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EMBARGO TOT EN MET 1 NOVEMBER 2012, 10.00 UUR 
 
Fundament(eel) 
 
Fundament heeft alles te maken met grondslag, met dat waarop iets steunt.  Zonder fundament, 
zonder grondslag is alles wankel, onveilig en onzeker.  Wie kent niet de Bijbelse gelijkenis van de wijze 
en de dwaze bouwer.  De wijze bouwde een huis met een goed fundament op een steenrots.  De dwaze 
bouwde direct op de aarde, zonder fundament.  Toen er een watervloed kwam, bleef het huis op het 
fundament staan, maar dat zonder fundament werd weggeslagen.  De Heere Jezus zegt dat in over-
drachtelijke zin.  Wie tot Hem komt en Zijn woorden hoort en die ook doet, is gelijk aan de wijze bouwer.  
Die bouwt op een goed fundament en dat heeft toekomst.  Een wijze les die in gedachten kwam na de 
laatste Tweede Kamerverkiezingen.  Zo wijst voormalig commissaris van de Koningin in Limburg Frissen 
in een analyse op het verlies voor het CDA bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op de ‘ontworte-
ling’ van de samenleving.  Een samenleving zonder wortels, zonder fundament.  Die ontworteling is 
breder dan de ontzuiling, die betrekking heeft op instituties.  Ontworteling heeft te maken met gebrek 
aan richting, met onzekerheid.  Daarom waaiert het bij verkiezingen alle kanten op en kan op dit 
moment de voorkeur van de kiezers weer heel anders zijn dan bijvoorbeeld een week geleden.  De 
beweeglijkheid van kiezers die zich laten leiden door op zichzelf gerichte deelbelangen en niet door een 
vastomlijnde en samenhangende mens- en maatschappijvisie is enorm.  Zo’n samenleving raakt op drift, 
heeft geen houvast meer en zwabbert al naar gelang de waan van de dag alle kanten op.  En onder-
tussen neemt het onbehagen in de samenleving over de prestaties van de politiek en het gezag en de 
daadkracht van de overheid eerder toe dan af, ondanks de toegenomen betrokkenheid van burgers op 
de politiek en in allerlei participatietrajecten.  Een politieke partij behoort alle relevante belangen tegen 
elkaar af te wegen.  Dat gebeurt in de samenleving steeds minder en daarom passen sommige partijen 
zich daarop aan of ontspruiten zelfs aan beginselloosheid.  In dit postmoderne klimaat zijn personen en 
het gevoel van kiezers doorslaggevend.  Zo moet het niet.  De cultuursocioloog Gabriel van den Brink 
stelde al in 2008 dat wij weer op zoek moeten naar het grote verhaal.  Daar hebben burgers weer 
behoefte aan, omdat hun dat motiveert en inspireert.  In culturele zin kent ons land een te grote diversi-
teit, stelt hij.  Er is meer verbondenheid nodig aan elkaar en met het grote geheel.  We hebben een 
publieke moraal nodig.  En juist die hebben wij volgens hem aan de wolven gevoerd.  Nu zoekt ieder-
een het zelf maar uit.  Ons grote verhaal, ons fundament is het Woord van God, de Bijbel, en Zijn Tien 
Woorden.  God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf is het grote gebod dat Christus ons heeft 
voorgehouden.  Die Bijbelse waarden en normen zijn heilzame richtingwijzers voor onze persoonlijke en 
bestuurlijke activiteiten. 
 
 
Bestuurlijke organisatie en samenwerking 
Als gevolg van het uiteenvallen van Leefbaar Ridderkerk steunt het college van B&W niet meer op een 
meerderheid van de gemeenteraad.  Een verkenner onderzoekt de mogelijkheden voor een zo breed en 
stabiel mogelijke steun voor een college.  Gedurende dit verkenningsproces worden geen medede-
lingen gedaan.  Het verslag van de verkenner moet voor 1 december 2012 zijn afgerond. 
 
