plannen om het Sportpark Bolnes te 

verduurzamen en te laten uitgroeien tot een extra ontmoetingsplek voor de wijk. Daaraan komt 

door de voorgenomen sloop van de Beverbol nog meer behoefte. De PvdA Ridderkerk vindt het 

belangrijk dat de gemeente actief met de verenigingen meedenkt en deze ondersteunt. Wij kijken 

dan ook uit naar de visie die het college in de maak heeft ten aanzien van het Sportpark Bolnes. 

Bij de forse investeringen die in Ridderkerk zijn gedaan en nog worden gedaan in nieuwe 
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accommodaties en schoolgebouwen, is Bolnes er tot nu toe bekaaid vanaf gekomen. Wij zien 

graag dat hier verandering in komt. De Rowdies spelen al jaren honk- en softbal op een hoog 

niveau, maar doen dat inmiddels met steeds meer teams op te kleine velden. Zij krijgen daarvoor 

dispensatie van de bond, maar dat is geen ideale situatie. Het is bovendien een situatie die niet 

kan blijven voortduren. Wij vinden het van belang dat er snel duidelijkheid komt voor de Rowdies 

over de uitbreiding/verhuizing van de velden. Bij de herinrichting van het Oosterpark dienen alle 

belangen te worden gewogen. 

Label Nieuw Reijerwaard niet aanpassen 

De PvdA Ridderkerk vindt dat op de gemeente de verantwoordelijkheid rust om te zorgen voor 

een leefbare leefomgeving voor de bewoners van de Rijksstraatweg. Wij zijn erop tegen dat het 

huidige agrofoodlabel van Nieuw Reijerwaard wordt aangepast. Als wordt toegestaan dat 

bedrijven uit zwaardere milieucategorieën zich kunnen vestigen op het bedrijventerrein, neemt de 

overlast voor omwonenden alleen maar verder toe. Eind 2017 is mede op ons initiatief een motie 

aangenomen voor een lucht- en geluidmeetpunt op Nieuw Reijerwaard. Het meetpunt maakt 

inzichtelijk hoe de lucht- en geluidkwaliteit zich bij de woningen ontwikkelen als er zich meer 

bedrijven vestigen op het bedrijventerrein en de verkeersstromen daardoor toenemen. Dit was een 

wens van omwonenden. Op basis van de resultaten van de metingen kunnen indien nodig 

(aanvullende) maatregelen worden genomen om de leefbaarheid te garanderen. Zeker als er 

straks drie grote windturbines op het bedrijventerrein komen te staan en de geluidsbelasting als 

gevolg daarvan verder toeneemt. Een goede en tijdige verkeersontsluiting van het verkeer van en 

naar Nieuw Reijerwaard blijft een belangrijk aandachtspunt. De aanleg van een derde 

ontsluitingsweg dwars door de Boomgaard is en blijft voor ons onbespreekbaar.  

GOED WERKEN 

Volgorde centrumplan en proef met gratis parkeren 

Het Ontwikkelperspectief Centrum, de toekomstvisie voor het winkelcentrum, wordt uitgewerkt in 

verschillende deelplannen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het eerste 

deelplan over het gebied van de weekmarkt, Jan Steenstraat en de parkeerplaatsen achter de 

Ridderhof. Voor €2,5 miljoen komt er een nieuwe fietsenstalling, worden parkeerplaatsen herschikt 

(er verdwijnen negentien gratis parkeerplaatsen) en wordt de weekmarkt verplaatst. De 

vrachtwagens die de winkels bevoorraden, kunnen voortaan alleen nog via de Jan Steenstraat. De 

PvdA Ridderkerk heeft tegen dit plan gestemd. We vinden het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt 

om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken en de leegstand terug te dringen. We vragen ons 
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af of de forse investering nu in dit gebied het meest nodig is. De loop zit er in dit gebied goed in en 

er is bijna geen leegstand. Sterker nog, we hebben inwoners gesproken die aangeven door de 

toenemende leegstand vooral de Versmarkt en omringende winkels te bezoeken. De uitbraak van 

het coronavirus maakt dat gemeenten straks minder geld te besteden hebben. En dat het geld dat 

er wel is, anders uitgegeven moet worden. De PvdA Ridderkerk had daarom graag gezien dat 

wordt ingezet op een proef met gratis parkeren. En dat de plannen om het Koningsplein, het Sint 

Jorisplein en de Schoutstraat/Sint Jorisstraat op te knappen en gezelliger te maken naar voren 

waren gehaald. Investeringen in die gebieden maken het totale winkelcentrum aantrekkelijker om 

langer te verblijven. Een andere fietsenstalling en een verplaatste weekmarkt zullen voor veel 

mensen niet voldoende reden zijn om het winkelcentrum vaker en langer te bezoeken.  

Bloembakken terug in het winkelhart 

Sommige maatregelen om het winkelhart ook op langere termijn levend en vitaal te houden 

vergen nader onderzoek. Dat neemt niet weg dat er ook op korte termijn al maatregelen genomen 

kunnen worden die bijdragen aan een aantrekkelijker winkelhart. De BIZ Centrum heeft al 

meermaals aangegeven graag te zien dat de in 2010 wegbezuinigde bloembakken terugkeren in 

het winkelhart. Tot die tijd zorgde de gemeente voor de bloembakken, de beplanting en het 

onderhoud ervan. De PvdA Ridderkerk ondersteunt deze oproep van harte. Bloemen en planten 

verfraaien de openbare ruimte en zorgen voor aantrekkelijke toegangspleinen naar de winkels. 

Schaatsbaan en Ridderkerkdag 

De PvdA Ridderkerk is zoals bekend een groot voorstander van evenementen in alle wijken van 

Ridderkerk. Evenementen dragen bij aan ontmoeting tussen jong en oud. Bovendien zijn zij een 

steuntje in de rug voor onze lokale ondernemers die hun best doen om te zorgen voor 

aantrekkelijke winkelcentra. Helaas hebben veel evenementen sinds de uitbraak van het 

coronavirus geen doorgang kunnen vinden. Wij krijgen veel vragen van inwoners of de intocht van 

Sinterklaas dit jaar doorgaat. In tegenstelling tot veel andere gemeenten heeft Ridderkerk hierover 

nog geen mededelingen gedaan. De PvdA Ridderkerk zet zich al meerdere jaren op allerlei 

manieren in voor de terugkeer van de geliefde schaatsbaan op het Koningsplein waarbij de horeca 

op het plein de consumpties verzorgt. Voor de zomer is er een motie van ons aangenomen 

waarbij de raad geld beschikbaar heeft gesteld om financieel bij te dragen aan de organisatie van 

een schaatsbaan. Mocht ook dit evenement vanwege het coronavirus niet doorgaan, dan gaan wij 

ervan uit dat dit geld wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Niemand die weet hoe het 

coronavirus zich ontwikkelt, maar als het volgend jaar weer mogelijk is om een feestje te vieren, 

lijkt het ons een leuk idee om een Ridderkerkdag te organiseren om met elkaar te vieren hoe mooi 
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het is om Ridderkerker te zijn. De burendag zou als inspiratie voor de dag kunnen dienen. 

Gemeenten, inwoners, ondernemers en wijkideeteams zouden de dag samen kunnen 

organiseren. Met uiteraard een financiële bijdrage van de gemeente.  

V: Gaat de intocht van Sinterklaas dit jaar door? Zo nee, waarom is dit nog niet 
gecommuniceerd aan inwoners en ondernemers? Zo ja, in welke vorm?  

Behoud van winkelstrips en supermarkten 

Met diverse en goede winkels in de gemeente stijgt de leefbaarheid. Het aantal vers 

speciaalzaken neemt in Nederland af, in Ridderkerk lijkt het stabiel. Dat lukt alleen met goede 

producten, de inzet van de winkeliers en van trouwe consumenten. Veel winkels hebben een 

sociaal gezicht door een praatje bij de kassa, herkennen van dementie en door het sponsoren en 

steunen van lokale evenementen en projecten. Behoud van winkelstrips en supermarkten als 

Boon's Markt en de Aldi zijn ook daarom belangrijk voor een wijk. De gemeente speelt hierin een 

belangrijke rol, zoals we hebben gezien bij het aangekondigde vertrek van Lidl Vlietplein en op 

een heel andere manier bij de verbouwing van Lidl Bolnes. Vanwege verwachtingen en 

toezeggingen zouden gemeente, ondernemers en omwonenden veel eerder in gesprek moeten 

gaan. Als winkels verdwijnen hebben vooral ouderen en mensen die minder mobiel zijn een 

probleem. De PvdA Ridderkerk vindt dat serieus gekeken moet worden of in de winkelstrips die nu 

geen winkelfunctie meer hebben, zich in de toekomst ook weer winkels kunnen vestigen. 

Vrijwilligers en verenigingen  

Ridderkerk heeft een rijk verenigingsleven. Een verenigingsleven dat er dankzij de inzet van 

betrokken vrijwilligers voor zorgt dat er in onze gemeente op sportief, cultureel en muzikaal gebied 

altijd iets te doen is. Maar ook een verenigingsleven dat door de uitbraak van het coronavirus een 

flinke (financiële) knauw heeft gekregen. Inkomsten zijn grotendeels weggevallen, terwijl de vaste 

lasten zoals de huur of hypotheek gewoon doorlopen. Het college heeft de huren van 

sportverenigingen over de periode van 1 maart tot 1 juni automatisch kwijtgescholden. De huren 

van culturele verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn op hun verzoek kwijtgescholden. 

Gemeenten hebben hiervoor later geld van het Rijk gekregen. Het besluit van het college heeft 

dus weinig geld gekost. Naar aanleiding van een mede door de PvdA Ridderkerk ingediende 

motie zijn ook de huren over de periode van 1 juni tot 1 september kwijtgescholden. Inmiddels zijn 

de huren vanwege de nieuwe coronamaatregelen kwijtgescholden tot het einde van het jaar. Wij 

vinden dit een goed besluit. Het is een steuntje in de rug voor verenigingen en maatschappelijke 

organisaties in deze barre tijd. En een blijk van waardering voor de inzet van al die betrokken 
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vrijwilligers. Daarbij vragen wij nogmaals aandacht voor de financiële ondersteuning van 

verenigingen en maatschappelijke organisaties met een eigen accommodatie. Ook zij hebben te 

maken met teruggelopen inkomsten en mogen niet vergeten worden.  

V: op welke wijze worden verenigingen en maatschappelijke organisaties met een eigen 
accommodatie (financieel) ondersteund? 

Veiligheid 

In Ridderkerk zijn er jongeren en jongvolwassenen die een ander pad op lijken te gaan of gevoelig 

zijn voor drank- en drugs en criminele intenties. De thuissituatie en soort vrienden werken daarin 

door. De samenwerking tussen het wijkteam, sportverenigingen, scholen, politie en 

jongerenwerkers is belangrijk voor deze groep. Ook in coronatijd.  

In beantwoording op vragen over signalen over drugsoverlast wordt aangegeven dat bewoners en 

ondernemingen vooral moeten melden. Veel inwoners ervaren niet dat zij gehoord worden door 

het ontbreken van zichtbare actie of terugkoppeling. Omwonenden en ondernemers van het 

Dillenburgplein en wijkcentrum Slikkerveer hebben de handen ineen geslagen nadat er geen 

reactie kwam. Ook omwonenden van het Huigensplantsoen, Erasmuspark en Sporthal Drievliet 

zijn meldmoe. 

 Wij vragen het college in gesprek te gaan met de wijkregisseurs en de politie hoe gezorgd kan 

worden dat inwoners hun rol van ‘extra ogen en oren in de wijken’ op een goede manier willen 

blijven vervullen. 

GOEDE ZORG 

Zet in op Sociale duurzaamheid  

Corona laat de kwetsbaarheden zien in de Ridderkerkse samenleving. Duidelijk is dat corona 

sommige groepen harder treft dan anderen.  

Jongeren, flexwerkers, werknemers met een nuluren contract hebben weinig bescherming, het 

inkomen van velen ligt onder het sociaal minimum. Maar ook de huishoudens met meerdere 

banen worden getroffen als er geen buffer is. Het is op korte termijn niet mogelijk om snel meer 

inkomen te genereren of vaste lasten te verlagen. Veel huishoudens die nu in de problemen zitten 

redden het voor Cororna prima. En naar verwachting daarna ook. Maar nu is er grote moeite met 

het betalen van vaste lasten en ontstaan er schulden. 
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Voorkom problematische schulden 

De drie Nederlandse planbureaus waarschuwen voor de ‘schuldentsunami’ die gaat komen. De 

Landelijke Clientenraad waarschuwt dat door de jaarlijkse verlaging van de bijstand er vanaf 2021 

een steeds groter deel van de mensen in de bijstand onder de armoedegrens komt. 

Het lijkt verstandig om voor te bereiden en inzichtelijk te maken wat op korte termijn gedaan kan 

worden en wat er verder nodig is om problematische schulden in Ridderkerk te voorkomen. 

Ridderkerk schuldenvrij is een mooi streven. 

De PvdA Ridderkerk vroeg in voorgaande jaren om een pilot voor het opkopen van schulden van 

jongeren. Dat lijkt nu te gaan gebeuren.  

Met het instellen van een landelijk waarborgfonds voor saneringskredieten is het instrument nog 

aantrekkelijker geworden. Ook voor de nieuwe groep schuldenaren die het voorheen prima 

konden redden. Het instrument saneringskredieten wordt in andere gemeenten al succesvol 

ingezet. Met een saneringskrediet worden schulden overgenomen door de gemeente en door de 

schuldenaar afbetaald. Schuldeisers weten dan snel hoeveel geld ze ontvangen en schuldenaars 

hoeveel ze af moeten betalen. Incassokosten en andere invorderingskosten die een schuld in 

korte tijd kunnen ver(drie)dubbelen worden voorkomen.  

Werkzoekende jongeren van 18-27 jaar die een bijstandsuitkering aanvragen moeten eerst vier 

weken zoeken naar werk of een opleiding voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. 

Gemeenten mogen afzien van die termijn. De vraag is of dat niet vaker moet gebeuren om 

schulden en dakloosheid te voorkomen.  

Jongeren van 18-21jaar die niet bijgestaan worden door de ouders kunnen een aanvulling krijgen 

van de gemeente op hun bijstanduitkering die te laag is om van te leven. Dat gebeurt weinig.  

Nieuwe werkzoekenden kunnen ook niet zomaar bij iemand onderdak vinden omdat de 

kostendelersnorm kan gaan gelden. De gemeente kan besluiten om daar vaker maatwerk toe te 

passen om dakloosheid te voorkomen. 

De bijzondere bijstand is aan regels gebonden en tegelijkertijd is er wel meer mogelijk dan nu 

gebeurt. De gemeente bepaalt of het een gift of een lening is. Wat kan en wil de gemeente met de 

Bijzondere Bijstand doen om problematische schulden te voorkomen? 

Op onze vraag over kwijtscheldingen wordt aangegeven dat in Ridderkerk in tegenstelling tot 

Barendrecht en Albrandswaard er nooit volledige kwijtschelding van aanslagen is. In de andere 

BARgemeenten is dat wel zo. Is het college bereid om dit in lijn te brengen met de andere 

gemeenten? 
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Laten we lokaal meer inzetten om problematische schulden met alle negatieve maatschappelijke 

effecten van dien, te voorkomen.  

Motie: wij dienen een motie in om juist nu problematische schulden te voorkomen. 

Bestaanszekerheid  
Voor 14 

Het Nibud bracht in kaart wat mensen met een minimumbudget te besteden hebben en zette dit af 

tegen de minimaal onvermijdbare uitgaven. 

Zowel alleenstaanden als gezinnen die werken en het minimumloon verdienen, komen nu 

structureel geld tekort. Met stress, groot beroep op de gezondheidszorg en schulden tot gevolg. 

Maatschappelijke effecten die veel geld kosten.  

Het NIBUD heeft de afgelopen vijf jaar het minimumbeleid van tachtig gemeenten bekeken. 

Daaruit blijkt dat een aantal groepen structureel niet rondkomt. Zelfs al vragen ze alle 

voorzieningen en toeslagen aan. 

Deze vier groepen komen volgens het Nibud niet rond: 

1. Jongeren tot 21 jaar met bijstandsuitkering of minimumloon. 

2. Stellen met een bijstandsuitkering met twee of meer kinderen van 12 jaar en ouder. 

3. Mensen met een minimuminkomen en hoge zorgkosten. 

4. Mensen met een flexibel inkomen (ook zzp'ers). 

Alleen al in de of vitale sectoren zoals de zorg of huishouding werken ongeveer 1 miljoen mensen 

met een minimumloon of net iets daarboven. Dat zij nauwelijks kunnen rondkomen is een 

structureel probleem. Dat lossen we niet op met een eenmalige bonus of applaus.  

Een structureel probleem vraagt om structurele oplossing: het verhogen van het minimumloon.  

M: Voor 14 
Ridderkerk kan niet besluiten tot het verhogen van het minimumloon, wel kunnen wij zoals 
veel andere gemeenten een dringend oproep doen aan het kabinet. Daartoe dienen wij een 
motie in. 

Werken moet lonen 

Het is een uitdaging voor werkzoekenden om een baan te vinden. De gemeente zet in op 

ondersteuning en zet daarvoor verschillende instrumenten in.  



Pagina 13 van 18 

 

De gemeente heeft in 2020 niet het omstreden en door FNV bestreden instrument ingezet dat lijkt 

op de eerdere Flextensie constructie. Wij hopen van harte dat dat ook niet meer gebeurt en er vol 

ingezet wordt op begeleiding door de gemeente naar banen waar niet alleen de werkgever maar 

juist de Ridderkerker bestaanszekerheid aan gaat ontlenen.  

Wij verzoeken het college en de klantmanagers om ook hierbij de inbreng van werkzoekenden 

serieus te nemen en niet vooral te kijken naar ingekochte trajecten.  

Eenzaamheid 

Er is zorg om voor volwassen mensen die hulp nodig hebben. Er wordt zorg uitgesteld of 

niet/minder geleverd. Eenzaamheid, depressies en huiselijk geweld nemen toe. De problemen 

voor cliënten van de failliet verklaarde thuiszorgorganisatie zijn nog niet opgelost. 

Het is goed dat er door organisaties en particulieren initiatieven worden ontplooid om 

eenzaamheid tegen te gaan, zoals de buurtcirkels en het Geheugenpaleis, koffieochtenden en 

eetclubjes.  

In coronatijd zitten meer ouderen noodgewongen thuis en raken makkelijker uit beeld. 

Wijkrestaurants, zangkoren, bridgeclubs etc komen niet meer bijeen.  

De dagbesteding van ouderen wordt in de coronatijd afgeschaald waardoor ouderen meer alleen 

thuis zitten en mantelzorgers zwaarder worden belast.  

Onze jeugd 

Gelukkig gaat het met een groot deel van de jongeren in Ridderkerk goed. Uit onderzoek blijkt dat 

bijna 60 procent van de jongeren zich somberder voelt in deze coronatijd. In Ridderkerk voelden 

zich al relatief veel jongeren zich eenzaam en depressief. Nu er wachtlijsten zijn bij de wijkteams 

en jeugdzorginstellingen, scholen en sportclubs minder open zijn vraagt dat om extra 

waakzaamheid. De coronacrisis maakt veel zichtbaar zoals de kinderen die thuis onvoldoende 

middelen hebben om digitaal onderwijs te volgen. Of kinderen en vrouwen die thuis een onveilige 

situatie ervaren. 

Juist in deze tijd en de komende maanden zou het wijkteam in de gelegenheid moeten zijn om 

voldoende uren in te zetten, op school of voor scholen.  

Wijkteam op voldoende sterkte 

De wijkteams zijn al belast en krijgen meer werk. Er zijn wachtlijsten en er is naar verwachting een 

door corona uitgestelde vraag.  
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Er wordt een Integraal beleid Sociaal Domein opgesteld dat beoogt te leiden tot betere en 

efficiëntere uitvoering. Om de effecten van de coronaperiode op te kunnen vangen, de wachtlijsten 

weg te werken, overbruggingszorg te leveren terwijl overgegaan wordt naar ander beleid roept de 

vraag op of (tijdelijke) versterking van de wijkteams niet noodzakelijk is.  

We kunnen in Ridderkerk niet vooral in voordeuren investeren als we niet bereid zijn te zorgen dat 

het ook achter voordeuren op orde is.  

V: Wordt (tijdelijke) versterking van het wijkteam overwogen om de wachtlijsten te 
verkorten, waar nodig extra inzet te plegen en de effecten van de coronacrisis op te 
vangen? 

Integraal werken 

PvdA Ridderkerk is een groot voorstander van Mobility Mentoring dat tot doel heeft huishoudens 

duurzaam zelfredzaam te maken door hen minder fragmentarisch en gerichter te ondersteunen op 

de vijf levensgebieden waaronder inkomen en gezondheid.  

Voorzichtig krijgt de koppeling wijkteam en afdeling participatie vorm. De koppeling wijkteam en 

schuldhulpverlening is daarbij zeer belangrijk. Daarom dienen wij met de ChristenUnie daartoe 

een motie in. 

Begeleiding bij aanvragen van voorzieningen 

Het is belangrijk dat van klantencontactcentrum tot toezicht er meer kennis is van de 

mogelijkheden van mensen met een licht verstandelijke beperking en/of laaggeletterden. Deze 

twee groepen hebben soms onafhankelijke hulp nodig om het proces met de gemeente te 

doorlopen. Het is goed dat er steeds gewezen wordt op clientondersteuning van MEE. De 

ambtenarenorganisatie en de platforms zijn gebaat bij kennis over het verloop van de processen.  

