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SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN Begroting 2017 en 2e Tussenrapportage 2016 na B&W 11 okt. 2016 per fractie 
 

                          
Gem Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
R B CDA01 Blz 20 - tenminste één keer 

per jaar een ideeën dag or-
ganiseren in het gemeente-
huis, de huiskamer van Rid-
derkerk. 

Kunt u een overzicht aanleveren van de ontvangen 
ideeën?  
Hebben alle indieners een minimale reactie ontvangen 
dat het idee is ontvangen en in behandeling zal wor-
den genomen (wat de uitkomst ook zal zijn)? 

Een overzicht treft u hierbij als bijlage C aan. Met de indieners van ideeën is contact over 
de wijze waarop zij hun idee kunnen uitvoeren en welke ondersteuning zij daarbij nodig 
hebben. 

R B CDA02 Blz 63 - de prestatie-
indicatoren. 

De waarden van de prestatie-indicatoren zijn uit 2012. 
Zijn er geen recentere waarden beschikbaar? 

Prestatie-indicatoren, zie LR09.  
 

R B CDA03 Blz 69 – in de Stimuleringsre-
gelingen wordt € 600 000 
gestort. 

Is het bedrag van € 600 000 niet wat weinig voor 3 
soorten leningen? 

In november worden u voorstellen ter besluitvorming voorgelegd. Wij schatten in dat het 
bedrag van EUR 600.000,-  voldoende moet zijn voor het verstrekken van starters-, blij-
vers- en duurzaamheidsleningen in 2017 en 2018. 

R B CDA04 Blz 77 - informatiegestuurde 
handhaving wat betekent dat 
op basis van de risicoprofie-
len informatiefraude wordt 
opgespoord en gehandhaafd. 

Kunt u meer vertellen over de risicoprofielen? Graag 
aantal profielen benoemen en/of voorbeelden geven. 

Een risicoprofiel wordt opgesteld aan de hand van verschillende kenmerken die een aan-
getoonde statistische relatie hebben met een risico op informatiefraude. Een kenmerk is 
bijvoorbeeld dat er in 1 jaar meerdere auto’s op dezelfde naam staan geregistreerd. 

R B CDA05 Blz 97 - apparaatskosten per 
inwoner 

Apparaatskosten bedragen €313 per inwoner per jaar. 
Hoe hoog waren de kosten voordat BAR werd opge-
zet? Zijn deze kosten gedaald of gestegen t.o.v. de 
huidige kosten, met welk bedrag? 

De “indicator” Apparaatskosten per inwoner is pas vanaf 2017 verplicht in de begroting en 
jaarrekening. 
Deze informatie over de periode vóór de vorming van de BAR-organisatie is niet geregi-
streerd. 

R B CDA06 Blz 172 - initiatiefsubsidie Aanvragen moeten jaarlijks voor 1 november inge-
diend worden. Kunt u aangeven hoeveel aanvragen u 
al heeft ontvangen? Wat doet u aan publiciteit om de 
bekendheid van deze subsidie te vergroten? 

Aanvragen voor initiatiefsubsidie kunnen het hele jaar door aangevraagd worden volgens 
het principe ‘wie het eerst komt…’.  
In de regeling is opgenomen dat aanvragen die betrekking hebben op het volgende jaar 
pas vanaf 1 november ingediend kunnen worden..  
Er wordt weinig aan publiciteit gedaan om de bekendheid te vergroten, omdat ieder jaar 
nagenoeg het volledige budget gebruikt wordt voor diverse initiatieven. 

R B CDA07 Blz 172 - overzicht subsidies In 2016 is er nog een bedrag van ca € 40 000 voor 
erfgoedbeleid gereserveerd. In 2017 wordt niets ge-
noemd (wel op blz 55). Is er een reden voor het ont-
breken van deze post als subsidie? 

Deze subsidie is abusievelijk niet genoemd op pagina 172 van de Programmabegroting 
2017. In de Programmabegroting 2017 is structureel € 30.600,- opgenomen voor deze 
subsidie. 
 