Er komt beleidsinhoudelijk veel op de ambtelijke organisatie af.  Denk alleen maar aan de decentra-
lisaties (jeugdzorg, Wet werken naar vermogen en WMO/AWBZ).  Het is nu nog afwachten tot welke 
bijstellingen van beleid een nieuw kabinet besluit, maar dat gedecentraliseerd zal worden, staat eigenlijk 
wel vast.  Tegelijk staat de ambtelijke organisatie onder druk van bezuinigingen.  Inhoudelijke én finan-
ciële redenen dus om met andere gemeenten samen te werken.  Dat is niet nieuw, maar de intensiteit 
en daarmee de mogelijke effecten op de dienstverlening van de gemeente als de voor inwoners meest 
nabije overheid wel1.  Voor de SGP is het ‘lokaal wat kan en regionaal wat moet’ fundamenteel.  Het 
gaat niet om het maximaal haalbare, maar om het noodzakelijke in relatie tot begrippen zoals relatieve 
autonomie en behoud van relatieve eigenheid.  Geen dwang of drang tot harmonisatie van beleid 
omwille van financiële resultaten al zal de werkelijkheid leren dat die wisselwerking er wel is en er moed 
en kracht voor nodig is om dan toch de rug recht te houden.  Er is niet aan te ontkomen dat van geval tot 
geval een keus gemaakt zal moeten worden hoe ver we willen gaan in samenwerken en inleveren van 
autonomie en eigenheid in ruil voor ‘winst’ op de doelstellingen en randvoorwaarden voor de samenwer-

                                                
1  In dit verband is het bijzonder te mogen constateren dat de gemeente kennelijk soms zo nabij is voor onze inwoners dat 

een legaat van € 80.000 voor de kinderboerderij is ontvangen.  Een nalatenschap voor een lokale overheid, terwijl er 
tegelijk een voortdurend maatschappelijk debat is over het al dan niet rechtvaardige van successierechten en de hoogte 
daarvan.  Bijzonder! 
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king.  Niet kritiekloos meezingen in het koor van hen die samenwerking als ‘hip’ zien of als de panacee 
van alle lokale kwalen, maar evenmin samenwerking op voorhand en bijkans ongemotiveerd afwijzen 
als zondermeer erkend moet worden dat het om bovenlokale problematiek gaat die een bovenlokale 
oplossing vergt.  Waarbij zo veel mogelijk aangesloten moet worden op bestaande bestuurslagen 
(waaronder de provincie) in plaats van het optuigen van allerlei nieuwe structuren.  Fundamentele kaders 
stellen, zeker, maar geen ongefundeerd en ongenuanceerd ‘nee’ tegen elke vorm van samenwerking 
met wie dan ook.  Voor de SGP is van belang dat onze inwoners er beter van worden, inhoudelijk en 
financieel, en dat de autonomie en eigenheid van onze gemeente zo veel mogelijk in stand blijven. 
 
De SGP heeft met belangstelling kennis genomen van het gecombineerde verslag over 2010 en 2011 
van de commissie bezwaarschriften.  Het voert te ver om in dit verband in te gaan op de aanbevelingen 
van de commissie.  Wel onderstreept de SGP het belang van een goede juridische kwaliteitszorg.  
Daar lijkt nog te veel aan te mankeren. 
 
 
Veiligheid 
Veiligheid is een fundamentele overheidstaak.  De collectieve bescherming van inwoners tegen van 
buiten komende onheilen waartegen individuen zich niet of nauwelijks kunnen wapenen.  Uiteraard gaat 
het dan om politietaken, brandweerzorg en rampenbestrijding.  Bij het uitbouwen van de verzorgings-
staat lijkt het er soms op dat de overheid delen van de veiligheid heeft geprivatiseerd.  Zo is buurt-
preventie natuurlijk prachtig en ook goed voor de sociale samenhang, doch anderzijds maakt het even-
goed duidelijk dat de overheid alléén niet meer in staat is om haar burgers adequaat te beschermen.  De 
SGP vindt het laatste een kerntaak, ook van de lokale overheid.  Bij de invoering van de nationale 
politie moet dit steeds goed onder ogen worden gezien.  Ook wordt in het licht hiervan het in de nota 
integraal veiligheidsbeleid toegezegde nader onderzoek naar de mogelijkheden om het aantal 
gemeentelijke toezichthouders uit te breiden met belangstelling afgewacht.  Wanneer kan de raad de 
uitkomsten van dat onderzoek tegemoet zien? 
 