V: Wij verzoeken het college om bij het Maatschappelijk Burgerplatform en het 
Minimaplatform te peilen of zij een soort Ombudsfunctie willen vervullen. 

Geen Fraude 

In het publieke debat worden nogal eens te eenzijdige beelden neergezet van ‘fraude’. Het 

percentage moedwillige fraudegevallen door inwoners met betrekking tot de Participatiewet is zeer 

beperkt. Veel vaker worden inwoners ook als fraudeur gelabeld wanneer onbewust de regels 

worden overtreden. De regels en formulieren zijn complex, vormen een flinke administratieve 

belasting voor mensen die ook geregeld moeite hebben met lezen en/of schrijven of die 
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bijvoorbeeld vanwege problematische schulden of andere zorgen verminderde capaciteit hebben 

om adequaat met dergelijke situaties om te gaan. 

Handhaving 

Handhaving en bejegening moeten doelmatig zijn: hard tegen degenen die aantoonbaar 

moedwillig misbruik maken van het systeem en de mogelijkheden die de gemeente biedt, zacht en 

gericht op duurzame zelfredzaamheid bij alle andere inwoners. 

In de beeldvorming is het daarom belangrijk om handhaving te zien als onderdeel van kwaliteit, 

net als de bejegening.  

Deskundigheid en vasthoudendheid zijn belangrijke eigenschappen in het opsporen van fraude, 

maar bekend is tot welke excessen en traumatische ervaringen op zichzelf functionerende 

fraudeteams kunnen leiden.  

Het is daarom sterk aan te bevelen om een externe toezichthouder aan te stellen voor het 

beoordelen van de kwaliteit van uitvoering van de Participatiewet voor zover dit medewerkers van 

de gemeente betreft, zodat de slager niet zijn eigen vlees keurt.  

V: wordt overwogen om een externe toezichthouder aan te stellen voor de beoordeling van 
de uitvoering van de Participatiewet? 

Data gestuurd handhaven 

Kritiek op data gestuurd handhaven en programma’s als SyRi is niet onterecht. Ook is de 

voorspellende kwaliteit van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) nog niet 

aangetoond. Mede op basis van maatschappelijke discussies rond (etnisch) profileren, recente 

uitspraken van de rechtbank, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, de AVG en 

andere wet- en regelgeving, is het belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt welke positie en 

waarborgen de gemeente heeft. En dat kennis van de valkuilen van de systemen bij de 

medewerkers bekend zijn. 

Inburgering 

Inburgeraars hebben veelal bij DUO een lening afgesloten om een inburgeringscursus te kunnen 

betalen. Zij moeten binnen drie jaar examen doen. Als gevolg van corona zijn veel scholen dicht 

en weten mensen niet wat te doen. Vanaf 1 januari is de gemeenten verantwoordelijk voor de 

inburgeraars 
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Het voorkomt veel problemen wanneer daarop vooruitlopend de informatievoorziening richting de 

nieuwe en de oude groep wordt geïntensiveerd. 

Dierenwelzijn 

Het kind van de rekening is vaak een dier. Ook nu is dierenwelzijn belangrijk. In de huishoudens 

met een Ridderkerkpas helpt een huisdier eenzaamheid tegengaan en lichaamsbeweging 

bevorderen. De dierenartskosten voor een huisdier kunnen oplopen en maakt dat sommigen zich 

letterlijk het brood uit de mond sparen of schulden maken.  

V: Wij verzoeken het college om mogelijk te maken om de dierenartskosten en 
dierenverzekering te betalen met het tegoed op de Ridderkerkpas. 

DIENSTBARE GEMEENTE 

Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur dagen uit om na te denken en maken nieuwsgierig. Dankzij muziek, beelden en 

verhalen kunnen we onze eigen voorstelling van de wereld kritisch toetsen en ontwikkelen. Het is 

dan ook belangrijk dat kinderen al in aanraking komen met kunst en cultuur. De PvdA Ridderkerk 

hoopt dat de vleugel van het gemeentehuis zich kan en wil ontwikkelen tot een Ridderkerks 

cultuurcentrum. Kunst is niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen belangrijk. Mensen 

met een kleine beurs zouden moeiteloos toegang moeten kunnen krijgen, zodat de blik verbreed 

en het hoofd uitgedaagd wordt. Wij steunen onze lokale kunstenaars, de Kunstroute, de 

Oudheidkamer, de theater- en muziekverenigingen en andere culturele instellingen in Ridderkerk. 

Zo schaft de gemeente naar aanleiding van een motie die wij samen met GroenLinks hebben 

ingediend, jaarlijks weer een lokaal kunstwerk aan. Wij zijn tegen de bezuinigingen die het college 

voorstelt op kunst, cultuur en muziekonderwijs.  

Communicatie met inwoners en ondernemers 

In veel wijken zijn inwoners en ondernemers ontevreden over de communicatie met de gemeente. 

In Rijsoord wil de gemeente een steiger in de Waal maken. Het plan is besproken met een aantal 

organisaties in de buurt van de toekomstige steiger (die niet tevreden zijn met het huidige plan) 

maar niet met de bewoners daar of met het wijkoverleg. Die werden door het plan overrompeld. In 

Slikkerveer melden inwoners en winkeliers in de omgeving van het Dillenburgplein al jaren bij 

gemeente en politie de nachtelijke overlast van jongeren onder invloed van drank en lachgas. 

Toch werd er recent vanuit de gemeente gereageerd alsof ze het voor het eerst hoorden. Tot 

ergernis en boosheid van de klagers. In het centrum van Ridderkerk is het de bedoeling dat bij 
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bakkerij Voordijk voor de deur een keerlus wordt gemaakt voor auto's en vrachtwagens. Inwoners 

die daar boven wonen zijn tot nu toe niet betrokken. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. 

Het college heeft aangegeven dat het participatie en inspraak van inwoners en ondernemers 

belangrijk vindt en bezig is verbeteringen aan te brengen. Er zijn ook wel wat verbeteringen 

zichtbaar. De voor de zomer vastgestelde groenvisie en de ontwikkeling van de voormalige school 

aan de Windmolen tot appartementen zijn voorbeelden waar de participatie van inwoners wel 

goed is verlopen. De verbeteringen lijken echter incidenteel, wethouderafhankelijk en elke keer 

anders. De PvdA Ridderkerk pleit daarom al langer voor een gedegen en laagdrempelige 

communicatie met inwoners en ondernemers. De beloofde gemeenteapp zou een stap in de 

goede richting zijn. Daarnaast zou het helpen als de gemeente in alle processen – in elke fase – 

sterke communicatie met en participatie van inwoners en ondernemers als prioriteit opneemt. Dat 

vraagt om betere afspraken tussen de gemeente, inwoners, ondernemers, wijkoverleggen en 

platforms. Goede communicatie en participatie aan de voorkant zorgt voor meer betrokkenheid en 

positiviteit. En voorkomt verrassingen en kritiek achteraf. 

Tot slot 

De PvdA Ridderkerk vertrouwt op een gemeentebestuur, beleidsmakers en inwoners met een 

warm hart en een verstandig hoofd. Wij danken de ambtenaren voor hun inzet. En wensen de 

raad en het college veel wijsheid en collegialiteit toe bij het bespreken van de stukken.  

Namens de PvdA Ridderkerk 

Jeroen Rijsdijk 

Arianne Ripmeester 

Jilles Soffree 

Ruud van den Bergh 

Yvet den Haan 

https://api.notubiz.nl/documents/8751372/1/file?version=2.0.0&open=browser&token= 

https://api.notubiz.nl/documents/8751372/1/file?version=2.0.0&open=browser&token
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Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
Algemene Beschouwingen 2020 Ridderkerk 

Bijzondere tijden? 

Algemeen 

Het zijn bijzondere tijden. Nu is er op ieder moment in de tijd wel een gebeurtenis die een 

bijzonder karakter kent of voor dat moment als speciaal is te duiden. Maar niet vaak hebben die 

gebeurtenissen een mondiale impact als de huidige corona crisis. Naast het mondiale karakter 

van de epidemie raakt deze crisis ook nog eens werkelijk iedereen, ook in Ridderkerk. Zoals bij 

veel crisissen geldt ook nu dat de één harder wordt getroffen dan de ander maar er is niemand 

waar deze crisis aan voorbij gaat.  

Dit virus maakt hoe dan ook pijnlijk duidelijk, dat de welvaart waar we in leven, zomaar ineens 

voorbij kan zijn. Als er iets is wat deze huidige crisis laat zien, dan is het wel dat de dingen heel 

snel kunnen veranderen, hoe kwetsbaar wij mensen zijn en hoe broos het leven kan zijn. Veel 

zaken die we eigenlijk al wisten maar die in een tijd dat alles voorspoedig gaat nog weleens op de 

achtergrond kunnen raken.  

Dat besef maakt velen onzeker, zo niet angstig. Blijven ik en degene die mij dierbaar zijn gezond, 

houd ik mijn werk, blijft mijn zaak bestaan? Allemaal vragen die de laatste tijd op velen afkomen 

en waarbij in veel gevallen de uitkomst niet positief is. En met de huidige oplopende besmettingen 

lijkt het eind van deze crisis nog zeker niet in zicht. 

Het zijn bijzondere tijden! Maar misschien hadden we er niet op deze manier verrast door hoeven 

worden. Worden al deze zaken al niet in de Bijbel geduid? Oorlogen, hongersnoden, 

aardbevingen en ook besmettelijke ziekten. De Heere Jezus Christus wijst er in dat verband op 

dat Gods Koninkrijk aanstaande is.  De dichter van Psalm 91 geeft ons ook aan waar wij met al 

onze zorgen – die deze gebeurtenissen natuurlijk geven - terecht kunnen. Onder Gods vleugels 

kunnen wij schuilen. Dat is overigens geen garantie dat dit virus aan ons voorbij zal gaan. Deze 

bescherming gaat verder dan dat en maakt dat zelfs als wij door dit virus onze baan, gezondheid 

of zelfs het leven kwijtraken er toekomst is, eeuwige toekomst. Die wetenschap geeft een zekere 

mate van rust en houvast bij alle vragen die er begrijpelijkerwijs zijn over de onzekere toekomst. 

Ondertussen is er de verantwoordelijkheid om de samenleving te besturen, in afhankelijkheid van 

en gehoorzaamheid aan God en met het gebed om wijsheid en zegen voor dat verantwoordelijke 

werk. Daarom is de SGP-fractie blij met de voorliggende begroting. Een begroting waarin stevig 
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wordt doorgepakt op voor Ridderkerk belangrijke zaken. Het college heeft zich duidelijk niet laten 

verlammen door de onzekerheid die de huidige situatie met zich mee brengt. Tegelijkertijd is er – 

zoals blijkt uit de 2e tussenrapportage – goed zicht op de (financiële) consequenties tot op heden. 

En vooralsnog zijn de reserves van de gemeente robuust genoeg om ook de gevolgen van wat 

nog komt het hoofd te bieden. Al is het momenteel natuurlijk onmogelijk adequate voorspellingen 

te doen van wat ons nog te wachten staat. Het is goed om te concluderen dat het solide financiële 

beleid dat in Ridderkerk al decennia wordt gevoerd het nu mede mogelijk maakt de voor onze 

inwoners zo belangrijke investeringen te doen en tegelijkertijd op tal van plaatsen in de 

maatschappij bij te springen waar de huidige corona crisis dat nodig maakt. Wij gaan ervan uit dat 

het college de ontwikkelingen nauwgezet volgt en zo nodig op basis van nieuwe inzichten nieuwe 

afwegingen kenbaar maakt.  

Belangrijke aandachtsgebieden 

Onderstaand puntsgewijs een aantal voor de SGP-fractie belangrijke aandachtsgebieden. 

• Veiligheid en vrijheid zijn essentieel voor burgers en bedrijven en het voorzien daarin is een

kerntaak van de overheid. Momenteel zien we ook in Ridderkerk dat (drugs gerelateerde)

criminaliteit toeneemt wat de veiligheid of in ieder geval het veiligheidsgevoel niet ten

goede komt. Samen met partners zoals politie, brandweer, buurtpreventie, ondernemers en

inwoners wordt continue gezocht naar mogelijkheden om de veiligheid / het

veiligheidsgevoel te vergroten. We kijken met belangstelling uit naar de uitvoering van onze

motie m.b.t. ANPR-camera’s. Raad breed is deze motie ondersteund en doorpakken op dit

punt is wat ons betreft een van de stappen die op het gebied van veiligheid moeten worden

gezet.

• Het bewaren van de leefbaarheid in de Ridderkerkse wijken blijft een belangrijk

aandachtspunt. Met name ook waar het gaat om de veiligheid van onze inwoners. De

recente schietpartij in Bolnes, maar bijvoorbeeld ook de overlast bij het Dillenburgplein

laten zien dat een adequate inzet van politie gewenst is. Maar ook voor het oog simpelere

zaken, zoals het controleren van de buitenverlichting moet meer prioriteit krijgen. Daarnaast

kan samen met partners als Woonvisie en het wijkoverleg wordt gezocht naar

mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden of verder te verbeteren.

• Onze inzet is al langere tijd om de kwaliteit van de buitenruimte te verhogen. Ondanks de

situatie rond COVID-19 is er de afgelopen periode op dit punt een inhaalslag gemaakt met

name in het onderhoud van de verhardingen. Vorig jaar hebben wij onze zorgen

uitgesproken over de uitvoering van het groenonderhoud. Ondanks de extra beschikbare

middelen hiervoor lijkt de uitvoering een punt van aandacht te blijven.
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• De SGP is nog altijd voor een totaalverbod van consumentenvuurwerk. Gelet op het

vuurwerkverbod in Rotterdam is te vrezen dat de overlast die in Ridderkerk wordt ervaren

alleen maar erger zal zijn komende jaarwisseling. Overlast, vernieling en milieuvervuiling

door vuurwerk wordt zoveel als mogelijk beperkt. Moedwillige overlast en misbruik worden

stevig aangepakt. In de preventieve sfeer dient – waar mogelijk – meer te worden gedaan

dan het volgen van landelijk beleid of ontwikkelingen in de gemeente Rotterdam.

• Een sterke lokale economie draagt bij aan bedrijvigheid en werkgelegenheid. Dat vraagt

onder andere om veilige en vitale bedrijventerreinen. De ontwikkeling van foodcluster

Nieuw Reijerwaard biedt kansen voor de lokale economie, zeker nu er momenteel flinke

stappen worden gezet in de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

• Zondag als collectief rustmoment is een zegen en vanuit sociaal- en welzijnsoogpunt van

groot belang.

• De gemeente dient er te zijn voor inwoners in kwetsbare omstandigheden. Zeker wanneer

zelfredzaamheid beperkt is en men niet kan terugvallen op een eigen netwerk. Misbruik van

voorzieningen gaat daarentegen - op termijn - ten koste van hen die het echt nodig hebben

en wordt zoveel mogelijk voorkomen en waar het zich toch voor doet stevig aangepakt.

• De SGP vraagt met name in deze coronatijd aandacht voor het tegengaan van

eenzaamheid. Eenzaamheid komt helaas ook in Ridderkerk steeds meer voor zeker nu

veel mensen ‘opgesloten’ zitten in hun huis. Oog voor elkaar en omzien naar elkaar is iets

wat gelukkig in Ridderkerk nog voorkomt. Maar dat staat ook hier onder druk, zeker nu.

Welke mogelijkheden ziet het college nog om in Ridderkerk eenzaamheid te bestrijden?.

• De resultaten op het gebied van arbeidsparticipatie laten te wensen over. De uitstroom naar

regulier werk is slechts 9% van het “klantenbestand”, terwijl het juist zo belangrijk is dat

“klanten” kunnen uitstromen naar een reguliere baan. En daarbij is beheersing van de

uitputting van het budget op de inkomensregelingen slechts een mooie bijkomstigheid.

Daarnaast mag er echt wel een tegenprestatie gevraagd mag worden van hen die onder de

participatiewet vallen en die ook een tegenprestatie kunnen leveren. Daar was en is de

Participatiewet juist voor bedoeld.

• Ridderkerk is en blijft relatief goed bereikbaar zowel met het OV (bus), de fiets als ook met

de auto. Gebruik van OV en fiets wordt gestimuleerd. Binnen de MRDH wordt actief

geparticipeerd en gelobbyd voor de inzet van de gelimiteerde BDU gelden voor Ridderkerk.

• Ook in deze tijden is de interactie met de burger van groot belang al zal gegeven de

omstandigheden naar andere dan de gebruikelijke manieren van interactie moeten worden

gezocht. En juist nu is de zichtbaarheid en de betrokkenheid van gemeentebestuur van

groot belang.
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• Spelregels rond participatie (zowel burger- als overheidsparticipatie) zijn helder. Onjuiste

verwachtingen moeten zoveel als mogelijk worden voorkomen.

• Samenwerking met andere gemeenten in diverse verbanden is essentieel en draagt bij aan

betere dienstverlening voor onze inwoners. Tegelijkertijd zien we dat waar meerdere

gemeenten samenwerken belangen niet altijd synchroon lopen. Dat is onvermijdelijk maar

dient duidelijk een plek te krijgen in de afwegingen bij het aangaan c.q. continueren van

samenwerkingsverbanden. Ook bij gezamenlijke aanbestedingen dienen de belangen van

Ridderkerk voorop te staan en niet onderschikt te worden aan het gezamenlijke proces.

• De energietransitie – 100% duurzame energie in 2050 – brengt ook voor Ridderkerk de

nodige uitdagingen met zich mee. Hiervoor zullen ook in deze raadsperiode de eerste

plannen gemaakt moeten worden. Daarbij dringen we aan op betaalbaarheid en realisme.

We zien dat graag concreet terug in voorstellen die naar de raad komen.

• Dat er ook in Ridderkerk op het gebied van wonen nog altijd sprake is van een verdelen

van schaarste is overduidelijk. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de nieuwe Woonvisie

waar momenteel aan wordt gewerkt. Hoe krijgt de planoptimalisatie, waar wij, maar ook de

Provincie enthousiast over zijn, hierin een plaats? Wij zijn blij met de bouwprojecten die tot

op heden zijn gerealiseerd en waarderen de inzet van het college op dit punt.

• Ridderkerk is en blijft een financieel gezien stabiele en gezonde gemeente. Dat betekent:

o een structureel en reëel sluitende begroting,

o lokale lasten kennen - indien ook maar enigszins mogelijk - een niet meer dan

trendmatige verhoging,

o kosten voor nieuw beleid worden gedekt binnen de lopende begroting,

Slot 

De SGP zegt het college van B&W en de ambtelijke organisatie heel hartelijk dank voor de 

beantwoording van de vele vragen. Graag wensen wij het college van B&W, de 

(burger)raadsleden, de ambtelijke organisatie en allen die op welke wijze dan ook betrokken zijn 

bij het reilen en zeilen van en in de gemeente Gods zegen toe, ambtelijk én persoonlijk. 

SGP fractie Ridderkerk. 

terug naar begin document
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Algemene Beschouwingen 2020 - Leefbaar Ridderkerk 

Vorig jaar was de titel van de algemene beschouwingen: “onrustig weer”. Helaas is dat “onrustige 

weer” omgeslagen in een crisis van wereldomvang. COVID-19 heeft er in krap 8 maanden voor 

gezorgd dat er aan het “normale” leven bruut een einde kwam en dat we nu van “lockdown” naar 

“lockdown” leven. Ons leven staat op zijn kop. Het coronavirus slaat om zich heen en raakt onze 

samenleving meedogenloos. Niemand had kunnen voorspellen dat de impact van deze pandemie 

zo groot zou zijn. Niemand weet ook hoelang deze onzekere situatie aanhoudt. Zeker is wèl dat 

onze maatschappij, onze economie, onze ouderen onnoemelijk hard geraakt worden. De 

samenleving is ontwricht. Op het gehele gemeentebestuur - en niet alleen op de coalitie - drukt 

een zware last. Wij zullen in deze moeilijke tijd afwegingen moeten maken, waarbij de toekomstige 

belangen van onze mooie gemeente en onze inwoners het uitgangspunt zouden moeten zijn. Hier 

is geen ruimte voor partijpolitiek en eenzijdige afspraken.  

Leefbaar Ridderkerk is opgericht als partij voor en door lokale bewoners die oog hebben voor de 

lokale gemeenschap; lokale issues en met name het leefbaar houden van Ridderkerk. Veilig leven 

in je eigen woning, straat, buurt, wijk en stad. Daarom blijven we uitermate kritisch over “ons” 

veiligheidsbeleid. Maar ook de leefbaarheid ten aanzien van het sociaal domein, speelt voor ons 

een belangrijke rol. Zeker in deze tijd. De groeiende groep eenzamen is een grote zorg.  

Schoon, Heel en Veilig 

Voor veel partijen is veiligheid een belangrijk thema. Voor ons vormt het de hoeksteen van ons 

beleid. Sterker nog: Alles begint met veiligheid. Velen vinden dat lokale veiligheid het domein van 

politie, justitie en burgemeester is. Voor ons ligt dat anders. Wij vinden dat onze inwoners ons 

mogen aanspreken op dit onderwerp. Wij wijzen niet naar de burgemeester of naar de 

veiligheidsregio, maar vinden dat de politiek zélf zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De 

maatschappij dat zijn wij zelf. Wij verwachten hierin ook transparantie. We begrijpen best dat de 

burgemeester niet alles met de raad kan delen. Anderzijds moet de burgemeester vanuit de raad 

een duidelijke koers krijgen om criminaliteit tegen te gaan. Er liggen talloze kansen om elkaar te 

versterken met als doel de criminaliteit in te perken. 

