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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

(blz 13) Planmatig onderhoud wegen: de verwachting is dat de prijsindexering voor dit jaar 10% is. 

Dat is een forse stijging. Om binnen de beschikbaar gestelde budgetten te kunnen blijven kan ook 

worden gekozen om (tijdelijk) iets kritischer te zijn op noodzaak van onderhoud.  

Wordt er op dit moment kritischer (dan normaal) gekeken naar de noodzaak van onderhoud? 

Antwoord 1 

De bijraming is gebaseerd op uitvoering van vastgesteld beleid. Er wordt uiteraard altijd kritisch 

gekeken naar nut en noodzaak van uitgaven. 

Vraag 2 

(algemeen) Niet alleen bij onderhoud wegen zien we een hoge kostenstijging, ook op vele andere 

thema’s.  

Wordt ook daar kritischer dan we gewend zijn gekeken naar de noodzaak om uitgaven te doen 

c.q. kosten te beperken? Geldt dat zowel voor het fysieke domein als het sociale domein? 

Antwoord 2 

Zie antwoord 1. Dit geldt ook voor het sociale domein. 

 



Vraag 3 

(Blz. 14 Dutch Fresh Port) De deelnemende partijen in Dutch Fresh Port (DFP) hebben toegezegd 

een financiële bijdrage te leveren aan het samenwerkingsverband Dutch Fresh Port. Hiervoor was 

in de begroting 2022 geen apart budget gereserveerd, om die reden wordt de bijdrage van 

Ridderkerk ten laste gebracht aan het budget Economische Advisering.  

Vraag: Kan je een toezegging van €107.000 doen zonder raadsbesluit? En wat krijgen we voor 

deze deelname en investering terug? 

Antwoord 3 

Een toezegging is altijd onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming. Dat is in deze geborgd 

door besluitvorming over de 2e tussenrapportage 2022.  

Het Agro-Vers-Food DFP cluster is heel belangrijk voor Ridderkerk. Door de deelname aan DFP 

kan er gewerkt worden met een jaarprogramma waarin concrete doelstellingen en projecten zijn 

benoemd. Deze zijn o.a. gericht op het bevorderen van de werkgelegenheid, bereikbaarheid, 

leefbaarheid en verduurzaming. Twee voorbeelden betreffen: de ontwikkeling van een jobcenter 

t.b.v. instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van een 

mobility hub t.b.v. het verminderen van verkeersbewegingen. 

Vraag 4 

(Blz. 19 Inkomensregelingen) Bijraming bijzondere bijstand, onderdeel ‘eenmalig levensonderhoud’. 

De uitgaven bijzondere bijstand zien we in het eerste half jaar stijgen ten opzichte van het 

afgelopen jaar. Vooral op het onderdeel ‘eenmalig levensonderhoud’ is een toename te zien is van 

de uitgaven. Hier moet nader onderzoek naar gedaan worden.  

Vraag: Wat willen we met dit onderzoek helder krijgen, wat denken we met dit onderzoek te gaan 

vinden en wat gaan we daar mee doen? 

Antwoord 4 

We willen hiermee onderzoeken waarom er op dit onderdeel nu meer uitgaven zijn: is er een trend 

of bepaalde ontwikkeling die hieraan ten grondslag ligt. Met deze kennis kunnen we onderzoeken 

of we hier invloed op hebben en of er acties nodig zijn. 

Vraag 5  

(pagina 33) In verband met de aangepaste planning R-net Ridderkerk-Rotterdam schuiven 

investeringen op naar minimaal 2023. Kunnen we deze aangepaste planning ontvangen? 

 



Antwoord 5 

Eind 2022 informeren we de raad over de voortgang van de implementatie van HOV. Hierbij 

verzorgen we een actuele planning van zowel de inhoudelijke stappen als de investeringen voor 

de komende jaren. 
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