De SGP vraagt nadrukkelijk aandacht voor de samenhang tussen overmatig alcohol- en drugs-
gebruik en allerlei overlastvormen en geweldsmisdrijven, met name in en rond horecagelegen-
heden en vooral tijdens weekwisselingen.  Ronduit zorgelijk is het toenemende vandalisme, zeker 
tijdens de weekwisseling.  Zo sneuvelen er wekelijks ruiten van abri’s (gelukkig niet op de Ringdijk overi-
gens, voor zover wij weten).  De inzet van het college moet zijn om deze schades zo veel mogelijk te 
verhalen op de daders.  En welke betekenis kan de nieuwe Drank- en Horecawet in dit opzicht hebben?  
De SGP ziet belangstellend uit naar de nieuwe Verordening Drank en Horeca en de verbinding daar-
van met het gemeentelijk gezondheidsbeleid.  Hoe staat het met het actieplan jeugd en alcohol?  De 
SGP vindt dat er alles aan gedaan moet worden om drankgebruik sterk te matigen en drugsgebruik zo 
mogelijk uit te bannen, al zal dat helaas wel een utopie blijken te zijn.  Drank en drugs zijn oorzaak van 
veel menselijk leed, eigenlijk altijd al geweest, maar daar mogen we ons niet bij neerleggen.  Wat kan 
worden gedaan aan de aanhoudende overlast en het intimiderende gedrag van hangjongeren op 
koopavonden in het centrum van Ridderkerk?  Staat dat punt permanent op de agenda van het overleg 
met centrumondernemers?  Wat gaat gebeuren met de resultaten van een onderzoek naar hangjonge-
ren in ’t Zand en vooral, op welke termijn? 
 
Bij de behandeling van de nota integraal veiligheidsbeleid is toegezegd dat bij de wijziging van de 
Gemeentewet met betrekking tot mobiel cameratoezicht een brede discussie over dat middel zal 
worden gevoerd.  Zeker in de komende donkere maanden is het risico op gewelddadige overvallen 
helaas weer groter dan in de zomermaanden.  Hopelijk blijken de getroffen maatregelen om een golf van 
overvallen zoals begin dit jaar te voorkomen, ook adequaat te zijn.  De SGP onderstreept nog eens het 
belang van een ruimhartige inzet van cameratoezicht.  Temeer na het pleidooi van de winkeliers in het 
centrum tijdens de recente bijeenkomst van raadsleden met Ridderkerkse ondernemers om een veilige 
winkelomgeving te waarborgen.  Daar schort het nu te veel aan. 
 
Tot slot de ambulances.  Er is al heel lang heel veel over gesproken.  Daarom heel kort: laat op de 
kortst mogelijke termijn een ambulance in of in ieder geval dichtbij Ridderkerk gestationeerd worden! 
 
 
Sociale infrastructuur 
Het is een fundamentele overheidstaak te verzekeren dat er een deugdelijk schild is voor de kwetsba-
ren in onze samenleving.  Geen enkel mens in een afhankelijke positie, zoals chronisch zieken, gehan-
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dicapten en werklozen (vergeet de jeugdige werklozen niet; zie resultaten armoedeonderzoek Ridder-
kerk 2012 ‘Armoede in Perspectief’), mag door de bodem van een menswaardig bestaan zakken.  Dat 
moet ook het fundament zijn onder de hiervoor al vermelde decentralisaties.  Natuurlijk moeten de eigen 
verantwoordelijkheid en mogelijkheden van burgers meer worden aangesproken.  De overheid moet 
problemen van burgers niet overnemen, maar burgers zoveel mogelijk in staat stellen hun problemen 
aan te pakken.  In plaats van een individualistische benadering dienst daarom de eigen kracht van 
sociale netwerken beter benut worden.  Dat levert niet alleen financieel, maar ook sociaal en maat-
schappelijk winst op.  Maar het bieden van een vangnet blijft een fundamentele overheidstaak.  Waarbij 
recht gedaan moet worden aan de levensovertuiging van alle inwoners.  Het zorgaanbod dient divers 
en representatief te zijn.  Bij de keuze van zorgaanbieders moet hier uitdrukkelijk op gelet worden.  De 
SGP vraagt zich af wat de gevolgen zijn van het loslaten van het zogenoemde ‘Zeeuws model’ bij de 
aanbesteding van de huishoudelijke hulp voor de identiteitsgebonden zorg.  Hoe kan die dan toch wor-
den gewaarborgd? 
 