Het totaal aantal misdrijven in onze gemeente was in 2019 met acht procent gestegen ten 

opzichte van 2018. Het aantal aan drugs- en drank gerelateerde incidenten was dat jaar zelfs met 

44% toegenomen. Wij houden ons hart vast wat de cijfers over 2020 gaan doen. We halen zelfs 

het landelijke nieuws en ook in Opsporing Verzocht is Ridderkerk geen onbekende meer. Vers op 

ons netvlies staan nog de volgende incidenten:  
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1) De steekpartij nabij de Gemini tussen jongeren;

2) Een beroving in de Hortensiastraat;

3) Beroving / overval op een woning aan de Reijerweg;

4) Beroving van een scooter van een 80-jarige inwoner van Ridderkerk;

5) Inval arrestatieteam op het bedrijventerrein (drugsgerelateerd);

6) Beroving van IPhone aan de Mauritshoek;

7) Diverse auto’s die in de fik gestoken werden;

8) Diverse babbeltrucs waarvan met name ouderen het slachtoffer geworden zijn;

9) Bedreigingen met messen op het Cruijff Court in Slikkerveer;

10) Vechtpartijen nabij het Cruijff Court in Bolnes;

11) Vechtpartij met knuppels tussen groepen jongeren op het Dillenburgplein;

12) Schietpartij op een druk parkeerterrein met dodelijke afloop in Bolnes.

De situatie op het Dillenburgplein is volgens de lokale ondernemers onhoudbaar geworden. 

Groepen jongeren staan stijf van drugs en alcohol op het plein. Winkelmedewerkers durven 

ternauwernood zonder begeleiding na werktijd naar huis. Als wij horen dat er op meldingen van 

overlast die gedaan worden niet gereageerd, gaan onze haren overeind staan.  

Voorzitter ook uw collega’s in den lande luiden de noodklok. Te veel steekincidenten, waarbij vaak 

jongere in de leeftijdscategorie tussen 14 en 18 betrokken zijn. Een algeheel messenverbod zou 

een oplossing zijn.  

Voorzitter eerder moesten wij al vaststellen dat de criminaliteit opschuift van Rotterdam naar de 

randgemeenten. Nu kunnen we helaas vaststellen dat dit een voldongen feit is. Ook Ridderkerk 

moet zich schrap zetten. Nog maar kort geleden viel er een dodelijk slachtoffer op een gewone 

zaterdagmiddag op een drukke parkeerplaats bij Dirk in Bolnes. Het is een klein wonder dat hier 

niet meer slachtoffers zijn gevallen.  

Struisvogelpolitiek helpt op korte termijn, op langere termijn levert dit alleen maar verliezers op. 

Het moet niet gewoon zijn dat er in Ridderkerk mensen zijn die met messen of knuppels op zak 

lopen. Gelukkig is het ‘messenverbod’ opgenomen in de APV. Nu nog hierop handhaven!! Alleen 

opnemen in de algemene plaatselijke verordening is niet afdoende. 
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Sociaal Domein 

Een mooi vertrekpunt wordt benoemd in de programmabegroting. Iedere inwoner kan volwaardig 

meedoen aan de Ridderkerkse samenleving. Het college wil met een integrale en 

samenhangende aanpak, de knelpunten en problemen van onze inwoners in een zo vroeg 

mogelijk stadium signaleren en helpen op te lossen. Een nobel streven. We weten allemaal dat 

het moeilijk is om in een vroeg stadium achter de voordeur zien te komen. Juist in deze tijd met 

alle gevolgen voor de samenleving vanwege het Coronavirus zal het nog een hele uitdaging 

worden. Naast alle genoemde punten over wat we willen bereiken, vindt Leefbaar Ridderkerk het 

een gemiste kans dat de eerste signalen met betrekking tot de gevolgen van COVID19-crisis niet 

al zijn meegenomen in dit stuk. Inmiddels weten we ook dat er een zware wissel op het sociaal 

domein getrokken gaat worden. Hoeveel banen staan er niet op de tocht? De kranten staan er bol 

van. Welke wissel gaat dat op het zorgdomein trekken?  

Zorg er in ieder geval voor dat de basis goed op orde is. Nog steeds krijgen we signalen uit de 

samenleving dat de wachttijden voor met name de WMO nog niet op orde zijn. Dat er met grote 

regelmaat pas na twee of zelfs drie maanden een beslissing voor een WMO-aanvraag genomen 

wordt, terwijl de wettelijk termijn op zes weken staat. Dat is voor ons onacceptabel. Burgers 

mogen nooit het slachtoffer worden van de bureaucratie van onze samenleving.  

Wij vinden het bijzonder dat de wijkidee-teams niet worden genoemd bij het sociaal domein. 

Immers bij het opzetten hiervan hebben zij als taak meegekregen, dat zij de sociale cohesie in de 

wijken kunnen versterken. De wijkidee-teams kunnen in het kader van “vroegsignalering” een 

goede taak vervullen om op tijd achter de voordeur te komen. Er zijn momenteel in Nederland 

door soortgelijke teams initiatieven opgezet waarbij “Lief en Leed potjes” worden gevormd. Een 

win-win situatie wat Leefbaar Ridderkerk betreft. Wij zien dat bij onze wijkidee-teams nauwelijks 

terug. Het zou mooi zijn als de gemeente hierin de regie zou kunnen voeren waar nodig.  

Onderwijs 

Kinderen en jongeren brengen veel tijd door in schoolgebouwen. Met de komst van Integrale Kind 

Centra zal dit alleen maar meer worden. Je kunt je afvragen of al onze al onze schoolgebouwen in 

een zodanige staat verkeren, dat er een gezond klimaat heerst? Dat is een zeer actueel thema in 

deze Corona-tijd. Het wordt zomers steeds warmer. We hebben steeds meer uitzonderlijke 

temperaturen. Hoe wordt geborgd dat er een goed en gezond klimaat is in de klaslokalen? We 

zien het helaas niet terug in de plannen. Er worden miljoenen geïnvesteerd in stenen en wegen, 

maar onze “schoolgaande” jeugd moet het doen met een “gedateerd” gebouw. Er gaat 
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geïnvesteerd worden in vier scholen, met het intensiever gebruik van de schoolgebouwen vragen 

we ons echt af of één en ander goed in beeld is. Neem als voorbeeld het schoolgebouw van de 

Klimop. Dit gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. We zouden graag zien dat hier 

op korte termijn naar gekeken gaat worden! Maak een overzicht van alle schoolgebouwen en 

check of ze voldoen aan de ventilatie-eisen. Maak hier geld voor vrij. Laten we als Ridderkerk 

vooroplopen op het gebied van innovatie, in plaats van ad hoc beslissingen nemen. Het gaat hier 

wel om onze eigen kinderen en de leraren die hier dagelijks werken.  

Communicatie 

Communiceren is in Corona-tijd een lastige. De gemeente is er voor haar inwoners en niet 

andersom. Zenden en ontvangen; het is een kunst! Als inwoners het idee hebben dat er alleen 

gezonden wordt, dan vergroot je de betrokkenheid niet. Het is niet voor niks dat de periode voor 

het aanmelden voor Ridderhelden, Jeugdlintje en Kinderburgemeester verlengd is. Er is geen 

animo onder de bevolking. Komt onze boodschap wel aan? We hopen dan ook van harte dat 

hiervan geleerd wordt.  

Daarnaast is een veel gehoorde klacht op straat dat het college niet zichtbaar genoeg is. Zeker in 

zo’n zware tijd als de huidige voelen veel mensen dit als een gemis. Communicatie en daarbij ook 

empathisch vermogen tonen is niet eenieder gegeven.  

Hoe staat het met de dienstverlening aan burgers? Blijven we alleen uitgaan van wat diverse 

peilingen zeggen of leggen we ook daadwerkelijk onze oren te luister op straat? Zie ook de 

perikelen rond de werkzaamheden aan de Rotterdamse weg. Hoe is de communicatie met het 

waterschap gegaan? Is er vooraf voldoende communicatie geweest. Welke impact had het 

afsluiten van deze Ridderkerkse verkeersader? Twitter en internet stroomden vol met klachten. 

Gezien de vele klachten van inwoners hebben wij onze twijfels. Vrachtwagens door 30-kilometer 

gebieden. Opstoppingen op de Erasmuslaan. Kerende vrachtauto’s op de Ringdijk. Slechts een 

paar voorbeelden van deze horrorweek.  

Cultuur, Sport en groen 

Voor iedere bewoner van Ridderkerk willen we beweegaanbod beschikbaar hebben. Voor vele 

verenigingen wordt het nu een “survival of the fittest”. Een groot deel van 2020 hebben zij hun 

activiteiten moeten staken en zeker de activiteiten die inkomsten opleveren. Het is nog maar de 

vraag of de huidige leden van verenigingen ook daadwerkelijk lid blijven. Leefbaar Ridderkerk 

maakt zich grote zorgen voor het voortbestaan van vele verenigingen. Zij staan financieel onder 
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zware druk Wij dienen hiertoe dan ook een motie in. Zij verdienen wat ons betreft de maximale 

steun van ons gemeentebestuur. 

Ook de cultuursector staat onder druk. Leefbaar Ridderkerk vindt het onverteerbaar dat er 

miljoenen vrijgemaakt worden voor investeringen, terwijl stichtingen die vraaggericht 

cultuuraanbod leveren te horen krijgen dat het geld op is. Een kwestie van kiezen… Er geen 

subsidie beschikbaar is. Aan de ene kant geven we miljoenen uit en aan de andere kant laten we 

de portefeuillehouder een brief ondertekenen dat er geld uit Den Haag moet komen om de 

cultuursector op de been te houden. Voorzitter, de wereld op zijn kop ! 

Economie 

Voorzitter in de inleiding spraken we al van een economische crisis die zijn weerga niet kent. Niet 

helder is wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn van alle maatregelen met betrekking tot 

COVID19 op lange termijn. Dat vraagt om voorzichtigheid en weloverwogen keuzes. Op de 

gemeentelijke website staan doorverwijzingen naar diverse sites, onder andere naar de overheid. 

Met grote regelmaat krijgen onze Ridderkerkse ondernemers een Nieuwsbrief van de 

portefeuillehouder Economie. Het is mooi dat de gemeente hierin kan ondersteunen, maar wat 

hebben die ondernemers nu in deze tijd het hardst nodig ? Ondersteuning prima, maar werk wel 

vraaggericht. Doe hier eerst onderzoek naar. Leefbaar Ridderkerk dient een motie in om 

onderzoek te doen. Wat verwachten de ondernemers van de gemeente ? Waar kunnen we hen 

het beste helpen ?  

Milieu 

Zwerfafval is voor veel inwoners nog steeds een doorn in het oog. Naastplaatsingen bij 

ondergrondse containers leiden tot veel overlast. De inzet van de extra BOA leidt nog niet tot het 

verschil. Overvolle minicontainers aan de kant van de weg op ophaaldagen. Wij ontvangen 

wekelijks veel foto’s van burgers via twitter en andere social media van overlast door zwerfafval. 

Bewustwording om minder restafval te produceren lijkt vooralsnog een utopie. Dat was wel het 

uitgangspunt van deze coalitie. Wij denken dat minder afval produceren ook niet realistisch is. 

Zeker niet in deze tijd. Vooralsnog wordt de rekening voor de afvalstoffen wel gewoon bij de 

burger neergelegd. Die heeft maar één keuze en dat is meer betalen ! Lastenverhoging is geen 

stimulans om dit probleem aan te pakken. Zo werk je niet naar een duurzame samenleving.  

Vorig jaar heeft Leefbaar Ridderkerk het onderwerp ongediertebestrijding op de agenda gezet. Er 

is zelfs een motie voor aangenomen. Wij ontvangen nog steeds met grote regelmaat signalen dat 

er ook in Ridderkerk overlast is van ratten. Hele beschoeiingen worden kapot geknaagd in de wijk 
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het Zand. Slechts eenmaal actie is hierop geweest, ondanks meerdere meldingen. Gaan we 

wachten tot het helemaal niet meer beheersbaar is? Inmiddels is er in Rotterdam al sprake van 

een ware “rattenplaag”. Hoe lang gaan we wachten, totdat het in Ridderkerk ook zover is ?  

Woningbouw en ruimtelijke ontwikkelingen 

De woningmarkt staat zwaar onder druk. Vraagprijzen voor koopwoningen worden standaard 

overboden. Nog steeds stijgen de prijzen van koopwoningen verder. Hierdoor kunnen met name 

starters geen geschikte, betaalbare woning vinden en al helemaal niet meer betalen. Daarom 

dienen we een motie in voor onderzoek naar herbestemming van de huishoudschool. Laten we 

onderzoek doen naar woningen voor starters en huisvesting voor ouderen. De woningmarkt staat 

onder druk en daarmee ook de betaalbaarheid. Het is een lastige tijd voor woningzoekenden. Er is 

tevens een tekort aan duurzame woningen.  

De energietransitie is een opgave, waarvan nog niemand precies weet hoe aan te pakken. De 

warmtevisie die in 2021 bekend wordt per gemeente, moet meer duidelijkheid geven. Het is echter 

maar de vraag of deze duidelijkheid zorgt voor een versnelling / doorpak in aanpak. Een ding is 

duidelijk. We zullen de nadruk moeten leggen op isoleren, waarbij duurzaamheid het uitgangspunt 

is. Dit geldt voor koop- en huurwoningen. Ook hierin zal Ridderkerk als regisseur een rol moeten 

vervullen.  

Nieuwe woningbouwlocaties zijn schaars in Ridderkerk. Ook onze grondposities zijn beperkt. 

Leefbaar Ridderkerk is benieuwd naar de nieuwbouwplannen rondom het centrum, oftewel de 

herontwikkeling van het gebied Geerlaan, Bakker Rubber en PC Hoofdstraat. Hier liggen wat ons 

betreft talrijke mogelijkheden voor woningbouw in het centrum. Helaas ligt dit project al sinds de 

“mogelijke” komst van een tram door Ridderkerk stil. Wat is de status van deze plannen en 

wanneer komt het college met concrete plannen? Het is wat ons betreft te lang stil gebleven.  

Verkeer en vervoer 

Leefbaar Ridderkerk is blij dat de claim van het tramtracé eindelijk niet meer boven de markt 

hangt. Inmiddels zijn er dit jaar beslissingen genomen die ervoor zouden moeten zorgen dat de 

bus 3 minuten sneller gaat rijden. Er worden miljoenen vrijgemaakt om 3 minuten sneller op de 

plaats van bestemming uit te komen. En dat middenin de CORONA-crisis. Durft het college deze 

plannen terug te draaien op basis van voortschrijdend inzicht? Zetten we de investeringen, die 

gepland staan voor de HOV-visie tijdelijk op “on hold”? We weten immers allemaal dat er nu 

andere prioriteiten zijn en dat niemand nu weet welke kant onze economie opgaat. U kent het 

spreekwoord; Beter ten halve gekeerd……. 
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We weten allemaal dat de vervoersbedrijven in zwaar weer zitten. Er rijden minder bussen en het 

is nog helemaal niet duidelijk hoe het één en ander zich gaat ontwikkelen. Blijft thuiswerken de 

norm? Terug naar het oude normaal zal een utopie zijn. Nu iedereen zoveel mogelijk thuis is, is 

het goed dat er inzichtelijk wordt gemaakt wat veiligheidsknelpunten zijn. Met name het missen 

van veilige oversteekplaatsen is een veel gehoorde opmerking. Goed dat de wethouder verkeer 

hier veel energie in steekt en dat hieraan gewerkt gaat worden.  

  

Veel inwoners klagen over verkeer dat te hard door de wijken rijdt. Dat leidt op tal van plekken tot 

onveilige situaties. We weten allemaal dat handhaving lastig, dan wel onmogelijk is. Positief 

stimuleren is wat Leefbaar Ridderkerk betreft een betere insteek. Op die manier moet men zich 

beter aan de maximumsnelheid houden. Er zijn voorbeelden in Nederland bekend waar goede 

resultaten geboekt zijn. Wij dienen dan ook een motie in met betrekking tot de 

snelheidsmeterspaarpaal en rekenen op uw steun.  

Financiën 

In de barre tijden die komen, door gevolgen van deze crisis, zouden de ontvangen Eneco-gelden 

een goede uitkomst kunnen bieden. Sterker nog, er zou in gesprek worden gegaan met de raad 

hoe deze gelden benut konden worden. Gezien de begroting is er aan die toezegging geen recht 

gedaan. We constateren dat de verkiezingen steeds dichterbij komen en dat de akkoorden die in 

de coalitie zijn gemaakt nog even snel behaald moeten worden. Ongeacht de huidige realiteit. 

Miljoenen vliegen de deur uit, zoals al eerder benoemd de HOV, waar al eerder dit jaar een klap 

op is gegeven. We zijn allemaal geïnformeerd over de zware wissel die het openbaar vervoer te 

trekken heeft. Heeft in dat licht de huidige HOV-visie dan nog prioriteit ? Is deze keuze nog 

verantwoord? Wij vinden van niet.  

 

Over alle uitgaven is de kaasschaafmethode toegepast. Alleen niet over de toekomstige plannen. 

Er is wat Leefbaar Ridderkerk betreft, onvoldoende aandacht voor de gevolgen van Corona. De 

Eneco-gelden zouden nog wel een broodnodig kunnen zijn de komende tijd. Daarom dient 

Leefbaar een motie in om de voorgenomen investeringen te herzien, te heroverwegen en het geld 

wat hiermee gemoeid is deels achter de hand te houden voor slechtere tijden.  

 

In de beantwoording van de vragen, met betrekking tot de financiële gevolgen van de 

Coronacrisis, is aangegeven dat kosten van de crisis incidenteel zijn. Dat klinkt mooi. Dat hopen 

wij ook. Dat betekent echter niet dat Ridderkerk er geen lange nasleep aan over houdt. Als de 

gevolgen van de coronacrisis nog jarenlang doorwerken, dan worden het alsnog “structurele” 

lasten.  
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De impact die de corona-crisis op de Ridderkerkse samenleving zal hebben, inclusief het sociale 

domein is nog lang niet in beeld. Sterker nog, misschien staan we nog maar aan het begin. Wij 

vinden het zeer “gewaagd” om in dit stadium te spreken van een slechts “incidenteel” probleem. 

Het is uiterst risicovol om onder de huidige omstandigheden dit probleem zo te onderkennen. Wij 

zijn het onze inwoners verplicht om “zorgzaam en weloverwogen“ met belastinggeld om te gaan.  

terug naar begin document
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Algemene Beschouwingen EVR 2020 

In het openbaar bestuur, is het gebruikelijk dat we vooruitkijken, plannen maken, sturen in de 

gewenste richting, ook een begroting maken voor het volgende jaar, past daarbij. Het in kaart 

brengen van trends en ontwikkelingen met vanzelfsprekend ook de risico paragraaf, met mooie 

kleurtjes en grafieken, brengen we in kaart wat ons zou kunnen gebeuren en hoe we ons 

daartegen kunnen wapenen. 

De crisis van vandaag, heeft niemand aan zien komen, veelzeggend is de Engelse uitspraak: “ IT 

TOOK US BY SURPRISE”. Maar wie terugkijkt in onze geschiedenis, moet concluderen dat crises 

van alle tijden zijn, we zullen er in de 21ste eeuw niet aan ontkomen, sterker nog ten tweeden 

male is de crisis hier. 

Wie terugkijkt in onze geschiedenis, moet ook concluderen dat de samenleving steeds weer in 

staat is geweest, om crises te boven te komen, al eiste het soms grote offers. Als je gezond bent, 

dan ben je rijk, komt op dit moment toch wel overduidelijk in de schijnwerpers te staan, zeker nu 

dat soms als zand uit onze vingers wegglijdt. 

Lichtpuntjes zijn er gelukkig ook, de wereldgemeenschap is eensgezind in haar zoektocht naar 

geneesmiddelen, deze komen binnen afzienbare termijn beschikbaar.  

Lichtpuntjes zijn ook dat we in Ridderkerk nog kunnen investeren in onze leefomgeving, zoals 

bijvoorbeeld de geluidsreductie bij de A15. Maar ook de mogelijkheid om mensen die onder de 

enorme druk dreigen te bezwijken, de helpende hand te kunnen reiken. Dat de regels die voor 

onze begroting gelden, soms ook onder druk komen te staan mag dan waar zijn, maar mensen 

zijn toch altijd nog veel belangrijker dan regels. 

Structureel evenwicht in de begroting is een term die al jaren klinkt, terecht overigens, maar nu 

moet het wellicht een poosje anders. Met trekken en duwen is weliswaar dat evenwicht in de 

begroting bereikt, maar laten we realistisch zijn, het gaat anders uitpakken. 

Met een grote financiële reserve, mede dankzij de ENECO gelden en een zogenaamd 

“conservatief beleid” in het verleden, zijn we als gemeente in staat om de ergste klappen op te 

vangen, in tegenstelling tot vele andere gemeenten. De vorming van een grote kapitaalslasten 

reserve, is in onze optiek dan ook een goede insteek om structurele lasten te dekken met 

incidenteel geld. 

Maar de wereld staat niet stil, ook het “rijke“ Ridderkerk, zal moeten omzien naar inkomsten in de 

toekomst. De zwaarbelaste staatskas zal naar onze verwachting, niet scheutig zijn met extra 

middelen, Ridderkerk zal inventief moeten zijn. 
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Hoe vaak hoor je niet dat we binnen Ridderkerk geen bouwlocaties voor huizen hebben, hoe vaak 

hoor je niet dat nieuwe huizen broodnodig zijn, hoe vaak hoor je niet dat innovatie het 

sleutelwoord is. Voortvarend werken aan innovatieve nieuwe bouwlocaties brengt ons de 

broodnodige woonruimte met daarbij ook nog eens geld in de gemeentelijke kassa. 