De SGP hecht eraan nog eens te benadrukken dat over de vergrijzing niet al te tobberig gedaan moet 
worden.  Natuurlijk heeft de vergrijzing (en ook de ontgroening) gevolgen voor bijvoorbeeld onderwijs en 
andere (maatschappelijke) voorzieningen.  Daar moet zeker beleid op gemaakt worden.  Daarom is het 
goed dat de overkoepelende nota Grijs, zilver en goud; de demografische toekomst van Ridderkerk is 
vastgesteld.  De SGP hecht eraan te benadrukken dat de kennis en de (levens)ervaring van ouderen 
veelal bronnen zijn van wijsheid die het waard zijn overgedragen te worden op volgende generaties.  
Zo kunnen en mogen ouderen een waardevolle en gewaardeerde plaats innemen in de samenleving.  
Die plaats moet er zijn of daarvoor moet gezorgd worden.  Ook in de woningbouw, maar zonder een al te 
eenzijdige focus op het bouwen voor ouderen en zonder de aandacht te verliezen voor jonge(re) gezin-
nen.  Ook zij hebben een waardevolle en gewaardeerde plaats in onze gemeente en zijn evenzeer van 
grote betekenis voor het geheel van de samenleving.  Zoals altijd heeft elke medaille twee kanten. 
 
Het is van groot belang dat onze jongeren worden opgevoed in een veilige en warme omgeving.  De 
SGP ziet het gezin als een hoeksteen van de samenleving.  Wij zijn er van overtuigd dat een goede 
thuisbasis veel problemen voorkomt in onze maatschappij, waarmee niet gezegd is dat problemen met 
jongeren dus altijd te maken hebben met een gebrekkige thuisbasis.  Wel moet eerlijk onder ogen 
worden gezien dat het wel vaak te maken heeft met een problematische thuissituatie.  En natuurlijk moet 
ook niet het beeld ontstaan dat jongeren alleen voor problemen zorgen, want met de meeste jongeren 
gaat het gelukkig gewoon goed.  Het hebben en faciliteren van goede jongerenvoorzieningen voor 
ontmoeting en ontspanning kan daar een positieve bijdrage aan leveren.  Het initiatief daarvoor moet wat 
de SGP betreft vooral bij de jongeren zelf vandaan komen.  Niet alles moet op een presenteerblaadje 
worden aangeboden.  Het is verrijkend om al op jonge leeftijd initiatief, organisatievermogen en verant-
woordelijkheidsbesef te ontwikkelen. In dit verband wijst de SGP op het vele jongerenwerk vanuit en 
binnen kerkelijke gemeenschappen, door en voor jongeren, waarvoor geen subsidie wordt ontvangen.  
Een belangeloze inzet die de samenleving veel oplevert en die zelfde samenleving niets kost, zo is jaren 
geleden in Rotterdam uit een onderzoek met de titel ‘Tel je zegeningen’ gebleken.  Jongeren zijn de toe-
komst.  Ze worden in uiteenlopende trajecten klaargestoomd om hun plaats in deze complexe samenle-
ving in te nemen.  Helaas zijn er nog te veel jongeren die hun schoolopleiding voortijdig beëindigen.  
Het Regionaal Buro Leerplicht heeft de opdracht om jongeren te begeleiden die dreigen af te haken.  
Jongeren hebben er alle belang bij om met een diploma hun schoolopleiding af te sluiten.  Het versterkt 
hun positie op de arbeidsmarkt, zeker nu de jeugdwerkloosheid toch al toeneemt. 
 
 
Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en leefomgeving 
Actuele bestemmingsplannen zijn fundamenteel voor een goede ruimtelijke ordening.  De SGP maakt 
zich zorgen over het te trage tempo van actualiseren.  Bovendien lijkt het actualiseren van bestem-
mingsplannen nog te veel los te staan van het opstellen van nieuwe wijkontwikkelingsprogramma’s.  
Deze programma’s zouden consequent aan de basis moeten staan van nieuwe bestemmingsplannen.  
Uit de vragenbeantwoording blijkt dat de nieuwe planning van actualiseren van bestemmingsplannen 
realistisch is, ondanks een structurele bezuiniging van € 50.100 op externe advieskosten voor ruimtelijke 
ordening.  De SGP zal de planning nauwlettend blijven volgen. 
 