Dat Ridderkerk niet altijd even slim is geweest, mag blijken uit het feit dat de bedrijven van het 

Barendrechtse BTO worden verplaatst naar Nieuw Rijerwaard, en Barendrecht wordt verrijkt met 

de wijk “Stationstuinen”, dat zou Ridderkerk toch ook moeten kunnen! 

De insteek om ons centrum een impuls te geven en daarmee het winkelhart een steun in de rug te 

geven, had en heeft onze instemming. 

De dynamiek die nu door onze maatschappij raast, waarbij alle bestaande waarden op de tocht 

komen te staan, vereist wel dat de vinger blijvend aan de pols wordt gehouden.  

Aandacht, maar zeker ook passende maatregelen, zijn nodig bij het al maar toenemende 

sluipverkeer waar in een aantal wijken de grenzen al verre zijn overschreden. De ontwikkelingen 

in Nieuw Reijerwaard zullen uiteindelijk leiden tot 20.000 extra vrachtwagen bewegingen per 

etmaal, die onmogelijk kunnen worden opgevangen door het bestaande wegennet, ovonde of 

dubbele kruising ten spijt. Het genoemde sluipverkeer zal daardoor nog eens extra toenemen, 

welke oplossing de plannenmakers ook aandragen: NIET DOOR ONZE WOONWIJKEN! 

De doorzettingsmacht van het rijk, waar het gaat om de plaatsing van windmolens, heeft geleid tot 

plannen in Nieuw Reijerwaard, en dat is heel erg jammer. Deze geldverslindende energiebron is 

een kort leven beschoren, de chaos op de elektrische infrastructuur is nu al een feit, mega 

investeringen in die infrastructuur komen voor rekening van de consument, ook dat is heel erg 

jammer. TNO heeft deze week nog aangegeven dat deze rekening voor velen binnen onze 

samenleving onbetaalbaar zal worden. Dat alles tegen het alternatief van emissieloze en 

betaalbare centrales die steeds duidelijker in beeld komen. Bovendien zijn op termijn deze 

centrales ook nog eens vrij van kernafval en zijn 100 procent veilig. Bezint eer gij begint, zou best 

nog eens door mogen klinken in Den Haag waar deze kolder vandaan komt. 

Op basis van het gebruik door pensioengerechtigden van het gratis OV worden wij aangeslagen 

door de RET, dit gebruik is in onze waarneming minimaal, de vraag is of de bijdrage dan wordt 

verlaagd?. 

De veiligheid mag zeker ook niet onderbelicht blijven, in Ridderkerk moet je veilig de straat op 

kunnen, maar een recente schietpartij waarbij zelfs een dode is gevallen, zet het gevoel van 

veiligheid toch ernstig onder druk, dit tij moet worden gekeerd! 
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Met de veiligheid in het verkeer zijn we in onze optiek heel goed bezig met onder andere 30 km 

zones in de plannen, maar zeker bij ook scholen waar moet worden overgestoken door jonge 

kinderen. Een meerderheid in de tweede kamer is ook van mening dat de maximumsnelheid in de 

bebouwde kom niet hoger mag zijn dan 30 km per uur, soms wordt zelfs in Den Haag het licht 

gezien. 

De hele wereld, en ook Ridderkerk, beleeft moeilijke tijden, je zou kunnen zeggen: een dieptepunt. 

Afsluitend is het bemoedigend om te zien, dat uit een dieptepunt alle wegen omhoog leiden. 

Namens de fractie van EVR 

Ad Los 

terug naar begin document



Pagina 1 van 7 

Algemene beschouwingen 2020 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Dol Dwaze Dagen college door opbrengst aandelen Eneco 

Covid-19 houdt ons al maanden in de greep en zal nog lange tijd een grote stempel blijven 

drukken op onze samenleving. De impact van Corona is enorm en laat niemand ongemoeid noch 

privé noch zakelijk. Het doet wat met je, wanneer jouw onderneming op omvallen staat of ten 

onder gaat, je werkeloos wordt, je er niet echt voor een naaste kan zijn op het laatst van zijn of 

haar leven, je maandenlang vermoeid bent na herstel van coronaklachten, dierbaren alleen 

virtueel of op afstand kan zien of je hele dagen zorgen maakt door de vraag hoe te overleven.  

Door het onzichtbare virus staat een belangrijke kernwaarde van de VVD onder druk, namelijk: 

Vrijheid. Door de maatregelen, waarbij we gelukkig nog wel met elkaar over de noodzaak of 

juistheid daarvan in vrijheid kunnen discussiëren, kunnen we onder andere niet gaan en staan 

waar we willen en hebben we niet alle vrijheid om te ondernemen. Het zal dan ook een hele 

opgave worden om de welvaart van afgelopen jaren vast te houden. We zullen ons moeten 

inzetten om te beschermen wat waardevol is. Hiervoor moeten we met zijn allen 

verantwoordelijkheid nemen. Zoals al vaker gezegd gaan vrijheid en verantwoordelijkheid samen 

en daarom moeten we juist nu nog meer naar elkaar omkijken. 

De VVD Ridderkerk wil haar grote waardering uitspreken voor alle mensen en organisaties die 

dag en nacht bezig zijn om de samenleving in de strijd tegen Covid-19 draaiende, veilig en zo 

gezond mogelijk te houden. Ondanks het vele negatieve nieuws dat we de laatste maanden te 

verduren hebben gekregen. Laten we echter met een positieve blik naar de toekomst blijven 

kijken. Eens krijgen we het virus er met zijn allen onder. Voor de (gemeentelijke) politiek moet dat 

een extra motivatie zijn om hen te ondersteunen, die het hard nodig hebben en in elk geval tevens 

te blijven zorgen voor een financieel gezond en verantwoord gemeentelijk beleid.  

Veel van hetgeen de VVD Ridderkerk bij de behandeling van de Kadernota dit jaar heeft gezegd, 

is ook bij deze begroting van toepassing. Gelukkig heeft de wethouder van Financiën het na de 

Kadernota echter wel voor elkaar kunnen krijgen om voor de komende jaren een sluitende 

begroting te presenteren. Onze complimenten daarvoor. Het zal hem niet verbazen, dat de VVD 

Ridderkerk wel kritische kanttekeningen bij de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 

plaatst. Voor de sluitende begroting heeft het college namelijk enige meevallers nodig gehad zoals 

de opbrengsten uit een meevallende meicirculaire en de ontvangen Eneco-gelden. Deze begroting 

is verder structureel sluitend gemaakt door ten laste van de Algemene Reserve kapitaalreserves 

te vormen, zodat de diverse miljoenen kostende wensinvesteringen van dit college uitgevoerd 

kunnen worden. Wanneer die kapitaalreserves echter op zijn, is er niet gespaard voor de 



Pagina 2 van 7 
 

vervanging van die investeringen en tegen die tijd mogen de bestuurders van de toekomst de 

gaten dichten. Ook de herstructurering van de gemeentelijke leningen, mede naar aanleiding van 

een door de SGP en VVD ingediende motie, heeft dit college lucht gegeven om de begroting 

sluitend te maken. Bij deze begroting kunnen we echter constateren dat het adagium “nieuw voor 

oud”, dat het vorige college en veel partijen de afgelopen jaren hebben gehanteerd, in deze 

collegeperiode niet meer op gaat.  

We moeten dit college nageven dat het goed voor zichzelf gezorgd heeft. Alles wat ze wil, heeft ze 

uit de goed gevulde Algemene Reserve gehaald. Dit had men nooit kunnen doen, wanneer de 

Eneco-aandelen niet waren verkocht. Toch fijn dat bepaalde collegepartijen nu gebruik maken van 

deze opbrengst, terwijl ze nog niet zo lang geleden tegen de verkoop van deze aandelen waren. 

Zeer teleurstellend is, dat de raad niet apart over de besteding van de Eneco gelden heeft 

gesproken. Dit hadden we met zijn allen al dan niet stilzwijgend afgesproken. De VVD kan zich 

nog herinneren dat zij samen met CU voor deze gelden naar een plan voor 

duurzaamheidsinvesteringen zou kijken. Hoe mooi zou het niet geweest zijn om een deel van de 

opbrengst te gebruiken voor duurzaamheidsleningen of een revolverend fonds voor onze 

inwoners, waarmee ze tegen gunstige voorwaarden hun woning kunnen isoleren.  Nu zijn de 

Enecogelden in de Algemene Reserve gestopt en in het grotere geheel van de besproken 

bestedingen meegenomen. Dat is toch anders dan over bepaalde gelden als min of meer 

geoormerkte gelden te praten. Zeker voor de duurzaamheidspartijen in deze raad moet dit toch 

even slikken zijn geweest. Gelukkig is een klein deel van de Eneco gelden toch nog ‘duurzaam’ 

terecht gekomen en wellicht kunnen we met de nog niet opgesnoepte miljoenen alsnog tot een 

dergelijke plan komen.  

De VVD wil de wethouder een ander compliment maken. Wanneer de investeringskredieten voor 

een bepaald jaar werden doorgeschoven, werden de voordelen in kapitaallasten die hieruit 

voortkomen automatisch toegevoegd aan het budget voor duurzaamheidsprojecten. Naar 

aanleiding van een verzoek van de VVD heeft de wethouder het binnen het college voor elkaar 

gekregen, dat deze praktijk wordt gestopt. Wanneer er voortaan (extra) geld nodig is voor 

duurzaamheid, wordt dat hiervoor in de reguliere begroting opgenomen. We gaan er wel vanuit, 

dat er niet een duurzaamheidsreserve wordt gemaakt zonder dat er een concrete activiteit en/of 

investering aan ten grondslag ligt. Het beleid was   tenslotte toch zo min mogelijke reserveposten 

te hebben?! In elk geval wordt door dit voorstel duurzaamheid op dezelfde wijze behandeld als de 

andere uitgaves/investeringen.  

De VVD heeft nog een drietal kritische opmerkingen over de financiën. Ten eerste, door dit college 

is aangegeven, dat de woonlasten voor de inwoners met niet meer dan de inflatiecorrectie zullen 
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stijgen. Tot die woonlasten behoort ook de afvalstoffenheffing. Door landelijk beleid ontkomen we 

niet aan een stijging van de afvalstoffenheffing. De kosten stijgen echter ook door de als falend 

aanvoelende uitvoering van het afvalstoffenbeleid en dat is zeker niet alleen aan corona te wijten. 

Hierdoor kunnen inwoners in 2021 zelf geen invloed op hun kosten uitoefenen. We kunnen dus 

wel vaststellen, dat dit college zijn belofte over de beperking van de woonlastenstijging in elk geval 

niet kan nakomen. 

Ten tweede, groots is aangekondigd dat de precarioheffing afgeschaft is. Het is natuurlijk mooi om 

een verkiezingsbelofte waar te kunnen maken en ook de VVD heeft hiervoor gepleit. Wanneer 

daar echter de introductie van een reclamebelasting tegenover staat, is er gewoon sprake van 

volksverlakkerij. Zeker omdat er meer reclamebelasting begroot wordt dan de huidige opbrengst 

van de precarioheffing. Kortom, dit is een mooi verpakte lastenverzwaring voor onze 

hardwerkende ondernemers.  

Het derde kritische punt betreft de aangekondigde afschaffing OZB voor gebruikers van niet-

woningen. Dit zal waarschijnlijk slechts leiden tot het verschuiven van de heffing naar de 

eigenaren van niet-woningen. Daarmee gaan we echt de leegstand van winkels niet verminderen 

of de huurkosten verlagen, maar we zadelen wel de eigenaren, die ook ondernemers zijn, op met 

extra risico’s. 

Dit college rechtvaardigt de grote investeringen onder andere door aan te geven dat anticyclisch 

investeren goed is voor de economie. Leuk bedacht, maar het is niet de taak van gemeentes om 

de economie aan te zwengelen. De VVD Ridderkerk kan zich wel goed vinden in het 

ondersteunen van de vele plaatselijke ondernemers, verenigingen en zelfstandigen die het door 

alle beperkende maatregelen moeilijk hebben. We hebben hiervoor de afgelopen tijd al diverse 

voorstellen gedaan en gesteund, die gelukkig door het college zijn overgenomen. Zoals de 

vrijstelling van de huren voor (sport)verenigingen. Voor de Ridderkerkse samenleving zijn al deze 

mensen en organisaties namelijk onmisbaar.  

Dat is wat anders dan bijvoorbeeld een investering van vele miljoenen voor een HOV-traject, 

terwijl daar hoogstens een handjevol Ridderkerkers profijt van heeft en het nog allerminst zeker is 

of überhaupt het huidige OV-netwerk na de corona crisis de eerste jaren wel in stand gehouden 

kan worden. Maar ja, nu het tramtracé van de baan is, kunnen de Eneco miljoenen met een 

sneltreinvaart uitgegeven worden.  

Over Openbaar Vervoer gesproken, samen met Leefbaar Ridderkerk hebben we schriftelijke 

vragen gesteld over buurtbus 601 en de evaluatie gratis OV voor AOW-gerechtigden. Die laatste 

evaluatie had december vorig jaar moeten plaatsvinden, maar het resultaat is bij ons nog niet 
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bekend. Op basis van die evaluatie zouden ook de daadwerkelijke kosten van dit “gratis” OV 

bepaald worden. Je zou toch zeggen, dat je deze kosten graag inzichtelijk wilt hebben, zeker 

wanneer het veel moeite kost om de begroting structureel op orde te brengen en bij andere posten 

wederom scherp begroot is. Helaas is er aangegeven dat de antwoorden nog even op zich 

moeten laten wachten, maar wij zijn er reuze nieuwsgierig naar.  

Deelscooters hebben recent bezit genomen van ons dorp. Op zich een prima aanvulling op de 

bestaande mogelijkheden om ons te verplaatsen. Waar de VVD echter al voor gewaarschuwd 

heeft, lijkt waarheid te worden. De scooters worden na gebruik niet al te netjes geparkeerd en 

daardoor ontstaat een zekere verrommeling van onze openbare ruimte. De wethouder heeft vrij 

vertaald in de pers laten weten, dat hij zich “verbaasd” dat mensen hier over vallen, wat letterlijk 

ongetwijfeld nog een keer gaat gebeuren, maar dat niemand aanstoot neemt aan alle geparkeerde 

auto’s. Hoewel hij in alle toonaarden ontkent niet de automobilist te willen pesten, zorgen dit soort 

opmerkingen er niet voor dat dit geloofwaardig overkomt. Wanneer er in de begroting dan ook nog 

eens een bedrag van 500 duizend euro is opgenomen voor een onderzoek om de barrièrewerking 

van de auto te verminderen, dan nemen de twijfels over zijn standpunt alleen maar toe. De VVD 

Ridderkerk is van mening dat Ridderkerk voor alle verkeersdeelnemers goed bereikbaar moet zijn 

en blijven.  

De laatste jaren wordt Ridderkerk regelmatig geconfronteerd met messengeweld, overvallen en 

zelfs dodelijke schietpartijen. Ook het gebruik en daarmee gepaard gaande rotzooi van lachgas is 

in deze raad al gespreksonderwerp geweest. Uit de cijfers is af te leiden dat het 

onveiligheidsgevoel bij onze inwoners is toegenomen, ondanks dat de burgemeester haar uiterste 

best doet om Ridderkerk veilig te houden. De VVD blijft dan ook pleiten en strijden voor een grote 

zichtbaarheid van boa’s op straat en veel politie surveillance. Mocht er meer geld nodig zijn om 

ons dorp veiliger te krijgen, dan zal de VVD dat zeker steunen en bezuinigen wij daarvoor liever 

op andere uitgaves zoals voor het behoud van de Huishoudschool. 

Het spreekwoordelijke mes snijdt dan aan twee kanten. Door niet of minimaal te investeren in de 

Huishoudschool kunnen we dat geld gebruiken voor veiligheid en kunnen we op die plek een 

gewenste toekomstige invulling geven voor woningen voor onze senioren en starters. Woningen 

voor beide doelgroepen, waarbij bepaalde monumentale elementen bewaard kunnen blijven door 

ze in het complex te verwerken. Wanneer we dan ook nog een deel van de winkels in het 

winkelcentrum tot woningen ombouwen, dan zijn we echt goed toekomstgericht bezig in 

Ridderkerk.  
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Wij maken ons zorgen om onze ondernemers en verenigingen. Velen van hen worden zwaar 

getroffen door de corona maatregelen en een aantal zal het hoofd wellicht niet boven water 

kunnen houden. Dit zorgt voor zowel zakelijk als persoonlijk leed. De VVD begrijpt dat alleen 

woorden van medeleven slechts een kleine verzachting betekenen. Wij waarderen dit college dan 

ook voor haar, mede op voorspraak van de VVD Ridderkerk, gedane (financiële) 

ondersteuningsinspanningen en hopen dat zij dat beleid voorlopig voortzetten. Inwoners blijven wij 

oproepen daar waar mogelijk zoveel mogelijk onze lokale ondernemers en verenigingen te blijven 

steunen. 

Ondanks Covid-19 lijkt de animo voor de koop van bedrijfsgronden in Nieuw Reijerwaard niet af te 

nemen. De VVD heeft er nog steeds alle vertrouwen in dat alle grond verkocht zal worden en dat 

is goed voor de werkgelegenheid. Wel blijft een groot aandachtspunt de verkeersafwikkeling 

aldaar. Omwonenden moeten zo min mogelijk overlast van de toename van het verkeer gaan 

krijgen en controle op naleving van de verkeersregels daar is van groot belang om hiervoor zorg te 

dragen. 

Voor de inwoners langs/achter het Oosterpark zijn het ook spannende tijden. Zou de geluidshinder 

dan eindelijk na vele jaren verminderd worden door de plaatsing van een geluidsscherm. Voor het 

einde van het jaar verwachten we toch wel, dat het besluit genomen is. Hopelijk luister het college 

naar een groot deel van de raad en de betrokken inwoners. Dus kom met een goed voorstel voor 

een geluidsscherm van 8 meter en houd niet krampachtig vast aan de eigen voorkeur voor een 

scherm van 6 meter hoog. Dat ook de uitbreiding van de Ridderkerk Rowdies tot discussie leidt, 

begrijpen wij. De VVD stelt zich op het standpunt dat het goed voor de Rowdies geregeld moet 

worden, maar dat de omwonenden van de uitbreiding/verplaatsing zo min mogelijk, het liefst geen, 

last hebben. Dat moet toch te realiseren zijn?! Een goed ingericht Oosterpark kan tenslotte een 

goede bijdrage leveren aan het welzijn van onze inwoners.  

Een stap van welzijn naar het Sociaal Domein is niet groot. Het baart zorgen dat de uitgaves in het 

Sociaal Domein blijven stijgen. Uiteraard vindt de VVD Ridderkerk dat er kwalitatief goede zorg 

geboden moet worden, maar de kosten zullen we toch echt beter in de hand moeten gaan 

houden. Dit zorgt wellicht niet voor populaire maatregelen, maar alleen dan kunnen we ook in de 

toekomst een betaalbare en kwalitatief goede zorg blijven leveren. We moeten manieren gaan 

vinden om het (nog) efficiënter te doen en proberen aan de voorkant de grote toename van 

zorgvraag beter te gaan inperken. Onder andere het uitgangspunt van één gezin, één plan, één 

regisseur zou tot betere resultaten moeten kunnen leiden.  
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Wat geen geld kost, is het omzien naar elkaar. Veiligheid en verantwoordelijkheid gaan immers 

ook hier samen. Door Covid-19 neemt het sociale contact af en zeker voor mensen met een 

beperking en de ouderen onder ons is dat een groot gemis. Help je (oudere) buurvrouw of 

buurman eens een keertje met zijn boodschappen, maak eens een praatje met ze of stuur ze 

gewoon een berichtje op welke manier dan ook. Met elkaar kunnen we het leven een stuk 

aangenamer maken.  

We zien door het virus een versnelling in de digitalisering. Wat ons betreft een goede zaak. We 

moeten er echter waakzaam voor zijn, dat iedereen in deze voortgangsslag mee kan. Denk daarbij 

zeker aan laaggeletterden. Een digitale gemeente app ontwikkelen is prima, maar dan moet wel 

iedereen deze zonder problemen kunnen gebruiken of geleerd krijgen hoe deze te gebruiken. 

Veel zaken hebben wij de revue laten passeren. Ondanks de investeringsdrift van dit college 

hebben we als gemeente nog een mooie Algemene Reserve voor tegenvallers over. De VVD 

Ridderkerk is het zeker niet met bepaalde investeringen eens, maar de meerderheid in de 

gemeenteraad beslist. Dat is een mooi en goed democratisch beginsel. Dit college heeft mede 

onder het mom van corona haar plannen voortvarend door de gemeenteraad geloodst. Wij zijn 

een voorstander van doorpakken, maar op sommige momenten is het toch verstandiger pas op de 

plaats te maken en bepaalde investeringen nogmaals in heroverweging te nemen. En het huidige 

corona tijdperk is zo’n moment. We hebben nog niet alle ‘coronakosten’ van de afgelopen 

maanden inzichtelijk en we weten al helemaal niet welke financiële gevolgen ons in verband met 

dit virus nog te wachten staan. Naast Covid-19 loeren er nog meer zaken die de economie hard 

kunnen treffen. Denk hierbij alleen maar aan Brexit. Gezien de hoogte van de Algemene Reserve 

hoeft er wat ons betreft niet apart voor deze tegenvallers geld gereserveerd te worden. We geven 

nu echter bij voorbaat wel aan, dat mede door alle risico’s een verlaging van de ondergrens van 

de Algemene Reserve voor de VVD niet aan de orde is. 