De afronding van het Centrumplan lijkt binnen handbereik te zijn gekomen.  De tijd dringt.  Het Konings-
plein geeft nu te veel de indruk van een half afgemaakt bouwterrein en bovendien wordt het verlies door 
oplopende financieringskosten steeds groter.  De inspanningen met betrekking tot de invulling van 
Cornelisland moeten worden geïntensiveerd.  Een project waaraan nog de nodige financiële risico’s 
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kleven.  Hetzelfde geldt voor de beoogde woningbouw in ’t Zand.  Juist hier kan nog relatief goedkoop 
gebouwd worden voor starters en jonge gezinnen.  Niet onbelangrijke doelgroepen uit de woningbouw-
strategie, zeker ook in het licht van de vergrijzing.  De SGP maakt zich nog steeds zorgen over de 
invulling van de Driehoek ’t Zand.  Is een drietal grote sportzalen mede gelet op de vergrijzing en terug-
lopende leerlingenaantallen nog steeds reëel en wordt de bouwmassa daardoor niet veel te massief voor 
zo’n klein gebied?  Wat zijn de gevolgen voor het parkeren?  Bij de Tweede Kamer is een voorstel voor 
een nieuwe huisvestingswet, de Huisvestingswet 2012, aanhangig.  Daarin zijn mogelijkheden opgeno-
men voor meer lokaal maatwerk.  Daarmee kunnen gemeenten regelen dat bij schaarste voorrang 
wordt gegeven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de 
woningmarktregio, de gemeente of een tot de gemeente behorende kern.  Sturen in de woonruimtever-
deling kan wanneer schaarste leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten.  Een en ander moet 
worden vastgelegd in een huisvestingsverordening.  De SGP vraagt het college om te onderzoeken – 
zodra het voorstel kracht van wet heeft gekregen – of ook een meer dan gemiddelde vergrijzing valt 
onder het begrip ‘onevenwichtige effecten’.  In dat geval kan wellicht een combinatie van een verlaging 
van grondprijzen, een anti-speculatiebeding en de eis van economische en/of sociale gebondenheid aan 
Ridderkerk een positieve prikkel geven aan nieuwbouw voor starters en jonge gezinnen waarmee de trek 
naar omliggende gemeenten kan worden gekeerd.  De SGP beseft overigens dat ook hier nadelen aan 
verbonden zijn, maar stelt het op prijs om daarin bewuste keuzes te maken op basis van alle in beeld te 
brengen voor- en nadelen van zo’n arrangement. 
 
De bezuinigingen op het onderhoud van de buitenruimte worden steeds meer zichtbaar.  Zeker tegel-
paden lijken in kwalitatief opzicht snel achteruit te gaan (wiebelende tegels, worteldruk, etc.).  Wij vragen 
om zeker de belangrijke fietsroutes zeer regelmatig te inspecteren zodat gevaarlijke situaties hoe dan 
ook worden voorkomen.  Natuurlijk kunnen inwoners klachten melden, maar daarop mag niet worden 
blind gevaren. 
 
Een goed milieu is fundamenteel juist ook voor toekomstige generaties en verdient daarom onze aan-
houdende zorg.  Tegelijk moet bedacht worden dat het milieu in de laatste decennia aanzienlijk is verbe-
terd.  De neiging bestaat om blind te staren op het half lege glas.  Als gemeentelijke overheid hebben we 
een zekere voorbeeldfunctie.  Zo heeft de raad besloten om zonnecollectoren te laten plaatsen op het 
dak van het gemeentehuis.  Hoewel slechts beperkt invloed kan worden uitgeoefend op het milieu, zijn 
het vaak kleine dingen die, zonder dat het veel of extra geld kost, een bijdrage kunnen leveren aan een 
betere en vooral schonere leefomgeving.  Denk hierbij aan het stimuleren van fietsgebruik en het 
investeren in duurzame materialen. Goede en continue voorlichting naar onze inwoners via het 
Gemeentejournaal in De Combinatie blijft nodig, zeker ook als het om afvalscheiding gaat. 
De vuurwerkvrije gebieden hebben bij de afgelopen jaarwisseling opnieuw hun nut bewezen.  Wat de 
SGP betreft mogen er meer van deze gebieden worden ingesteld en met een grotere omtrek zodat 
meer ‘vandalismegevoelige’ objecten of kwetsbare inwoners er binnen vallen.  Gelet op het vandalisme 
tijdens de laatste jaarwisseling denkt de SGP bijvoorbeeld concreet aan een zodanige verruiming van 
het vuurwerkvrije gebied Dillenburgplein dat ook de Christus is Koning Kerk aan de Juliana van 
Stolbergstraat daarbinnen valt.  Hetzelfde kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld verzorgingstehuizen.  
De SGP vraagt het college vanuit dit gezichtspunt de omtrek van de vuurwerkvrije gebieden nog eens 
goed te beoordelen en zo nodig te vergroten.  Als echt belang wordt gehecht aan een goede lucht-
kwaliteit, mag die gelet op de enorme emissies in die paar uur van de jaarwisseling niet voor zo’n beetje 
de rest van het jaar worden ‘verknald’ door vuurwerk.  Dit nog afgezien van letselschade, materiële 
schade, overlast voor ouderen, zieken en ook dieren.  Het verrassende is dat een economische crisis op 
dit soort zaken geen of nauwelijks invloed heeft waaruit blijkt dat het in veel gevallen toch vooral een 
kwestie is van ‘waar heb ik het geld voor over’.  De recent vastgestelde Gebiedsvisie Deltapoort heeft 
onder meer als doel het verbeteren van de leefbaarheid door het verbinden van groengebieden.  Kan 
een initiatief zoals in Rijsoord van mevrouw Ferbrache met de scholen aldaar ook onderdeel zijn van 
deze visie?  En zo ja, wat betekent dat dan voor zo’n initiatief (zonder zo’n initiatief in overheidsbemoeie-
nis te smoren)? 
 
De SGP steunt de aanpak van de congestie bij de kruising Rijnsingel, Rotterdamseweg en A38 van 
harte.  Ook de beoogde rotondes in de Populierenlaan zijn een goed middel om de veiligheid van zeker 
de scholieren te vergroten.  De meerwaarde van een rotonde bij de Donkerslootweg, Vlietlaan ziet de 
SGP niet.  Wel het aanpassen van de rotonde Erasmuslaan, Donkerslootweg nu die destijds nogal 
ruim is aangelegd voor de zware kraanwagens van Hak B.V., maar personenauto’s op de Donkersloot-
weg de rotonde bijkans gestrekt kunnen nemen.  Daarmee beantwoordt de rotonde niet echt aan het 
doel daarvan.  De aandacht voor het (fout) parkeren in wijken mag van de SGP worden geïntensi-
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veerd.  Natuurlijk in eerste instantie oplossingsgericht door meer parkeervoorzieningen te creëren, maar 
ook door handhaving om onveilige en overlastgevende situaties te voorkomen. 
 
 
Financiën en economie 
Zoals het voor huishoudens niet is vol te houden om meer geld uit te geven dan er binnenkomt, zo geldt 
hetzelfde voor overheden.  Niet alleen leiden grotere tekorten tot hogere rentelasten, maar ook wordt op 
die manier de rekening van ons te luxe leven doorgeschoven naar een toekomstige generatie die daar-
mee meer in financiële mogelijkheden wordt beknot dan noodzakelijk is als wij onze verantwoordelijk-
heid nu nemen.  Dat laatste is ook solidariteit, namelijk met volgende generaties.  Bovendien getuigt het 
sowieso van wijs beleid om eerst de kosten te berekenen voordat een toren gebouwd wordt, om maar 
een Bijbels beeld te nemen.  Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen, al doet een stapje terugzet-
ten altijd pijn.  Anderzijds leeft een groot deel van onze samenleving nog altijd in relatieve weelde.  Dat 
neemt onze zorg voor dat deel van de samenleving waarvoor dat niet geldt, onze zorg voor echt kwets-
bare mensen niet weg, zeker niet. 
 