Zoals gezegd heeft dit college zichzelf goed bediend om zijn eigen ambities waar te maken. De 

haast hierbij begrijpt de VVD ook wel. Komend jaar gaan we alweer richting de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de grootste partij in deze raad heeft zich de vorige 

periode op het standpunt gesteld, dat nieuwe plannen dan niet meer aan het huidige college en 

raad moeten worden overgelaten, maar dat de nieuw gekozen raad daarover gaat. De VVD 

Ridderkerk is het met deze stelling niet geheel eens, maar we verwachten wel dat deze partij 

tenminste aan zijn eigen uitgangspunt vasthoudt. Dan is er nog enige sprake van koersvastheid 

van de coalitiepartijen. Dat zou mooi zijn. Ze hebben zichzelf de afgelopen maanden wel 

voldoende cadeautjes gegeven.  
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Dit college weet zijn successen goed onder de aandacht te brengen. Voor misstanden of andere 

ideeën wil dit college zijn ogen nog weleens sluiten of de schuld ergens anders leggen. Corona is 

onder andere een gewillig slachtoffer. Het zou van daadkracht getuigen en de politiek een stuk 

geloofwaardiger maken, wanneer wij ook onze fouten en de misstanden in ons dorp erkennen. 

Ook bestuurders en politici zijn tenslotte mensen.   

Corona zal ons leven de komende maanden nog beheersen. Voor heel veel van onze inwoners 

zijn het zware tijden. Toch gloort er licht aan de horizon. Laten we zowel in de politiek als op straat 

gezamenlijk dit virus in elk opzicht bestrijden, ook al zijn we het niet met alle maatregelen en 

besluiten eens. Democratisch debatteren over de maatregelen en besluiten is wat de VVD 

Ridderkerk betreft cruciaal voor het draagvlak en om een goede afweging te maken. Even een 

stukje van onze vrijheid inleveren en verantwoordelijkheid en solidariteit tonen zal straks onze 

gehele vrijheid terugbrengen en nieuwe kansen voor iedereen opleveren. 

Tot slot willen we de ambtenaren bedanken voor hun geduld en expertise bij al onze vragen. Ook 

voor hen brengt corona veel uitdagingen met zich mee. Hopelijk is het gemeentelijk apparaat er op 

toegerust voldoende flexibel te zijn om te kunnen anticiperen op de maatschappelijke 

ontwikkelingen.  

De VVD Ridderkerk wenst iedereen de komende periode heel veel sterkte. 
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Algemene Beschouwingen 2020 CDA Ridderkerk 

Inleiding 
Beste raadsleden, college, overige aanwezigen en kijkers thuis, 

Namens het CDA Ridderkerk willen wij allereerst de gemeenteraad, het college en de ambtenaren 

complimenteren en een woord van dank uitspreken, voor wat er in het afgelopen jaar tot stand is 

gebracht. 

Het afgelopen jaar is een jaar waarin veel is veranderd, een jaar waarin we gemerkt hebben hoe 

onze samenleving andere behoeftes heeft gekregen. We zijn gedwongen om een pas op de plaats 

te maken. Ons “gewone” leven is er op een aantal punten anders uit komen te zien. Een 

pandemie en een mogelijke economische crisis waarvan we de totale gevolgen nog niet kunnen 

overzien.  

Sinds een half jaar hebben we te maken met Covid-19 en de gevolgen hiervan merken we iedere 

dag. Onzekerheid die aan alle kanten voelbaar is, isolement van grote groepen van onze 

samenleving en onduidelijkheid over de nabije toekomst. Het heeft ook duidelijk gemaakt dat we 

als samenleving meer behoefte hebben aan saamhorigheid. 

Toen dit voorjaar het virus zich openbaarde wisten we ons als land te verbinden. We kregen weer 

meer aandacht voor onze naasten en de kracht van onze samenleving was sterker dan ooit. Het 

CDA hoopt dat we als samenleving een andere weg in willen slaan, de weg van meer samen en 

minder ik. 

We hopen dat we als inwoners van Ridderkerk deze stap willen maken met elkaar, want de kracht 

in onze samenleving is groot. Voor de toekomst zou het mooi zijn als we in Nederland zouden 

kunnen doorgroeien naar een coöperatieve samenleving. Coöperaties op het gebied van energie, 

zorg en woningen. In elk dorp, stad, buurt en wijk ontdekken mensen de meerwaarde van 

burgerschap en samenwerking. Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als het jaar van corona, maar 

ook het jaar van grote veranderingen. Het jaar dat ervan uit de samenleving meer eigenaarschap 

en zeggenschap wordt opgeëist. 

Maar ook het jaar van volharding, wat we zien en wat we merken is dat gedurende de 1e golf van 

het coronavirus mensen meer aandacht voor hun medemensen hadden dan nu, tijdens de 2e golf. 

De duur van de periode gaat voor vele mensen zijn tol eisen en dat zorgt ervoor dat er soms een 

verharding optreedt. En juist in deze moeilijke en zware tijden is het zaak om toch te blijven 

omzien naar elkaar. Alleen samen kunnen we deze periode overbruggen, maar dat zal niet 

makkelijk zijn. 
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De kracht van mensen is ongekend. Het is tijd voor een Nederland waar niet de markt, niet 

de overheid maar de samenleving weer centraal staat. 

Vanuit de vier pijlers van het CDA-gedachtegoed volgt hieronder de visie van het CDA Ridderkerk 

en zullen we ook de onderwerpen die door het huidige college zijn gerealiseerd, of nog 

gerealiseerd moeten worden, bespreken. 

Rentmeesterschap 
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg 

voor natuur en cultuur. 

We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de generaties die 

na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op 

financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter 

te laten zijn creativiteit, lef en innovatie nodig. We moeten keuzes maken met het oog op de 

toekomst, wat meer lange termijn denken -> hoe ziet ons dorp er straks uit, wat voor openbaar 

vervoer sluit daar op aan, hoe willen we recreëren binnen ons dorp (denk aan bijvoorbeeld de 

groenvoorziening en de fiets- en wandelpaden).  

Op het gebied van cultuur hebben we het afgelopen jaar mooie resultaten behaald, we investeren 

in ons cultureel erfgoed. 

Door het laten vervallen van de claim voor het tramtracé door Ridderkerk kunnen we gaan 

investeren in het behoud van de Huishoudschool en de twee woningen aan de Molensteeg. Hierbij 

willen we als CDA een goed participatie traject voor een maatschappelijke invulling van de 

Huishoudschool. Een gebouw voor en door inwoners van Ridderkerk, voor iedereen een plek. 

Als we het in Ridderkerk hebben over cultureel erfgoed kunnen we het landgoed “Huys ten Donck” 

zeker niet vergeten. Deze mooie oude buitenplaats wil het CDA zeker behouden voor Ridderkerk. 

Het is dan ook goed om te zien dat er een begin is gemaakt met het herstellen van de 

getijdenhaven van het landgoed. Het gebied rond deze haven moet een openbaar gebied worden 

waar onze inwoners fijn kunnen recreëren en waar jong en oud in aanraking komt met de 

Ridderkerkse geschiedenis.  

De subsidie voor een kerkenvisie is ontvangen en we kijken uit naar het traject waarbij de 

kerkenvisie wordt opgesteld. Een strategische visie over de toekomst van kerkgebouwen en dat 

gebeurt in dialoog tussen de gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. We 

gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van alle kerkgebouwen in onze gemeente, 
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monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud. Op deze manier hopen we ons kerkelijk 

cultureel erfgoed te bewaren. 

Met de groenvisie trekken we het groenonderhoud breder. We stimuleren in een verscheidenheid 

van bomen en planten, waardoor we beter bestand zijn tegen de gevolgen van 

klimaatverandering. Het klimaat verandert en door de toenemende druk op de natuur zien we in 

de omgeving een toenemende verslechtering van onze biodiversiteit. Het CDA is daarom blij met 

de aanstelling van een ecoloog om te onderzoeken hoe we een grotere biodiversiteit kunnen 

realiseren. Met de toenemende droge zomers is het belangrijk dat onze gemeente kiest voor een 

grotere diversiteit aan groenvoorzieningen. De aangenomen CDA-motie rondom het stimuleren 

van actie Steenbreek is hierbij een steun in de rug. 

Vraag aan de wethouder: Kan de wethouder deze trajecten regelmatig monitoren en 

communiceren met onze inwoners? We kunnen hierbij ook veel van elkaar leren. 

Daarnaast hebben we de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in groenonderhoud en hebben we 

het niveau van onderhoud in onze gemeente verbeterd. Zowel binnen als buiten de woonwijken 

hebben we prachtige parken en rustgebieden waar onze bewoners dichtbij huis kunnen recreëren. 

Zeker gelet op de beperkende maatregelen in het kader van Covid-19 is dit extra belangrijk om in 

stand te houden en te verbeteren. Het CDA wil de lijn van investeren in de Groenvisie dan ook 

verder stimuleren en de ‘groene buffer’ rondom Ridderkerk in stand houden. 

Een belangrijk aandachtspunt bij het goed kunnen recreëren in Ridderkerk is het zwerfafval. We 

maken met z’n allen meer gebruik van onze omgeving en dat willen we op een fijne manier doen 

in een schone omgeving. 

Vraag aan de wethouder: Kan de wethouder hier extra aandacht aan geven zodat we ervoor 

zorgen dat onze directe leefomgeving een prettige omgeving blijft. 

Eén van de parken die momenteel volop in de belangstelling staat is het Oosterpark. Als gevolg 

van Covid-19 maken steeds meer inwoners gebruik van dit park om binnen hun eigen woonplaats 

te recreëren.  

Voor dit gebied is al een jarenlange discussie gaande over een geluidsscherm, de drukte op de 

A16 neemt toe. Het gevolg hiervan is dat er sprake is van een toenemende geluidsoverlast in het 

Oosterpark en de aangrenzende woningen. Daarnaast is er ook de wens van de Rowdies om een 

nieuw veld aan te leggen, omdat het huidige veld niet voldoet. Dit alles is nu onderwerp van 

gesprek, waarbij de insteek is om voor de Rowdies een nieuw hoofdveld te realiseren en nu 

eindelijk ook een keuze te maken omtrent het geluidsscherm. Nadat deze activiteiten zijn voltooid 

kunnen we ook de herstructurering van het Oosterpark aanpakken. Het CDA staat positief 

tegenover deze initiatieven.  
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Een andere manier om de samenleving minder te belasten is doormiddel van het verkleinen van 

onze footprint op het gebied van afval. De invoering van het afvalplan is gerealiseerd, echter is de 

uitvoering niet volgens de planning verlopen. Door Covid-19 heeft de uitrol van de gft-containers 

vertraging opgelopen en is het invoeren van het pasjessysteem door technische problemen nog 

niet gerealiseerd. Het gescheiden inzamelen van ons afval is succesvol, maar daar staat 

tegenover dat de opbrengst voor het gescheiden afval minder is dan verwacht waardoor de kosten 

voor het restafval gestegen zijn. Per saldo kost het afvalplan de inwoners van Ridderkerk 

momenteel extra geld. Daar staat tegenover dat dat wel onze bijdrage is voor een schonere 

wereld, een wereld die we door willen geven aan de volgende generaties. Doorgaan met het 

inzamelen van afval op de oude manier had ook tot een kostenstijging geleid. Het CDA zal de 

ontwikkelingen op dit gebied goed blijven monitoren en kritisch blijven om ervoor te zorgen dat we 

het gestelde doel, duurzame afvalverwerking tegen zo laag mogelijke kosten, ook daadwerkelijk 

gaan realiseren, ook al is dat met de nodige vertraging. 

Vraag aan de wethouder: Als CDA zouden we graag meer willen weten op welke manier ons afval 

verwerkt wordt, daarom vragen we om de volgende toezegging: Kan de wethouder toezeggen dat 

we als raad een presentatie kunnen krijgen van het afvalverwerkingsbedrijf in Friesland over op 

welke manier ons afval verwerkt wordt? 

Door Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen is een toekomstvisie niet eenvoudig te 

schetsen. Onze maatschappij verandert en dat heeft gevolgen voor de economie. Met de 

gebundelde krachten van onze gemeenschap kunnen we deze uitdaging aan.  

Het is belangrijk om de reeds ingeslagen weg te blijven volgen en nieuwe bedrijven te kunnen 

aantrekken en daarmee de werkgelegenheid te kunnen verbeteren binnen de regio. Het 

aantrekken van AGF-bedrijven op Nieuw Reijerwaard is voor Ridderkerk van groot belang. Wij 

vertrouwen erop, dat met de vele initiatieven binnen de Gemeenschappelijke Regeling dit 

robuuste gebied zijn weg zal vinden naar voltooiing. Wel hebben we als CDA zorgen omtrent de 

doorstroming van het openbaar vervoer op de door Nieuw Reijerwaard, nu de busbaan op de 

IJsselmondseknoop weg gaat. 

Het CDA vindt een goed openbaar vervoer cruciaal voor een goed functionerende economie, het 

is daarom goed dat de Hoogwaardig Openbaar Vervoer Visie (HOV) is aangenomen. Naar de 

daadwerkelijke uitwerking hiervan is het CDA erg benieuwd, mede omdat door Covid-19 het 

gebruik van het openbaar vervoer meer onder druk is komen te staan. 

Er ontstaat een steeds grotere differentiatie binnen het langzame verkeer, we noemen hier de 

(deel)scooter, de elektrische fiets en de gewone fiets. Deze vervoersmiddelen vormen een 

belangrijk element binnen het verkeerscirculatieplan. Het CDA is dan ook voorstander voor 
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bredere en meer toegankelijke fietspaden, die de veiligheid van deze mobiliteit ten goede zal 

komen. Maar ook voor een centrum dat via veilige wandelroutes te bereiken is, en voor de fiets 

toegankelijk. 

Vraag aan de wethouder: Is hiervoor al een plan van aanpak vastgesteld voor de gemeente 

Ridderkerk? 

Naast deze vormen van mobiliteit is het CDA van mening dat het centrum ook zeker toegankelijk 

moet blijven voor de auto, met onder andere goede parkeervoorzieningen. Met een, gedurende de 

laatste jaren, toch al zwaar onder druk staande detailhandel is het voor winkeliers van belang om 

vooral toegankelijk te zijn en blijven voor verkeer buiten de regio. 

Naast al deze vervoersmiddelen, moet er in Ridderkerk ook ruimte gegeven worden aan de 

voetgangers. Hierbij is het veilig kunnen oversteken essentieel en daarom zouden we als CDA 

graag zien dat er meer ingezet wordt op verlichte zebrapaden zoals op de Geerlaan. Om veilig 

rijgedrag te stimuleren dienen we de motie van Leefbaar Ridderkerk over snelheidsmeter 

spaarpaal mede in. 

Solidariteit 
Het CDA zet in op betrokkenheid van burgers om de onderlinge solidariteit te versterken. Wij 

pleiten voor meer betrokkenheid tussen generaties zoals jong en oud en arm en rijk. We leven niet 

alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de 

basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De 

persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. 

Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. 

Het bestemmingsplan voor de nieuwe locaties van de Gemini, De Loods en De Gooth is 

vastgesteld. Hiermee hebben we de eerste stap gezet naar een lange termijn investering in de 

Ridderkerkse jeugd. Een plek waar talentontwikkeling wordt gestimuleerd, hulp wordt geboden 

waar nodig en waar de Ridderkerkse jeugd in het weekend uit kan gaan. We blijven hiernaast 

aandacht vragen voor een Soos voor de wijken Oost en het Centrum. Met het (waarschijnlijke 

vertrek) van de Soos Het Hoofdkwartier richting de wijk West, blijven de wijken Oost en het 

Centrum zonder Soos zitten. 

Door middel van de aangenomen plannen voor het centrum investeren we in de buitenruimte van 

het centrum. De uitwerking van de plannen zal gefaseerd gaan plaatsvinden, en per fase aan de 

Raad worden voorgelegd voor akkoord. Met de plannen wordt ingezet om de leegstand in het 

centrum tegen te gaan. Hierbij kan worden gedacht aan het creëren van meer woningen in het 
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centrum. Het probleem is echter dat om deze plannen te verwezenlijken de samenwerking moet 

worden gezocht met alle verschillende partijen die belangen hebben in het centrum. Als het aan 

het CDA ligt zou de gemeente hierop meer de regie mogen nemen. 

Publieke gerechtigheid 
Het CDA staat voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van 

menselijke waardigheid. 

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare 

overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te 

bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en 

afhankelijk zijn. 

Van uit overheidswege worden er steeds meer taken gedelegeerd naar de gemeenten. Het is 

goed om te zien dat het ambtelijk apparaat van de BAR-organisatie bij de daadwerkelijke 

uitvoering van deze activiteiten op zoek is naar de combinatie van kwaliteit en efficiency.  

We zien dan ook steeds meer initiatieven ontstaan om de onderlinge samenwerking op te zoeken. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het recent aangenomen voorstel voor de integratie van het sociaal 

domein. Waar voorheen individuele activiteiten werden afgestemd op de behoeftes van de 

inwoners van Ridderkerk worden de activiteiten nu vaker gebundeld en als totaalpakket 

aangeboden aan de inwoners van Ridderkerk. 

Veel van deze activiteiten worden buiten ons gezichtsveld opgepakt en blijven vaak ook 

onderbelicht. Het CDA is daarom groot voorstander om deze activiteiten meer onderling te delen, 

goed om het te weten maar ook goed om van initiatieven te leren. Samen met partij 18Plus dient 

het CDA dan ook een motie in om een wijkdashboard per wijk in te richten. 

Covid-19 heeft ook wel duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om meer contact te hebben met je 

directe omgeving. In onze directe omgeving kan toch ook sprake zijn van eenzaamheid, en dat 

geldt niet alleen voor onze ouderen maar in niet mindere mate voor onze jongere inwoners. Het 

kan iedereen overkomen. Het afgelopen half jaar heeft de Coronacrisis laten zien wat voor kracht 

er in de Nederlandse/Ridderkerkse samenleving zit. In sommige gevallen kan de gemeente hierin 

een steun in de rug zijn door de groeperingen die het meest geraakt worden door de Coronacrisis 

tegemoet te komen. Hierbij valt te denken aan het kwijtschelden van verschuldigde huren en 

minder strikt te zijn op de geldende regelgeving.  

Het is goed om te constateren dat ondanks de gevolgen van de Coronacrisis, en het wegvallen 

van werkgelegenheid in een aantal sectoren, het toch mogelijk is geweest om personen met een 
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arbeidsbeperking te kunnen plaatsen op een betaalde werkplek. Dat is een mooi voorbeeld van 

een inclusieve maatschappij waar het CDA groot voorstander van is. Ridderkerk pakt door om een 

inclusieve samenleving mogelijk te maken en afgelopen maand is naar aanleiding van onze motie 

het manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekend. 

Zorgelijk daarentegen is de verwachting dat door de Coronacrisis het aantal inwoners dat gebruik 

moet maken van een uitkering zal toenemen. Hierdoor bestaat ook de kans dat er een toename 

ontstaat van aanvragen voor minimaregelingen. 

Vraag aan de wethouder: Hoe bereid de gemeente Ridderkerk zich hierop voor en wordt er ook al 

ingezet op preventieve acties om toch zoveel mogelijk inwoners te helpen? 

Door de maatregelen die worden genomen in het kader van Covid-19 merken we dat de fysieke 

veiligheid toenemend onder druk komt te staan. We ervaren steeds vaker kleinere excessen in 

onze samenleving. De laatste tijd zien we een stijging van High Impact Crimes die ontoelaatbaar 

zijn. De steekpartij tussen twee jongeren bij de Gemini, de schietpartij op de parkeerplaats bij 

winkelcentrum de Werf en de beroving laatst in het Zand zijn zorgelijke ontwikkelingen. Het 

aanwijzen van veiligheidsrisico gebieden, vindt het CDA een goed besluit! 

Het CDA vindt het belangrijk dat onze inwoners niet alleen veilig over straat kunnen lopen, maar 

ook veilig thuis kunnen verblijven. Om zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid in de 

buitenruimte te vergroten, dient het CDA, samen met Burger op 1 en Partij 18Plus, een motie in 

voor het langduriger inzetten van de Mobiele Camera Unit. 

Daarnaast moeten zowel de (wijk)politie en de Boa’s voldoende waarneembaar aanwezig zijn in 

onze wijken. Hierbij is de professionalisering van de BOA’s essentieel. 

Vraag aan de burgemeester: Hoe staat het met de professionalisering van onze BOA’s? 

Een andere zorgelijke ontwikkeling in onze gemeente, is het drugsgebruik. Afgelopen jaar heeft 

het CDA hierom ook een motie van de SGP mede ingediend om het gebruik van lachgas. We 

zullen in Ridderkerk moeten blijven handhaven tegen het drugsgebruik en daarnaast inzetten op 

scholing op onze scholen. Een coffeeshop in Ridderkerk is voor het CDA onbespreekbaar. 

Het CDA heeft vorig jaar een motie ingediend voor een kinderburgemeester en deze is ook 

aangenomen. Mooi om te zien dat hier momenteel invulling aan wordt gegeven en het CDA 

benieuwd is wie de 1e kinderburgemeester van Ridderkerk zal worden. 