De SGP waardeert de combinatie van vastberadenheid én voorzichtigheid ten aanzien van bezuini-
gingen.  Het einddoel van een sluitende begroting staat vast, maar juist nu de gevolgen van (nieuw) 
regeringsbeleid nog heel onzeker zijn, is voorzichtigheid op weg daar naartoe vereist.  Heel veel wordt 
bezuinigd zonder dat het een direct merkbaar maatschappelijk effect heeft.  Het achterwege laten 
van prijsstijgingen en veel bezuinigingen op de organisatie waardoor meer pijnlijke beslissingen voor de 
samenleving gematigd worden, zijn mooi, maar tegelijk moet er wel de bewustheid zijn dat ook deze 
bezuinigingen zich op den duur kunnen gaan wreken, bijvoorbeeld als minder ambtelijke capaciteit 
beschikbaar is, etc.  Daarnaast is wel duidelijk dat de beleidsarme mogelijkheden langzaam maar 
zeker uitgeput raken en dat we er niet aan ontkomen ook keuzes te maken die onze inwoners echt gaan 
raken.  In het voorgestelde dekkingsplan zien we hier de eerste contouren van.  De SGP kan zich in 
hoofdlijnen vinden in het door het college voor 2013 voorgestelde dekkingsplan.  Het beëindigen van 
‘Safe2School’ had wat de SGP betreft wat lager op de lijst mogen staan.  Nu echter het Albeda College 
verhuist naar Rotterdam is de besparing verdedigbaar.  Wel willen wij het college vragen nauwlettend de 
veiligheid bij en in de buurt van scholen en een mogelijke toename van overlast te monitoren om indien 
nodig hierop aanvullende maatregelen te treffen. De SGP is zich er van bewust dat voor eventuele 
veiligheid vergrotende maatregelen elders weer dekking gevonden zal moeten worden.  Ook met de 
bezuiniging op het bewegingsonderwijs c.q. de vakleraren gymonderwijs is de SGP niet erg gelukkig.  
Het is duidelijk dat bewegen voor kinderen van cruciaal belang is in onder andere de strijd tegen het 
oprukkende overgewicht.  Toen de scholen al weer lang geleden deze kosten voor het eerst vergoed 
kregen via de rijksbekostiging, heeft de gemeente Ridderkerk daar bovenop de gemeentelijke subsidie 
laten bestaan.  Dat is natuurlijk al die tijd mooi geweest voor de scholen, maar in deze tijd van bezuini-
gen wel een luxe die niet langer gepermitteerd kan worden.  Voor alle bezuinigingen en zeker voor die 
waarbij maatschappelijke organisaties zijn betrokken, geldt dat de effectuering zorgvuldig moet gebeu-
ren.  Als wat langer tijd nodig is om een bezuiniging te kunnen realiseren, moet daar ook de gelegenheid 
voor worden gegeven.  Dit geldt bijvoorbeeld voor Vluchtelingenwerk. 
 
Wat de SGP betreft dient de stijging van de woonlasten beperkt te blijven tot maximaal de inflatienorm.  
Wat dat aangaat is het goed om te zien dat de stijging van de lastendruk voor bedrijven beperkt blijft tot 
1,75%.  Ook voor eigenaren van een koopwoning blijft de stijging van de woonlasten beperkt tot maxi-
maal 1,82%, waarbij in sommige gevallen een lichte daling mogelijk is.  Opvallend, en in deze tijd waarin 
zoveel bezuinigd moet worden nauwelijks verkoopbaar, zijn de dalingen van de woonlasten voor 
huurders met percentages oplopend tot ruim 14%.  Dat de stijging van de woonlasten beperkt kan 
blijven is mooi, maar een daling van de lasten met dergelijke percentages voor een bepaalde groep is 
niet evenwichtig.  Wij verzoeken het college na te gaan hoe de ontwikkeling van de woonlasten meer 
evenwichtig over alle gezinnen en bedrijven verdeeld kan worden.  Het moet eerlijker, zullen we maar 
zeggen. 
 