Door alle maatschappelijke ontwikkelingen zien we een veranderende maatschappij met nieuwe 

uitdagingen. Als voorbeeld zien we de stijgende vraag naar woningen en de verontrustende 

prijsontwikkeling. Alleen in Zuid-Holland zullen we 90.000 nieuwe woningen moet bouwen. Voor 
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onze gemeente is dit geen eenvoudige opgave, Ridderkerk beschikt over weinig nieuwe 

bouwgronden. 

Toch vinden we het als CDA belangrijk om het aanbod te verruimen voor met name nieuwe 

doelgroepen. Hier kan worden gedacht aan nieuwe woonvormen zoals starterswoningen, die 

aantrekkelijk zijn voor jongeren met een smalle beurs. Hiervoor zien we dat in het centrum kansen 

liggen en die moeten we niet laten liggen. Het CDA dient dan ook de moties van de PvdA 

(woningen voor jongeren) en GroenLinks (zelfbewoningsplicht) mede in. 

Gespreide verantwoordelijkheid 
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, 

sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven; ze leveren allemaal een 

unieke bijdrage aan de samenleving. 

De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. 

En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus 

belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak 

zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. 

Het kan ook voorkomen dat de gemeente juist de belemmerende factor kan zijn, daarom pleiten 

we als CDA ervoor dat de overheid de samenleving alle ruimte geeft in plaats van met allerlei 

regeltjes goed, maatschappelijk initiatief in de kiem smoort. 

Het CDA wil nadrukkelijk vermelden dat de veiligheid op de digitale snelweg niet minder belangrijk 

is. Het toenemend hacken van bedrijven en overheden baart ons zorgen. Een goed beveiligd 

systeem is van groot belang om onze gegevens veilig te blijven stellen. 

Tot slot 
Als Ridderkerkse samenleving staan we de komende jaren voor grote veranderingen. 

We noemen de verduurzaming met daaraan gekoppeld een circulaire economie en een 

ingrijpende energie transitie die ons te wachten staat. Hierbij is essentieel dat we dit gezamenlijk 

met alle inwoners oppakken. Een enorme complexiteit, die veel van ons vraagt zoals onder 

andere zelfredzaamheid. 

Een maatschappij waar helaas niet iedereen even gemakkelijk in zal kunnen meekomen en 

mogelijk een aanleiding kan zijn tot eenzaamheid. Dit moeten we als overheid en als samenleving 

gezamenlijk voorkomen. 
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Daarom moet wij met elkaar samen op weg, naar een nieuwe tijd, met gelijke kansen voor 

iedereen. 

We wensen daarom bij dit alles heel Ridderkerk en daarbij het college, raad en de ambtenaren 

Gods zegen toe. 

Ton Overheid, Victor Mijnders en Dick Breeman 

Vragen: 
1. Kan de wethouder deze trajecten (onderzoek ecoloog over biodiversiteit en de actie

Steenbreek) regelmatig monitoren en communiceren met onze inwoners?

2. Kan de wethouder extra aandacht geven aan het voorkomen van zwerfafval zodat we er voor

zorgen dat onze directe leefomgeving een prettige omgeving blijft?

3. Als CDA zouden we graag meer willen weten op welke manier ons afval verwerkt wordt,

daarom vragen we om de volgende toezegging: Kan de wethouder toezeggen dat we als raad

een presentatie kunnen krijgen van het afvalverwerkingsbedrijf in Friesland over op welke

manier ons afval verwerkt wordt?

4. Is er al een plan van aanpak vastgesteld voor het verkeerscirculatieplan voor de gemeente

Ridderkerk?

5. De kans bestaat dat er een toename ontstaat van aanvragen voor minimaregelingen. Hoe

bereid de gemeente Ridderkerk zich hierop voor en wordt er ook al ingezet op preventieve

acties om toch zoveel mogelijk inwoners te helpen?

6. Hoe staat het met de professionalisering van onze BOA’s?

9 van 9terug naar begin document



Pagina 1 van 2 

Algemene beschouwingen 2020 

GroenLinks Ridderkerk 

Björn Ros 

Hoe relatief zorgeloos stonden we exact een jaar geleden in de 
raadzaal en hoe anders is het nu midden in de 2e golf.  
Net al voorgaande jaren zal GroenLinks drie onderwerpen belichten 
tijdens deze algemene beschouwingen.   

Financiën 

In de Algemene beschouwingen 2018 en 2019 zijn we uitgebreid 
ingegaan op de besteding van de Enecogelden en hebben we concreet 
een amendement ingediend en een heeldere richting aangegeven. Een 
duurzaamheidsfonds en Ridderkerk klaar maken voor de 
energietransitie.  

Wat wij toen nog niet wisten; alle Eneco inkomsten waren al bestemd. 
En of dat nog niet genoeg is wil het college voor 57 miljoen aan 
leningen aangaan. Een leuk cadeautje voor de volgende generatie.  

Bij deze enorme investeringen en bijbehorende schuldenberg, is het de 
morele plicht van het college om in het gesprek te gaan met onze 
inwoners. Om het uit te leggen en om het gevoel in de Ridderkerkse 
samenleving te proeven. Dus niet op deelprojecten, maar over de 
richting van de investeringen. Daarnaast is het essentieel dat de raad 
voorafgaande aan deze voorgenomen leningen, dat is een 
collegebevoegdheid, op de hoogte wordt gehouden en haar zienswijze 
kan kenbaar maken. Los van de p&C cyclus. GroenLinks dient daartoe 
een amendement/motie in.   

Kunst en cultuur 

Vandaag, donderdag 5 november, wordt er een stembal overhandigd 
aan de raadsvoorzitter. Een lokaal kunstwerkje voor de schriftelijke 
stemmingen in de raad. Een klein, maar rechtstreeks resultaat van een 
amendement om Ridderkerkse kunstenaars opdrachten te gunnen.   
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Vanuit het rijk worden er gelden voor kunst- en cultuur gereserveerd 
en naar de gemeentes overgemaakt. GroenLinks vraagt een 
toezegging van het college deze ook echt voor de Ridderkerkse kunst- 
en cultuursector te gebruiken.  

Woningbouw 

In Ridderkerk wordt veel waarde gehecht door inwoners aan het 
groene karakter. We hebben een aantal open gebieden die we graag 
open willen houden. Maar ook een oplopend tekort aan woningen. Dus 
er moet veel meer woningen gebouwd worden.  Wij vragen het college 
om nieuwe plannen nog eens tegen het licht te houden. Minder 
parkeerplaatsen, hoger bouwen, verdichten.  
En de woningen die we bouwen, bouwen we voor onze inwoners, niet 
voor projectontwikkelaars. Helaas is er een landelijke trend dat 
woningen opgekocht worden door projectontwikkelaars of 
huisjesmelkers om deze voor veel geld door te verhuren.  Een motie 
om te regelen dat nieuwbouw- en corporatiewoningen de eerste drie 
jaar bewoond worden door de eigenaar dienen we samen met de PvdA 
en CDA in.  

Samenvattend: 

1) Betrek inwoners bij de voorgenomen investeringen (motie)
2) GroenLinks vraagt de toezegging van de wethouder, de kunst- en

cultuurgelden vanuit het rijk ook geheel voor die sector te
gebruiken

3) GroenLinks vraagt een toezegging woningbouwplannen, waar
mogelijk, nogmaals tegen het licht te houden om meer woningen
te realiseren.

GroenLinks dankt het college, de BAR-medewerkers en de griffie voor 
de ondersteuning voorafgaand aan deze begrotingsbehandeling. 
Zonder deze support en samenwerking is behandeling vandaag 
simpelweg niet mogelijk. GroenLinks hoopt dat we bij de volgend AB 
weer zo goed als “back to normal’ zijn. 

terug naar begin document



ChristenUnie Ridderkerk - Algemene Beschouwingen – 5 november 2020 

Aandacht voor wat echt telt 

2020 zou het jaar worden van 75 jaar vrijheid. Maar die mijlpaal is grotendeels overschaduwd door de 

coronacrisis. En toch horen we - in de crisis van nu - ook nog de gesprekken over de crisis van toen. De 

verhalen van verlies en honger. Van stress en verdriet. Maar wat vooral bleef hangen, waren de verhalen 

van kracht en trouw: kracht om door te gaan en trouw te blijven aan idealen. Mensen die er voor elkaar 

willen zijn en samen vechten voor betere tijden. Die verhalen maakten diepe indruk en krijgen - in dit 

bewogen jaar - nieuwe betekenis. Omdat ze ons laten zien wat hoop is. En ons wijzen op wat echt telt.  

Met die verhalen in ons achterhoofd zoeken we ook nu naar richting voor Ridderkerk. Waar brengen we 

hoop? Waar is meer aandacht nodig voor wat echt telt?  

Wat echt telt: zorg voor elkaar 

Ridderkerk is een gemeente waar naar elkaar om wordt gezien. Waar veel mensen zich inzetten voor de 

ander. Bij de korfbal, de padvinderij en de speeltuinvereniging. Bij Reyerheem, Riederborgh en Salem. En 

zo kunnen we nog wel even doorgaan. In de eerste lockdown werd deze mentaliteit nog eens extra 

duidelijk. We zagen indrukwekkende én creatieve burgerinitiatieven. Er werd gebak bezorgd bij de 

zorgcentra, er werden mooie stoeptekeningen gemaakt, er werd geklapt, kaarten werden verstuurd, 

boodschappen voor de buren werden gedaan. Ridderkerk op z’n mooist! Een dorp waarin hoop werd 

geboden. Waarin we met elkaar ons best deden voor wat echt telt. En daar willen én moeten we hard voor 

blijven werken. Zeker nu de crisis langer duurt dan we willen. Om vol te houden en hoop te blijven geven 

helpt het om te kijken naar wat er eerder werkte. We moedigen het college aan om die initiatieven die ons 

helpen om te zorgen voor elkaar volop te (blijven) ondersteunen. Doe er alles aan om ervoor te zorgen dat 

er steun is voor mantelzorgers, dat eenzaamheid wordt voorkomen. Besteed hier aandacht aan in de 

Blauwkai en op social media, goed voorbeeld doet vaak volgen. En waar nodig, zorg ook voor de 

financiering. Om deze woorden met daden te ondersteunen hebben we een motie opgesteld waarmee we 

het college oproepen om preventieve projecten structureel te financieren. Het gaat dan om projecten als 

De Buurtcirkel van Aafje vanuit de Reyerheem maar ook Het Geheugenpaleis van Riederborgh in 

samenwerking met SOL. Deze projecten zijn zo belangrijk voor veel inwoners. Belangrijk om eenzaamheid 

tegen te gaan, langer thuis te blijven wonen en mantelzorgers te ontlasten. Dat bleek in het voorjaar, toen 

het tijdelijk noodgedwongen stopzetten van een buurtcirkel deelnemers echt in de knel bracht. 

Eenzaamheid zorgde voor meer hulpvragen. Dergelijke initiatieven zijn echt waardevol en kunnen grotere 
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hulpvragen en duurdere zorg voorkomen. Dat is wat echt telt. Zeker in deze crisis mag er geen twijfel 

bestaan over de toekomst van welzijnsactiviteiten.  

Wat echt telt: bloei voor de samenleving  

‘Bid tot de HEER voor de stad en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ Het is 

een tekst uit de Bijbel, uit het boek Jeremia (Jeremia 29:7). Het is de tekst die de ChristenUnie Ridderkerk 

heeft gekozen als wegwijzer in het politieke werk. En die bloei voor de samenleving is alleen maar echte 

bloei wanneer iedereen mee kan doen. Jong en oud, gezond en beperkt, rijk en arm. Dat is een 

ingewikkelde opgave. In een wereld waarin door de coronacrisis de kloof tussen kansrijk en kansarm steeds 

dieper wordt. In Ridderkerk moeten we er alles aan doen om die kloof te dichten.  

Eén van de dingen die we kunnen doen is ervoor te zorgen dat iedereen in Ridderkerk de kans krijgt om 

goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen én iedereen een gelijke kans heeft om een goede opleiding te 

volgen en een diploma te halen. Een ander aspect is het bestrijden van armoede. En een derde is het 

bevorderen van gemeenschapszin.  

Dit college heeft het afgelopen jaar juist voor deze drie onderdelen een stevig fundament gelegd. Denk aan 

de nieuwe visie op het vormen van Integrale KindCentra (IKC) in Ridderkerk, het vernieuwde beleid 

rondom minima en schuldhulpverlening en de hoopvolle tekst in de concept nota integraal sociaal domein 

waar wordt gesproken over het bevorderen van nabuurschap.  

Juist nu moeten we snel doorbouwen op dit stevige fundament. Om te voorkomen dat de kloven groter 

worden. En dat kan echt, wij zien daarin kansen. We noemen een paar mogelijkheden:  

1. Gelijke kansen voor iedereen

Niet alle kinderen in Nederland krijgen dezelfde kansen. Waar je wiegje stond is zo bepalend. Vlak

na de zomer bracht de raad een bezoek bij het IKC van de Klimop en kinderopvang SKR. We

hoorden hoe belangrijk zo’n plek is voor kinderen én hun ouders. Niet elke ouder is in staat om een

kind te helpen met huiswerk. Door taalachterstand wordt de afspraak voor de logopedist niet

begrepen. Door stress of onvermogen is het thuis soms onveilig. Dit zorgt voor

ontwikkelingsachterstanden. We hoorden hoe kinderen (én hun ouders) kansen krijgen om zich te

ontwikkelen. De ChristenUnie roept het college op om in dergelijke situaties lef te tonen en voor

elke situatie een persoonlijke, passende aanpak te kiezen. Preventie loont altijd meer dan het

oprapen van scherven. Daarvoor is geloof nodig.

Geloof dat kwetsbaren geen casus zijn, maar mensen met dromen, talenten en hoop voor hun eigen

toekomst.
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2. Bestrijden van armoede

Armoede is zoveel meer dan een tekort aan geld. Het is een complex probleem, waarbij stress en

isolement, verslaving en gedragsstoornissen oorzaak óf gevolg zijn. Zeker nu een grotere groep in

armoede dreigt te komen moeten we er alles aan doen om ellende te voorkomen. Wij kunnen - als

gemeente - hoop bieden op een nieuwe toekomst. Dat kan wanneer we met elkaar dat grote

probleem van armoede aanpakken. Wij roepen het college op om door te gaan met de positieve

houding uit de lockdown van dit voorjaar: schotten naar beneden, elkaar opzoeken, integraal

samenwerken, doen wat nodig is. Deze oproep ondersteunen we met een motie waarbij we vragen

om te onderzoeken hoe de koppeling tussen schuldhulpverlening en de wijkteams in Ridderkerk

verbeterd kan worden. Nu is het meer dan ooit nodig.

3. Bevorderen van gemeenschapszin

Ridderkerk is meer dan duizenden individuen binnen de gemeentegrenzen. We zijn mensen die

elkaar kennen, die aandacht voor elkaar hebben, nieuwsgierig zijn naar de keuzes die de ander

maakt. Mensen die uit hun eigen sociale kring durven te stappen en samen voor een leefbaar

Ridderkerk gaan. Dat zijn de mensen die met elkaar de kloof tussen kansarmen en kansrijken

verkleinen. Denk aan het Kookpunt Oost, gezamenlijk bloembakken in de openbare ruimte

onderhouden, een kookactiviteit in Drievliet. Dat is wat echt telt. De ChristenUnie daagt het college

uit om hier komend jaar zichtbaar en actief op te zijn. Geef initiatieven vanuit de wijken alle ruimte,

faciliteer ze en geef ze een podium in de Blauwkai en op de social media van onze gemeente.

Gelijke kansen, minder armoede en meer gemeenschapszin. Zo komt Ridderkerk komend jaar tot

bloei.

Wat echt telt: kiezen voor de schepping  

De Coronacrisis geeft ons veel zorgen. Maar tegelijk zijn er ook lichtpuntjes: dankzij het thuiswerken is het 

iets rustiger op de weg. Door de wereldwijde crisis is het vliegverkeer sterk gedaald. Minder files, minder 

geluidsoverlast, minder CO2-uitstoot. Het kán dus wel. Blij zijn we met de door de raad vastgestelde 

plannen rond mobiliteit en het groen. Allen dragen ze bij aan een gezondere leefomgeving. En daar vragen 

veel Ridderkerkers om.  

De Regionale Energie Strategie moet ons in de regio gaan helpen om in de toekomst CO2-neutraal te 

worden. Een enorme opgave. Als college, maar zeker ook als raad betekent dit lef hebben en vooruit 

regeren. Geen belangrijke keuzes voor ons uitschuiven vanwege onzekerheid, maar wel flexibiliteit 

inbouwen in de plannen die je vaststelt. Goed dat een deel van de Eneco-gelden ook worden gereserveerd 

voor de uitwerking van de warmtevisie. Hiermee maken we in Ridderkerk een goede start in de 

energietransitie.  
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Bij het anders inzamelen van afval zien we hoopvolle resultaten. Zelfs mét de extra kilo’s afval tijdens de 

eerste lockdown zien we een sterk verbeterd scheidingspercentage. Dat biedt hoop voor de toekomst. 

Zeker nu de kosten voor restafval sterk stijgen, is het nog belangrijker om de bruikbare grondstoffen 

hieruit te filteren. Goed voor het milieu én kostenbesparend.  

De onlangs vastgestelde groenvisie zet in op het sterk vergroenen van Ridderkerk. Mooi is dat inwoners 

dankzij de aangenomen motie van de ChristenUnie óók in de uitwerking nadrukkelijk worden opgeroepen 

om mee te doen. We hebben op diverse mediakanalen al mooie voorbeelden gezien, onder andere de 

geveltuintjes. Mooi, ga daar mee door college! In het mobiliteitsplan wordt vooral ingezet op meer ruimte 

voor fiets en voetganger. Ook dat is kiezen voor de schepping: meer aandacht voor gezonder vervoer. En 

door meer nadruk op verkeersveiligheid wordt ook aan de mens gedacht. We riepen op om bij alle 

ontwerpen die voor Ridderkerk worden gemaakt, de 8 en 80-jarige als uitgangspunt te nemen. Zo maken 

we Ridderkerk toekomstbestendig, voor jong en oud. Dat is wat telt. 

Afronding 

Helaas beperkt het coronavirus ons als Raad in het bespreken van deze begroting. Deze keer alleen 

schriftelijke beschouwingen en een beperkt fysiek debat. Veiligheid voor alles. Tegelijk is het jammer, want 

een mondelinge beschouwing en bespreking van de begroting is een mooie, waardevolle traditie.  

Meer dan ooit zullen we dit jaar beseffen dat de begroting een werkdocument is. Het komend jaar zullen er 

vast ingewikkelde situaties komen. We zullen moeten zoeken naar manieren om in Ridderkerk de schade 

van deze crisis te beperken en nieuwe hoop te vinden. Wij geloven dat dit kan door steeds te kiezen voor 

wat echt telt: voor gelijke kansen, voor armoedebestrijding en voor samenleven. En dat alles in een groen 

en leefbaar Ridderkerk. 

Volgens de ChristenUnie is dat echt mogelijk. Ridderkerk staat er financieel goed voor. We zijn dankbaar 

voor een grote algemene reserve. Laten we die benutten om te investeren in mensen en hun toekomst. 

Geloof dat investeren (in schoolgebouwen, in groen, in openbaar vervoer en in onze leefomgeving) op 

termijn veel oplevert. Laten we het geloof hebben dat wanneer je aandacht hebt voor wat echt telt 

uiteindelijk heel Ridderkerk daar profijt van heeft.  

Wij wensen het college en de ambtenaren veel wijsheid, rust én energie toe. En of je nu gelooft of niet: 

laten de eeuwenoude wijze woorden van Jeremia als zegen met ieder meegaan: dat de bloei van de stad 

ook jouw bloei mag zijn!  

Robert Kooijman en Erna de Wolff 

terug naar begin document
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Algemene Beschouwingen Burger op 1 
Raadsvergadering 5 november 2020 

Dit is een bijzonder en bewogen jaar aan het worden! 

We zijn allemaal wel op de één of andere manier getroffen door het COVID 19 virus, al dan niet 

fysiek. 

De impact hiervan op de langere termijn is niet in te schatten en hoe de ‘wereld’ na COVID 19 er 

uit zal gaan zien ook niet. Dit maakt dat Burger op 1 het college graag terughoudendheid mee wil 

geven waar het grote (geplande) uitgaven betreft. 

Bijzonder is dat in deze tijd de digitalisering een enorme sprong vooruit heeft genomen, waarbij de 

één meer aangehaakt raakt dan de ander. 

De raadvergaderingen hebben door aarzeling om deze te digitaliseren geruime tijd stilgelegen. De 

raadsvergaderingen van 19 maart, 16 april zijn afgezegd omdat digitaal vergaderen een obstakel 

bleek. In mei was geen raad gepland en in juni is, onder druk van de oppositie dit uiteindelijk 

digitaal opgepakt. Voor wat de commissievergaderingen betreft. De raad is altijd een fysieke 

bijeenkomst gebleven, inmiddels wel volgens de RIVM-regels.   

Dit resulteerde in een overvolle agenda in juni en juli.  

Ook Burger op 1 had gevraagd om enig uitstel zodat inwoners óók de ruimte kregen om 

bijvoorbeeld iets van het voorstel voor de ‘HOV-bus varianten studie’ te vinden. Dit is helaas niet 

gehonoreerd hetgeen nu steeds nog de nodige vragen en verwondering/ongeloof van bewoners 

geeft. Voor eenieder werd toen pas duidelijk dat de Vlietlaan, Vondellaan, Burgemeester de 

Zeeuwstraat en Populierenlaan er een vrije busbaan bij krijgen en dus 3 banen breed worden. Dit 

plan gaat zo veel impact hebben op Ridderkerk en zo veel geld, ruimte, vrije fietspaden én groen 

kosten… terwijl het slechts enkele minuten tijdwinst op een busreis zou kunnen opleveren in 

theorie. In de praktijk zal dit nauwelijks of niet gerealiseerd kunnen worden.   