 
Slot 
De tijd staat niet stil.  Geen mens kan dat veranderen.  Wij hebben de tijd niet in onze hand, maar die is 
in Gods hand.  Hij schrijft de geschiedenis.  Vandaar dat we spreken van Anno Domini, het jaar onzes 
Heeren.  Wat we wel weten, is dat er na Christus' wederkomst geen tijd meer zal zijn.  Tot dat moment 
behoren we onze taak en opdracht te blijven vervullen, ons dagelijks werk, óók in de politiek.  Het is op 
31 oktober Hervormingsdag.  Aan de bekende hervormer Maarten Luther wordt de uitspraak toege-
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schreven: “Als ik wist dat Christus morgen zou wederkomen, plantte ik vandaag nog een boom”.  De tijd 
staat niet stil, maar wij zijn allemaal wel tijdelijk op aarde.  De SGP wenst iedereen van harte toe dat 
uitgezien wordt naar de stad met vaste en onbeweeglijke fundamenten, dat is de hemel.  God liefheb-
ben boven alles en onze naaste als onszelf.  Daar zal niet alleen elk individu, maar ook de samenleving 
wél bij varen.  Dat is het fundament van waaruit de SGP politiek wil bedrijven.  Zeker, met vallen en 
opstaan, met fouten en gebreken, maar wél vanuit een vastomlijnd en helder fundament, niet als een-
voudig spoorboekje, maar elke keer weer vertalend naar de weerbarstige politieke praktijk van alledag.  
In het besef dat eenmaal ook hierover verantwoording moet worden afgelegd tegenover God. 
 
De SGP zegt het college van B&W en de ambtelijke organisatie heel hartelijk dank voor de beantwoor-
ding van de vele vragen en dat in zo’n korte tijd.  Graag wensen wij het college van B&W, de (burger)-
raadsleden, de ambtelijke organisatie en allen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het 
reilen en zeilen van en in de gemeente Gods zegen toe, ambtelijk én persoonlijk. 
 
 
Vragen 
1. Onderzoek naar mogelijkheden om het aantal gemeentelijke toezichthouders uit te breiden.  

Wanneer kan de raad de uitkomsten van dat onderzoek tegemoet zien? 
 
2. Hoe staat het met het actieplan jeugd en alcohol? 
 
3. Wat kan worden gedaan aan de aanhoudende overlast en het intimiderende gedrag van hang-

jongeren op koopavonden in het centrum van Ridderkerk?   
 
4. Wat zijn de gevolgen van het loslaten van het zogenoemde ‘Zeeuws model’ bij de aanbesteding 

van de huishoudelijke hulp voor de identiteitsgebonden zorg.  Hoe kan die toch worden gewaar-
borgd? 

 
5. Driehoek ’t Zand: is een drietal grote sportzalen mede gelet op de vergrijzing en teruglopende 

leerlingenaantallen nog steeds reëel en wordt de bouwmassa daardoor niet veel te massief voor 
zo’n klein gebied?  Wat zijn de gevolgen voor het parkeren? 

 
6. De SGP vraagt het college om te onderzoeken – zodra de Huisvestingswet 2012 in werking is 

getreden – of ook een meer dan gemiddelde vergrijzing valt onder het begrip ‘onevenwichtige 
effecten’ en of op basis daarvan een voor starters en jonge gezinnen aantrekkelijk arrangement 
mogelijk is van lagere grondkosten, anti-speculatiebedingen en maatschappelijke en/of sociale 
gebondenheid. 

 
7. De SGP vraagt het college vanuit de gezichtspunten ‘vandalismegevoeligheid’ en ‘zorg voor 

kwetsbare inwoners’ de omtrek van de vuurwerkvrije gebieden nog eens goed te beoordelen en 
zo nodig te vergroten. 

 
8. De recent vastgestelde Gebiedsvisie Deltapoort heeft onder meer als doel het verbeteren van de 

leefbaarheid door het verbinden van groengebieden.  Kan een initiatief zoals in Rijsoord van 
mevrouw Ferbrache met de scholen aldaar ook onderdeel zijn van deze visie?  En zo ja, wat 
betekent dat dan voor zo’n initiatief (zonder zo’n initiatief in overheidsbemoeienis te smoren)? 

 
9. De rotonde Erasmuslaan, Donkerslootweg is destijds nogal ruim aangelegd voor de zware 

kraanwagens van Hak B.V.  Personenauto’s op de Donkerslootweg kunnen de rotonde bijkans 
gestrekt nemen.  Is het college bereid te onderzoeken of, en zo ja hoe, de rotonde kan worden 
aangepast en tegen welke kosten zodat die ook voor personenauto’s gaat functioneren zoals dat 
bij een rotonde bedoeld is? 

 
 