Burger op 1 denkt nog steeds dat een lightrail langs de Rotterdamseweg in de toekomst een echt 

snellere verbinding zou vormen, die ook beter aan kan sluiten op een veel groter netwerk voor 

openbaar vervoer. Dat de provincie deze gedachte deelt blijkt uit het feit dat zij dit recent ook 

benoemd hebben. 

In het VNG blad stond onlangs dat (overheids)participatie bij kleine/middelgrote gemeente onder 

druk staat sinds het uitbreken van COVID 19. Daar hoort Ridderkerk duidelijk ook bij.  

Ook participatie over aanpassing van straten bijvoorbeeld gebeurt nu door mensen erop te 

attenderen dat de plannen via de site op te vragen zijn en dat men daar via de site zienswijzen 
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door kan geven of vragen kan stellen. Dit terwijl het ook digitaal echt anders kan, voorbeelden 

genoeg in de omgeving. 

Door thuiswerken en de beperkingen in vakantietijd komen mensen meer buiten in de eigen 

omgeving. Vakanties worden thuis of in eigen land doorgebracht en er wordt veel meer gebruik 

gemaakt van onze parken en natuurgebieden. Prachtig dat we die hebben. 

Dat geeft echter het nodige aan afval wat in de natuur gaat zwerven.  

Burger op 1 dient een motie in om een prijsvraag uit te schrijven voor een bijzondere, 

vandalisme-proef en goed functionerende blikvanger. Liefst ook één die duurzaam is ofwel jaren 

mee gaat. Deze kunnen nog meer bij schoolroutes, schoolpleinen, ingang winkelcentra en 

recreatiegebieden geplaatst worden zodat men zich op een leuke manier van het kleine afval kan 

ontdoen. 

Het thuiswerken door het gehele gezin kan o.a. voor jongeren meer behoefte aan een eigen plek 

geven. Daarom vraagt Burger op 1 via een motie of dit college daadwerkelijk ruimten aan kan 

wijzen waar Tiny Houses neergezet kunnen worden of Microwoningen gebouwd kunnen worden. 

Deze laatste zouden onderdeel van nog te bebouwen locaties kunnen worden. Mede vanwege de 

behoefte van jongeren naar een eigen onderkomen steunen wij de motie van de PvdA. 

College, neem zelf de regie waar het de ruimtelijke ordening betreft. Maak een beeld hoe we het 

centrum van Ridderkerk zien, naast de Centrumvisie. Maak een reëel plaatje en betrek daarin ook 

hoe wij het PC Hooftpark zien. Mooie panden, een aantal verdiepingen hoog en passend bij het 

oude centrum van Ridderkerk. Hou dit vooral zelf in de hand en geef dit niet volledig in handen 

van een projectontwikkelaar. 

De luchtkwaliteit in de klaslokalen van de scholen is opeens door COVID 19, heel veel belangrijker 

geworden en ook op zeer korte termijn. Hebben wij inzichtelijk wat de impact is voor onze 

scholen? In hoeverre kunnen wij de schoolbesturen hierin bijstaan, zodat ook in de herfst en 

winter die voor de deur staat, onze kinderen op een gezonde en fijne manier naar school kunnen 

blijven gaan? 

reactie wethouder 
De voormalige Huishoudschool is recent op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Ook 

heeft de raad een bedrag toegekend om de broodnodige reparaties uit te voeren. Het onderhoud 

van Villex hierin is helaas minimaal geweest. De huidige gebruikers hebben ervoor gezorgd dat dit 

pand nu nog staat zoals het staat. Zij hebben veel tijd en energie gestoken in het inrichten naar 

hun behoeften en zij zijn het burgerinitiatief MOED (Meedoen Onder Eén Dak) gestart. Geef hen 
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alle ruimte om hier een realistisch plan voor te maken. Hou dit pand open voor dit soort 

initiatieven. Dit maakt dat een buurt ook leefkwaliteit heeft, daarvoor is meer nodig dan alleen 

woningen. Wij vinden het dan ook een grote gemiste kans dat de bibliotheek niet hierheen is 

verhuisd. De wijze waarop deze nu is ondergebracht in het gemeentehuis is ronduit een blamage 

die ook het nodige geld gekost heeft. Zie ook de vele reacties van bewoners hierop. We hadden 

een mooie hal met een ‘huiskamer’ die echt van toegevoegde waarde was maar daarvan is niets 

over. De ruime rustige plek voor lezen, werken en workshops enz. die bij de huidige functie van 

bibliotheek hoort is ook niets terug te vinden in deze setting! Misschien kunnen ze in de toekomst 

toch een goed onderkomen vinden in de voormalige Huishoudschool? 

In 2050 moet ook Ridderkerk ‘van het gas af zijn’. Wij zijn voorstander om te kijken of in de 

toekomst Waterstof door onze gasleidingen kan lopen zodat we voor veel minder grote 

aanpassingen komen te staan. Voor Bolnes, Ridderkerk West, Centrum, Oost en een deel van 

Rijsoord wil men echter inzetten op het warmtenet uit Rotterdam. Dat is een aanzienlijk deel van 

de Ridderkerkse woningen. Kan deze vorm van verwarming gegarandeerd worden in de 

toekomst? Wat als bedrijven anders gaan produceren en daardoor veel minder restwarmte 

overhouden om te delen? Ook zij moeten verduurzamen. Is daaraan gedacht? 

reactie wethouder 
In Oostendam zijn al woningen gerenoveerd, geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. De eerste 

van ca 40 stuks, woningen van Wooncompas. De eerste blokken van vier waren al vóór deze 

zomer gereed. Tot op heden kunnen zijn echter geen gebruik maken van hun zonnepanelen 

omdat er onenigheid is over de locatie van een trafo-installatie!! Deze woningen zijn dus al voor 

wat betreft verwarming, stroom en warm water ‘van het gas af’ maar zij moeten nog steeds 

gebruik maken het bestaande net. Van enige vorm van besparing en duurzaam wonen is bij hen 

duidelijk nog geen sprake.  

Dit zijn woningen van Wooncompas, maar het betreft onze bewoners. Wanneer gaat de 

wethouder zich hiermee bezighouden op een manier dat dit opgelost gaat worden? De donkere 

dagen zijn begonnen, de winter en dus het stookseizoen komt eraan. 

reactie wethouder 
In Ridderkerk willen we volop inzetten op zonnepanelen, zeker op de korte termijn en voor degene 

die niet in aanmerking komen voor het warmtenet, voor de lange termijn.   

Om bedrijven en woningeigenaren hierin enigszins tegemoet te komen dient Burger op 1 een 

motie in. Het is mogelijk voor gemeenten om zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven 

niet mee te tellen bij het bepalen van de OZB. motie Het gaat hier zeker niet om grote voordelen 
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voor bewoners en bedrijven, maar het zou wel een goed signaal af geven n.l. dat Ridderkerk 

serieus bezig is met de energie transitie!   

Schuldenproblematiek zal verder toenemen, ook door het virus. Ondernemers die niet verder 

kunnen of failliet gaan, werknemers en ZZP’ers die zonder werk zitten…… We horen en zien er 

heel van, maar waar dit uiteindelijk op uit zal komen weet niemand. Dit geeft veel leed en stress 

achter de voordeur. Stress zeker omdat we door thuiswerken continu met elkaar is één huis 

verblijven en leven. Als dan ook nog schulden een rol gaan spelen door verlies van inkomsten of 

burn-out of door COVID 19. 

Burger op 1 vraagt in een motie of de gemeente aan wil sluiten bij de ‘SCHULDHULPROUTE’ 

Burgers met grote schulden kunnen dan in één keer een regeling treffen met grote schuldeisers, 

zoals de Belastingdienst, woningcorporaties, zorgverzekeraars en telecombedrijven. Hen 

ontzorgen waar dat mogelijk is maakt dat zij weer aan een toekomst kunnen gaan denken en dus 

ook aan een nieuwe toekomst kunnen gaan werken.  

Wij zijn benieuwd hoe het onze voedselbank, kledingbank en food-compagnie vergaat. In de 

media horen we van tekorten door meer afname maar zeker ook door verminderde aanvoer van 

voedingsproducten. Hoe gaat dat in Ridderkerk en is de gemeente bereid daar aan bij te dragen 

indien nodig. Misschien wel door de administratieve rompslomp te beperken zodat zij zich veel 

meer op hun eigenlijke taken kunnen focussen. Alle beetjes helpen.  

De Groenvisie is aangenomen, een mooi en ambitieus plan. Laten we op een goede doordachte 

manier, in samenwerking met anderen, werken aan bijenlinten en een andere manier om onze 

groenstroken te bewerken en beplanten.  

In het bomenplan Ridderkerk ‘geef bomen de ruimte 2012’ wordt aangegeven dat en waar 

grootschalig gekapt moet worden. Veel is inmiddels al gekapt.  

Burger op 1 zetten hierbij vraagtekens. In september jl. is weer kapvergunning afgegeven voor 41 

bomen en in oktober jl. voor 67 bomen. Dit zijn cijfers van de laatste twee maanden maar zo gaat 

dit het hele jaar door.  

De 200 stuks, 30 jaar oude populieren langs de A16 bij Rijsoord zijn in 2018/2019 verdwenen. 

Voor de meeste bomen zijn jonge bomen, al dan niet elders, teruggezet. In al deze gevallen 

worden grote volwassen bomen vervangen door kleintjes. Dit past niet meer in deze tijd en in onze 

nieuwe groenvisie, maar het gebeurt wel nog steeds. 

Eén op één terug planten is de doelstelling maar je kapt meest grote oude bomen die heel veel 

CO2 en fijnstof uit de lucht halen en die ook het geluid van de rijkswegen reduceren en een 

rustgevend zijn.  Deze zijn dus echt niet te vervangen is door jonge aanplant. Niet in deze grote 
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getallen. Zo gezond is de lucht niet in Ridderkerk. Zie hoe het Oosterpark er na de grootschalige 

Essenkap nu bij staat. En daar moeten waarschijnlijk weer vele volwassen bomen gekapt worden 

t.b.v. uitbreiding van de Rowdies. Kijk nog eens of dit anders opgelost kan worden!! En waarom

worden de volwassen bomen waar ze plaats moeten maken voor iets anders niet uitgegraven,

vooropgesteld dat ze gezond zijn, en elders neer gezet? Waarom wordt niet grootschalig op

snoeien ingezet bij oude bomen die takken verliezen? Achterstallig onderhoud is vaak te

herstellen daarvoor hoeft geen boom gekapt te worden. Dat is een andere benadering van

omgaan met je bomen. Ook aangetaste bomen kunnen soms door goede snoei behouden blijven.

En dan, wat gebeurt met de gekapte bomen? wordt dat stookhout? In dat geval komt de in bomen

opgeslagen CO2 weer vrij in de lucht!

reactie wethouder 
Bij Oostendam is de luchtkwaliteit ronduit slecht, dit heeft veel te maken met de tunnel-mond. Is er 

al eens met Rijkswaterstaat gesproken over het planten van bomen in dat gebied? Ruimte 

genoeg. Oostendammers vragen hier al zo lang om. Ook dit past in de doelstelling van het 

groenbeleid en de CO2-reductie en duurzaamheid.  

reactie wethouder 
In hoeverre blijft de zelfstandigheid van Ridderkerk gewaarborgd? In veel overlegorganen wordt al 

gesproken over de BAR gemeenten. Bestuurlijk wordt ook al veelal met één mond gesproken.  

In Ridderkerk gebeuren zaken die het daglicht niet verdragen. Cijfers over inbraken, overvallen 

zijn volgens het Integraal Veiligheidsplan dalende maar dit zijn cijfers t/m 2018. We hebben als 

gemeente in 2013 voor €60.000 een Mobiele Camera-Unit aangeschaft. Deze wordt zo nu en dan 

ingezet n.a.v. meldingen van overlast. De MCU valt op en maakt dat waar deze is opgesteld even 

geen overlast meer is. Daarnaar kijkend kan je concluderen dat hier een preventieve werking van 

uit gaat.  

Als we de MCU het hele jaar door laten rouleren door Ridderkerk, waarbij de plekken met veel 

overlast voorrang hebben, kan deze preventieve werking verder worden uitgebreid. We hebben 

hem, laten we er dan ook zo veel mogelijk gebruik van maken. Door deze overal in Ridderkerk te 

laten rouleren zal hij ook minder op gaan vallen, men raakt eraan gewend, zo werkt het nu 

eenmaal.  

Burger op 1 dient hiervoor een motie in samen met CDA. Je zou aanvragen voor een locatie via 

de werkoverleggen en in overleg met de buurtagenten kunnen bepalen.  

We weten niet wat COVID 19 allemaal teweeg gaat brengen in de toekomst. 
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Niet op sociaal vlak maar ook is er geen zicht op wat dit voor onverwachte kosten voor onze 

gemeente met zich mee gaat brengen op de korte maar zeker ook op de lange termijn.  

Hoe de toekomst van ons winkelcentrum eruit zal zien was al onzeker maar dit wordt er niet beter 

op. Hoe het met de toekomst van het openbaar vervoer zal gaan is onzeker, worden er weer 

buslijnen geschrapt of wordt een kaartje veel duurder? We zijn blij dat de 601 nu rijdt met andere 

bussen en chauffeur maar in hoeverre gaat het straks weer lukken om de 601 te laten rijden met 

de vrijwillige chauffeurs volgens het concept buurtbus? Hoe gaat het straks met onze sport- en 

andere verenigingen? In hoeverre zijn zij in staat het hoofd boven water te houden nu al zo lang 

de beperkingen van publiek en bezoekers van de kantines zwaar onder druk staan? Laten we ons 

vooral realiseren dat deze NIET om mogen vallen.  

Laten we eerst kijken hoe we ons winkelcentrum meer aantrekkelijk kunnen maken naast het 

aanpassen van de parkeerplaats. Kleed het aan met leuke Sinterklaas attributen en mooi kerst-

groen enz. buiten en maak met elkaar dat het een belevening wordt om in de donkere dagen ons 

winkelcentrum te bezoeken.  

Wees terughoudend met grote financiële uitgaven die van weinig toegevoegde waarde zijn voor 

Ridderkerk zoals de vrije busbanen. 

We zullen meer geld moeten besteden aan onze inwoners en aan hun activiteiten en 

verenigingen. Daar is nu al, maar straks nog veel meer behoefte aan. 

We wensen dit college vooral wijsheid maar ook lef toe om met deze problemen om te gaan en 

Ridderkerk mooier te maken en aantrekkelijk voor oud en jong.  

terug naar begin document



D66  

Algemene Beschouwingen 5 november 2020 

Highlights  

Inleiding 

Toen wij vorig jaar op 7 november over de begroting 2020 spraken had niemand zich kunnen 

voorstellen dat het jaar 2020 door een virusuitbraak er heel anders uit zou zien dan andere 

jaren. Vandaag staat de begroting voor 2021 op de agenda. Een begroting met veel en grote 

onzekerheden omdat de impact van COVID-19, direct of indirect, ook in 2021 op verschillende 

manieren voelbaar zal zijn. COVID-19 leidt namelijk niet alleen tot een financiële crisis maar 

heeft naar verwachting ook grote gevolgen voor de psychische gezondheid van onze inwoners 

doordat de getroffen maatregelen ter bestrijding van het virus tot eenzaamheid, werkverlies 

en werkonzekerheid leiden.  

Tegelijk betekenen deze directe en de indirecte gevolgen en de daarmee samenhangende 

onzekerheden dat het voor een gemeenteraad nu extra complex is om over een begroting te 

oordelen. Waar moet je als politieke partij in deze tijd eigenlijk op sturen? Wat is er nu 

belangrijk?  

D66 kiest er, gegeven deze onzekerheden, voor in de begroting 2021 in te zetten op het 

materialiseren van de gelegenheid die deze crisis biedt om robuuste verbeteringen te 

realiseren voor Ridderkerkers en Ridderkerk. De inzet van D66 is er een bijdrage aan te leveren 

dat wij als Ridderkerkers gezamenlijk slimmer, beter en sterker uit deze crisis komen.  

Burgerparticipatie 

In het traject om te komen tot het voorstel voor het tijdelijke hondenlosloopgebied aan de 

Koninginneweg heeft er vooraf geen burgerparticipatie plaatsgevonden. Daarnaast hebben 

ingediende klachten blootgelegd dat er een gebrek aan participatie is ervaren bij de 

totstandkoming van de verordening Klachtenbehandeling Ridderkerk. D66 merkt hierbij op 

dat dit niet alleen onwenselijk is omdat dit ingaat tegen het uitgangspunt dat alle 

pagina 1 van 3



Ridderkerkers de mogelijkheid moeten krijgen om invloed uit te oefenen op het gevoerde 

beleid maar ook dat dit in strijd is met het lokale beleid dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de 

notitie “Ridderkerk: Participatie, Burgers en bestuur 2013”.  

Daarnaast maakt de COVID- 19 crisis duidelijk dat de verbinding tussen burger en politiek 

broos is, waardoor ook het draagvlak voor politieke besluitvormingsprocessen wordt 

ondermijnd. Een van de middelen om burgers te betrekken bij de politiek is juist door 

burgerparticipatie te organiseren. Maar als gevolg van de COVID-19 crisis kunnen wij het 

participatieproces niet meer zo kunnen inrichten zoals wij dat gewend zijn. D66 zet in op 

digitale middelen zoals video’s livestreams, digitaal stemmen en online interactie als een 

invulling/ aanvulling op de offline- middelen die wij gewend zijn voor participatie in te zetten. 

Wij dienen dan ook een motie in waarin wij het college verzoeken een integrale visie op e- 

participatie te ontwikkelen. 

Alternatieve vormen van dienstverlening 

Ook de dienstverlening en het individuele contact met burgers is juist in deze tijd van grote 

onzekerheid van groot belang. D66 vindt het om die reden van groot belang dat de 

contactmogelijkheden van burgers met de gemeente niet worden beperkt maar wil juist 

inzetten op de borging hiervan door ook hiervoor de digitale mogelijkheden maximaal te 

benutten. D66 dient een motie in waarin wij het college vragen onderzoek te doen naar en 

een visie te ontwikkelen over de mogelijkheden om digitale diensteverlening verder uit te 

breiden.  

Doorbraakmethodiek 

COVID-19 heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid maar heeft ook grote economische, 

sociale en psychologische consequenties voor onze inwoners. Een bekend fenomeen is dat de 

meest kwetsbare groepen, waar vaak sprake is van multi- problematiek, harder worden 

geraakt door de effecten van een crisis. Daarnaast bestaat het risico dat er nieuwe kwetsbare 

groepen ontstaan. D66 is van mening dat wij er in Ridderkerk alles aan moet doen om juist nu 

de meest kwetsbare burgers bij te staan.  Om die reden dient D66 een motie in waarin wij het 

college verzoeken te onderzoeken of de Doorbraakmethodiek ook in Ridderkerk toegepast 

kan worden. De ‘Doorbraakmethodiek’ houdt in dat professionals met inwoners identificeren 
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welke belemmeringen in hun leven de grootste sta-in-de-weg vormen voor het aanpakken van 

andere problemen achter de voordeur. Door die belemmeringen weg te nemen (de 

doorbraak) ontstaat ruimte om andere problemen in samenhang (beter) op te lossen. De 

afgelopen jaren zijn in enkele gemeenten goede ervaringen opgedaan met zogenoemde 

doorbraakmethodieken.  

Farahnaz Fräser 

Fractievoorzitter D66 

terug naar begin document pagina 3 van 3
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EvR (Jim Kloos en Cora van Vliet) Algemene Beschouwingen Begrotingsraad 5 november, 2020 

Inleiding 

Afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. Door de komst van Corona lijkt het wel of de hele wereld op 

zijn kop staat. Dagelijkse dingen als naar je werk gaan, familiebezoekjes, verjaardagen vieren, uit eten 

gaan, maar ook raadsvergaderingen of commissiebijeenkomsten, het kan niet meer zomaar. Veel van die 

dingen kan helemaal niet meer; andere zaken alleen met veel aanpassingen. 

Maar dat is de wereld van nu; en daaraan dienen we ons allemaal aan te passen. Het College heeft dit 

afgelopen jaar zoveel mogelijk gedaan. Jammer was dat op verschillende momenten onze burgemeester 

niet altijd zichtbaar was, of pas met informatie in De Combinatie kwam, nadat er ingezonden brieven daarin 

hadden gestaan. Ook het houden van de raadsvergaderingen werd ons inziens te laat opgestart. Er was al 

enige tijd sprake van Coronamaatregelen en daarop had het College kunnen anticiperen. Maar afijn, het is 

dan uiteindelijk goed gekomen. We kunnen weer met alle raadsleden vergaderen. Zo ook tijdens de 

Begrotingsraad; al is ons gevraagd dit liever niet te doen. Maar als raadslid dien je je 

volksvertegenwoordigende en controlerende taak goed uit te kunnen voeren; zeker ten tijde van een 

Begrotingsraad. Dus Jim Kloos en Cora van Vliet zullen de gehele dag aanwezig zijn. 

Een woord van dank aan alle ambtenaren die zo hard hebben gewerkt om de financiële rapporten 

(kadernota, begrotingen, tussenrapportages) op te stellen en op alle raadsvragen in te gaan. Wij zijn hen 

zeer erkentelijk. 

Wij gaan in op de punten die wij het meest belangrijk vinden om te melden. 

Werk en Economie. 

Het hebben van werk en een eigen inkomen is heel belangrijk voor de mens. Naast sociale contacten die 

werk meebrengt speelt ook het krijgen en behouden van eigen waarde daarbij een rol. Door de 

Coronacrisis raken diverse Ridderkerkers hun (bij)banen kwijt, of zijn deze al kwijt geraakt. Dat is van grote 

invloed op hun leven en het kan een gezin uiteindelijk zelfs ontwrichten. Zowel schulden als spanningen 

kunnen oplopen in een gezin en dat heeft grote invloed op de gezondheid, maar ook het welzijn van ieder 

gezinslid. Zeker kinderen zijn vaak de dupe van deze situaties, met alle gevolgen van dien voor hun 

ontwikkeling en gedrag.  

MOTIE: Daarom dien wij samen met de PvdA een motie Extra inzet voorkomen problematische 
schulden in. 

Maar Ridderkerkse ondernemers en zzp-ers zijn ook de dupe van Coronamaatregelen. Daarom vraagt EvR 

mede aandacht voor deze doelgroep door het college voor te stellen hen uitstel van belastingbetaling te 

bieden, en deze gefaseerd naar de toekomst pas te laten betalen.  
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VRAAG AAN HET COLLEGE: 

Wat vindt u van ons voorstel om onze ondernemers en zzp-ers uitstel van belastingbetaling te 
verlenen tot een later moment, waarop zij dit dan gefaseerd alsnog kunnen doen? 

Naast gezinnen en bedrijven zijn ook (sport)verenigingen de dupe van de Coronacrisis. Er is sprake van 

een nieuwe situatie; een nieuwe werkelijkheid die ons dwingt zaken te heroverwegen. 

MOTIE: Daarom dienen wij samen met Leefbaar Ridderkerk de motie Gevolgen COVID-19 in. 

Hoewel de invloed van het College niet groot zal zijn, vragen we het College toch om tevens aandacht te 

hebben voor onze Ridderkerkse middelbare scholieren en studenten die door het ontbreken van een 

stageplaats studievertraging kunnen oplopen.  

VRAGEN AAN HET COLLEGE: 

1. Wij vragen het College om daar waar mogelijk is, om de tafel te gaan met (Ridderkerkse)
ondernemers om hen het belang van stageplaatsen bieden, ook in deze tijd, te doen inzien
en onder de aandacht te brengen.

2. Ook vragen wij het College om binnen de eigen organisatie in BAR-verband te onderzoeken
of er extra stageplaatsen mogelijk dan wel te creëren zijn.

Als laatste brengen wij graag het minimumloon onder de aandacht van het College. Ridderkerk blijft achter 

voor een grote groep inwoners. Iemand met een minimumloon kan hier nu 20% minder van betalen dan 40 

jaar geleden. In Nederland ligt het minimumloon veel lager dat de Europese norm van 60% van het 

mediane inkomen. Daarom dienen wij samen met de PvdA een motie in. 

MOTIE: “Voor 14”, waarbij met een brief aangedrongen wordt bij het kabinet om het 
minimumloon te verhogen naar € 14,- per uur 

Veiligheid. 

De afgelopen maand hebben er in één weekend twee heftige incidenten in Ridderkerk plaatsgevonden. De 

eerste was een beroving door een vijftal jonge mensen in wijk ’t Zand op een echtpaar aldaar. De tweede 

het schietincident in Bolnes waarbij een man uit Oud-Beijerland om het leven is gekomen. Ridderkerk wordt 

er niet veiliger op. Dit opgeteld bij alle drugsoverlast die wij Ridderkerkers meer en meer ervaren alsmede 

de overige berovingen en incidenten gedurende het afgelopen jaar, verzoeken wij het College om grote 

aandacht te hebben voor onze veiligheid. Het behoud van een eigen politiebureau in Ridderkerk vinden wij 

van EvR dan ook erg belangrijk. 
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VRAGEN AAN HET COLLEGE: 

1. We vragen het College om vooral in te zetten op het behoud van het politiebureau in
Ridderkerk om zo de verhuizing naar Barendrecht proberen tegen te gaan.

2. Tevens verzoeken wij het College om te zorgen voor voldoende capaciteit om te kunnen
handhaven. Maatregelen zonder handhaving zet bijna geen zoden aan de dijk. Meer politie en

handhavers zichtbaar op straat draagt bij aan een verhoogd gevoel van veiligheid.

3. Als laatste pleiten wij wederom, net als we dat in de afgelopen jaren al diverse malen onder
de aandacht hebben gebracht, om te zorgen dat Ridderkerk een zogenaamde 6-minuten-zone
gemeente wordt, waarbij er voldoende AED’s beschikbaar zijn.

Elk mensenleven telt en snelle hulp maakt het verschil tussen leven en dood. Naast het hebben van een 

actief oproepsysteem en voldoende AED’s dienen er ook voldoende mensen opgeleid te zijn tot 

burgerhulpverlener. EvR vindt dit zo belangrijk dat wij daarbij zelf ook ons steentje bijdragen door 

Ridderkerkers om-niet op te leiden tot burgerhulpverlener. Zoals we afgelopen jaar al hebben gedaan en 

de komende tijd weer zullen doen. Toch kunnen wij het niet alleen.  

VERZOEK AAN HET COLLEGE: 

Daarom het verzoek aan het College om te zorgen dat er meer AED’s beschikbaar komen en 
onderhouden worden en een samenwerking met EHBO-verenigingen plaatsvindt voor de opleiding 
tot burgerhulpverlener. 

Veiligheid op onze wegen is ook van groot belang; zeker in woonwijken, waar helaas nog altijd te hard 

wordt gereden. Uit onderzoek blijkt zelfs dat dit meestal door de bewoners van die wijk zelf wordt gedaan. 

Boetes blijken niet of onvoldoende te helpen. Met name op 30 km-wegen is handhaving niet of nauwelijks 

te doen. Vandaar dat wij samen met Leefbaar Ridderkerk een motie indienen om de veiligheid in 
onze gemeente te verhogen en daarbij niet uit te gaan van straffen maar van positief belonen bij 
goed rijgedrag. 

MOTIE: SNELHEIDSMETERSPAARPOT 

Bereikbaarheid. 

Vervoer is een belangrijk politiek thema. Iedereen wil zich snel binnen Ridderkerk kunnen bewegen: hetzij 

lopend, hetzij per fiets of brommer, hetzij per auto. Goede wegen zijn daarbij een eerste vereiste. EvR zal 

er alles aan doen om dit waar te maken en de Ridderkerkers worden uitgenodigd eventuele problemen te 

melden bij de Gemeente Ridderkerk. 

De aantrekkelijkheid  van winkelcentra wordt mede gestimuleerd als auto’s er gratis kunnen parkeren. Tot 

onze spijt ziet EvR eerder een afname van gratis parkeerplekken in plaats van een toename. Zeker in het 

Winkelhart speelt deze zaak een belangrijke rol. Immers ook voor toekomstige ondernemers is dit  een pré 
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om zich te vestigen plekken met veel gratis parkeerplekken. Het zou jammer zijn als ondernemers om die 

reden afhaken.  EvR nodigt het College uit meer werk te gaan maken van uitbreiden gratis 

parkeerplaatsen. 

EvR is trots op ons Openbaar Vervoersnetwerk. Maar wij moeten ervoor waken, dat deze niet uitgehold 

gaat worden. En voorkomen dat de Gemeente veel geld steekt in plannen, die nauwelijks tijdwinst 

opleveren. 

EvR zet derhalve hele grote vraagtekens bij de voorgenomen plannen om HOV om te bouwen. Nog 

afgezien van het feit dat Ridderkerk hiermee op de schop gaat, zal het de Gemeente ergens tussen de 10-

20 miljoen euro’s gaan kosten om een verwachte tijdwinst van 2-4 minuten binnen te halen. Bovendien 

wordt dan een HOV-lijn zowel in het centrum van Ridderkerk en in de wijken Drievliet/Het Zand 

teruggetrokken. Die mensen moeten dan maar bereid zijn 6-10 minuten te gaan wandelen naar die nieuwe 

HOV-halteplaats.  

EvR is dus voorstander van het huidige HOV net te behouden en desgewenst te intensiveren. Als wij dan 

toch geld willen investeren, denkt EvR, dat mensen meer geïnteresseerd zijn in meer busdiensten naar de 

Kralingse Zoom.   

VERZOEK AAN HET COLLEGE: 

Wij verzoeken het college hier onderzoek naar te doen. 

Ook maakt EvR zich zorgen over buslijn 601. Deze door vrijwilligers gereden dienst is dankzij Corona door 

een commerciële marktpartij overgenomen tot eind december 2020. Maar hoe zit het dan na die periode. 

Ridderkerkse passagiers mogen ook in het komende jaar niet in de kou staan. 

VRAAG AAN HET COLLEGE: 

1. Hoe anticipeert het College hierop? 

Woningbouw. 

EvR maakt zich zorgen om de ontwikkeling van bouwplannen in Ridderkerk. Alle nieuwbouw is òf aan de 

hoogste kant van de sociale huurprijzen òf heeft een gemiddelde koopprijs van € 385.000. Met toch wel 

veel uitschieters richting 6-8 ton euro. 

Blijkbaar zijn noch de woningbouwcorporaties noch particuliere ondernemers in staat projecten neer te 

zetten, die èn starters èn ouderen (die kleiner willen gaan wonen) bedienen. Ook projecten, die jongeren 

en ouderen bij elkaar zetten in één gebouw zou EvR willen stimuleren. 

Dus nodigt EvR het college uit eens te gaan kijken hoe de Gemeente Rijswijk het heeft aangepakt met een 

gemeentelijke woningbedrijf om deze doelgroepen te bedienen.  
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VRAAG AAN HET COLLEGE:  

1. Zou dat een alternatief voor Ridderkerk kunnen zijn? Motiveer uw antwoord a.u.b. 

Afvalbeheer. 

Over het afval is al heel veel te doen geweest in de afgelopen jaren. EvR wil het nu eens hebben over het 

zwerfvuil in Ridderkerk en de tekorten aan vuilnisbakken en wijk-/buurt afvalbakken. In het afgelopen jaar 

hebben wij al diverse schoonmaakacties in de wijken van Ridderkerk gehouden en gezien dat er toch écht 

iets gedaan dient te worden aan het (zwerf)vuil. 

In grote delen van ons prachtige Ridderkerk is echt een tekort aan afvalbakken en de reguliere (gele) 

vuilnisbakken. En daar waar ze staan, zijn ze vaak vol en worden te laat geleegd, waardoor er veel vuil 

naast zo’n bak terecht komt. Ditzelfde geldt voor de container afvalbakken. EvR verzoekt het College met 

klem om meer gele vuilnisbakken op de openbare plaatsen, parken en op doorgaande wegen op 

industrieterreinen te plaatsen. Maar ook te zorgen dat de container afvalbakken sneller en vaker worden 

geleegd en op strategische plaatsen worden uitgebreid. Veel inwoners missen het schoonmaken van de 

GFT-bak; zeker in de zomermaanden. Misschien kan het College dit in heroverweging nemen; al is het 

maar voor de zomermaanden. 

Ook het tegengaan van zwerfafval door onze gemeente heen dient te worden opgepakt. Het zorgt voor een 

beter straatbeeld, schoner en veiliger milieu, beter dierenwelzijn en meer biodiversiteit.   

MOTIE:  Daarom dient EvR samen met de PvdA een motie Ridderkerk zwerfafvalvrij in. 

Sociaal Domein. 

Integrale aanpak binnen het Sociaal Domein is bijzonder belangrijk. Hierdoor kunnen op termijn betere 

dienstverlening aan onze inwoners en kostenbesparing binnen de Jeugd- en WMO-zorg worden 

gerealiseerd. Want hoelang blijven we de tekorten binnen het Sociaal Domein nog accepteren? Door de 

open eind regelingen wordt het financieel niet beheersbaarder, helaas. 

Kosten gaan voor de baten uit. Investeren aan de voorkant is van groot belang om op termijn, later in het 

proces, kosten te kunnen besparen. Daarom is EvR groot voorstander van de echte Integrale Kind Centra, 

waarbij Onderwijs, Overheid, Ondernemers en Ouders gezamenlijk aan de slag gaan om een gezonde 

toekomst te kunnen bieden aan onze opgroeiende kinderen. Gelukkig is hiermee een begin gemaakt; maar 

we zijn er nog lang niet. 

Op sommige scholen wordt voor de leerlingen een ontbijt op school verzorgd. Nu er door Corona meer 

mensen hun reguliere inkomen zijn kwijtgeraakt; bestaat de kans dat er thuis onvoldoende geld is voor een 

goed en gezond ontbijt. 
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VRAAG AAN HET COLLEGE: 

1. Ziet het College mogelijkheden om dit, in overleg met de scholen en eventuele aanvullende 
partners, verder uit te breiden naar alle onderwijsinstellingen in Ridderkerk? 

Onder de vorige EvR wethouder is een pilot huisartsen gestart, waar er samenwerking is tussen de 

huisartsen, scholen en wijkteams.  

VRAGEN AAN HET COLLEGE: 

1. Zijn er al resultaten te melden naar aanleiding van deze pilot huisartsen.  
2. Zo ja, welke zijn dit?  
3. Zo nee, wanneer worden deze dan wel verwacht? 

We hebben onze zorgen al eerder in de raad geuit, toen bekend werd gemaakt dat het WMO-vervoer te 

duur werd en ritten al 24 uur van tevoren aangevraagd dienden te worden, om zo kosten te kunnen 

besparen. EvR vindt dit nog steeds geen goede gang van zaken en nodigt het College uit om te komen met 

een andere oplossing. Er worden miljoenen uitgegeven aan schermen, herontwikkeling centrum, 

nieuwbouw scholen, enzovoorts. Allemaal nuttige zaken hoor. Maar de mensen die het WMO-vervoer zo 

hard nodig hebben staan in de kou!  

VRAGEN AAN HET COLLEGE:   

1. College, kan dit nu niet anders?  
2. Kom met een nieuw voorstel voor dit onderdeel van het Sociaal Domein. 

Als laatste vragen wij bijzondere aandacht voor preventief medische onderzoeken onder ouderen. Volgens 

EvR is dat een taak die past bij de GGD. Daarom de volgende vragen aan het College. 

VRAGEN AAN HET COLLEGE: 

1. Hoe staat het hiermee in Ridderkerk?  
2. Wordt hier al iets aangedaan?  
3. Zo niet, kan het College de GGD verzoeken om dit op te pakken in Ridderkerk? 

Energietransitie. 

De klimaatdoelen van de landelijke- en de plaatselijke overheden zullen de komende jaren het politieke 

debat gaan overheersen. EvR heeft zo ook haar eigen visie hierop. 

Het College werkt plannen uit om Ridderkerk aardgasvrij te maken, althans grotendeels. Voor de wijk 

Rijsoord zal dat zeker niet gaan lukken en daarvoor zullen andere plannen uitgewerkt dienen te worden. 

Met de aantekening, dat nu al een kleine 30 gemeenten weigeren mee te werken aan deze transitie vraagt 

EvR zich af of ook Ridderkerk zich bij deze gemeenten dient te voegen. Er wordt een hele hoop gepraat en 

bedacht door vooral ambtelijke werkgroepen. Ofschoon kostenneutraliteit voorop staat (u gaat niet meer 
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voor uw energie betalen dan nu) ziet EvR die kosten/baten analyses niet tegemoet. Onze kiezers mogen 

erop vertrouwen, dat EvR zonder die analyses bij geen enkel kruisje tekent. Ook niet bij processtappen op 

weg ernaar toe. 

Om van het aardgas af te komen, zet het College in op uitbreiding van de warmtenetten van Rotterdam 

naar Ridderkerk met Bolnes als eerste “aanlegsteiger”. EvR zet daar hele grote vraagtekens bij of dat 

financieel wel haalbaar is. En wordt Ridderkerk dan niet via deze achterdeur met de miljoenen verliezen 

van het Rotterdamse warmtenet geconfronteerd? Daarnaast, willen wij wel een monopolistische 

aanbieder? Ook onze zusterpartij, Echt voor Barendrecht, zet grote vraagtekens bij deze plannen. 

Vooralsnog pleit EvR voor het behouden van ons aardgasnet infrastructuur. Nederland heeft meer dan 

genoeg aardgas (al dan niet import). Ook genoeg vloeibaar gas is beschikbaar. En de ontwikkeling van 

waterstofgas dienen wij nauwlettend te volgen.  

De landelijke discussie over alternatieve energiebronnen volgt EvR met belangstelling. 

In één of meerdere wijken zal wellicht worden gepleit voor warmtepompen. Misschien een alternatief, maar 

warmtepompen draaien op elektriciteit en dat kan een aardige kostenpost blijken. 

Derhalve dient EvR de ogen open te houden voor de capaciteitsuitbreiding van het elektriciteitsnet. Dat is 

een hoofdstuk apart, waar wij in Ridderkerk nog weinig over horen. 

Niettemin juicht EvR mensen toe, die voor eigen rekening en risico van het aardgas af willen. Ook is EvR 

blij met mensen, die zonnepanelen plaatsen en zo duurzame elektriciteit opwekken. Zij die dat kunnen 

doen, moeten dat zeker niet nalaten. 

 VRAGEN AAN HET COLLEGE:   

1. In het algemeen: Hoe staat het College tegenover bovenstaande aangehaalde visies? 

2. En het punt van kostenneutraliteit in het bijzonder? 

Financiën. 

Men zegt dat Ridderkerk een rijke gemeente is. Natuurlijk zit daar een kern van waarheid in nadat de 

opbrengst van de ENECO-aandelen op de bankrekening van de Gemeente Ridderkerk staat. Ruim   

€ 46.000.000 is geen kattenpis. 

Jammer genoeg heeft wethouder Oosterwijk de Gemeenteraad niet benaderd voor een toegezegde 

discussie over mogelijke besteding van deze ENECO-opbrengst. Daarmee schaadt hij het aan hem 

geschonken vertrouwen van de Gemeenteraad. Jammer, een gemiste kans wat EvR betreft. 

Ook zal de vraag van STEDIN (infrastructuur van gas- en elektriciteitsnetten) vroeger of later beantwoord 

moeten gaan worden. STEDIN komt naar alle waarschijnlijkheid richting al haar aandeelhouders met de 

vraag om een extra investering te doen, gefinancierd vanuit de uitbetaling van de ENECO-aandelen. 
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VRAAG AAN HET COLLEGE:   

1. Hoe stelt het College zich op als STEDIN met een dergelijk verzoek komt? 

EvR moet helaas constateren, dat de Gemeente noch in 2020 noch in 2021 in staat is een sluitend 

huishoudboekje te presenteren. In 2020 gaat er ruim € 2.000.000,- en in 2021 naar verwachting ruim 

€ 4.00.000,- uit de Algemene Reserves. Daar staan wel soms mooie investeringen tegenover.  

Verder maakt EvR zich zorgen dat steeds meer landelijke taken op het bordje van de gemeente worden 

gelegd zonder voldoende financiering ervan. Vooral in het sociaal domein met veel open eind regelingen 

kan de vraag van beheersbaarheid op termijn worden gesteld.  

VRAAG AAN HET COLLEGE: 

1.  Wat is de visie van het College om dit op termijn beheersbaar te maken? 

Een punt van aanhoudende zorg is de doorstijgende kosten van ons afval. Op papier dient de kostprijs aan 

de consumenten te worden doorberekend middels de afvalstoffenheffing. Dit jaar zien we een gigantische 

stijging van deze kosten, waar EvR niet blij mee is. Een uitstel van deze kostendekking (met een mooi 

woord uitfasering) wordt door EvR omarmd. 

Het College wordt zeker uitgenodigd nog een kritisch te kijken naar de belastingdruk in Ridderkerk. In de 

meerjarenplanning wordt deze druk elk jaar hoger. Dat vindt EvR een ongewenste ontwikkeling. Ja, op 

termijn ontkomen wij er niet aan na te denken of wij nog alles willen wat wij nu normaal vinden. Dus onze 

rijkdom is beperkt.  

Nieuw Reijerwaard. 

Onze gemeente is voor één derde eigenaar van Nieuw Rijerwaard. De andere delen zitten bij Rotterdam en 

Barendrecht. 

Alhoewel de verkoop van gronden heel langzaam gaat, wordt bij tijd en wijle wat verkocht. EvR betreurt 

wel, dat het bestuurscollege al dan niet bewust stukken land kriskras door het gebied verkoopt, zodat 

eventueel mogelijke woningbouw wel heel erg moeilijk gaat worden.  

Van het College vernemen wij graag een visie hoe de samenwerking met de partners gaat. EvR krijgt de 

indruk dat niet iedereen even gelukkig met de samenwerking is. Vooral Barendrecht zou wel af willen van 

haar aandeel. De grootste partij in de Gemeenteraad van Barendrecht, onze zusterpartij Echt voor 

Barendrecht, heeft ons laten weten, dat wat hen betreft, Ridderkerk hun aandeel voor € 0,-  kan 

overnemen.  

VRAAG AAN HET COLLEGE: 

1. Wat vindt het College van een eventuele overname van het Barendrechtse deel? 
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Dit is wat ons betreft onze bijdrage bij de Algemene Beschouwingen tijdens de Begrotingsraad op 5 

november 2020. Uiteraard wensen wij het College en alle ambtenaren veel succes toe met de uitwerking 

van onze vragen en verzoeken en met de, op 5 november goedgekeurde plannen die het College voor 

komend jaar wil uitvoeren. 

terug naar begin document
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