Hierbij wordt het volgende opgemerkt. Op basis van de subsidieaanvragen uit 2014 t/m 
2016 is het gereserveerde bedrag in de begroting voor deze subsidie naar beneden bijge-
steld van €40.000,- naar € 30.600,-. De feitelijke subsidiemogelijkheden zijn voor eigena-
ren van gemeentelijke monumenten hiermee niet gewijzigd. Deze zijn vastgelegd in de 
Subsidieverordening onroerend cultureel erfgoed Ridderkerk 2013. 

R T CDA08 Blz 19 - leegstand winkels De waarde leegstand is niet ingevuld/bekend. Waarom 
niet? Het aantal gevestigde winkels Ridderkerk zou 
bekend moeten zijn. 
Kunt u het aantal leegstaande winkels niet bepalen 
door een eenvoudig zelfonderzoek? 

Ja, de waarde zou onderzocht kunnen worden, maar biedt op zichzelf geen toegevoegde 
waarde en/of handvatten voor het oplossen van de leegstand. Het oplossen van de leeg-
stand is een taak van de vastgoedeigenaren. 
 

R T CDA09 Blz 19 - waarde schoolverla-
ters zonder startkwalificatie  

Het percentage jaar 2012 is vermeld. Kunt u aangeven 
hoeveel scholieren Ridderkerk heeft, zodat er inzicht is 
over hoeveel schoolverlaters het gaat? 

In Ridderkerk bedroeg het totaal aantal deelnemers (18-23 jaar) aan het onderwijs in het 
schooljaar 2014-2015 3341 jongeren. In ditzelfde schooljaar zijn 65 jongeren uitgevallen. 
Zie ook het antwoord op vraag PvdA15c. 

R B CU01 17 Er wordt ingezet op een verzakelijking van de sturings- Ja, de verzakelijking geldt ook voor Karaat. Voordeel is in ieder geval een eenduidig stu-
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
relatie met SenW. Nu SenW en Karaat hebben beslo-
ten tot een fusie, gaat die verzakelijking ook gelden 
voor Karaat? Welke voor- of nadelen ziet het college in 
deze fusie als het gaat om de taakvelden van Karaat? 

ringsinstrumentarium op de producten in relatie tot de door de raad gestelde kaders. Het 
college ziet geen nadelen. 

R B CU02 19 Hoe wordt de klanttevredenheid door directe klant-
feedback gemeten? 

De klanttevredenheid wordt momenteel nog op de gebruikelijke manier gemeten. (waar-
staatjegemeente) In 2017 starten we met pilots waarin we  op een continue basis klant-
feedback willen ophalen. Van hieruit zal de meting op de klanttevredenheid verder ontwik-
keld worden. 

R B CU03 28 Burgernet: Burgernet wordt onder de aandacht ge-
bracht middels landelijke en regionale promotiecam-
pagnes? We hebben in de raad van juli ’16 gevraagd 
om meer aandacht hiervoor, vergelijkbaar met de 
media-aandacht voor Hartveilig wonen, omdat het 
Ridderkerks percentage achterblijft bij de landelijke 
cijfers. En een stand van Burgernet op bijv. de pink-
stermarkt zou een praktische oplossing kunnen zijn om 
lokaal meer aandacht te vragen. Wilt u deze overwe-
ging meenemen? . 

Ja, dat zullen we doen. Om meer bekendheid te genereren plaatsen wij daarnaast artike-
len in de lokale media en op de gemeentelijke Facebookpagina. 

R B CU04 32 Doelgroepenvervoer: Er is een noodzaak om doel-
groepenvervoer te optimaliseren. Wordt dit het komend 
jaar ook opgepakt? Welke resultaten hebben de pilot 
opgeleverd? 

Doelgroepenvervoer.  
Er is sprake van afstemming met Albrandswaard en Barendrecht vanwege het gezamenlijk 
aanbesteden van leerlingen- en WMO-vervoer, en wellicht ook met andere partners. Ge-
zien het grote aantal doelgroepen, de veelheid en diversiteit aan doelgroepen, organisa-
tievormen, budgetten, stakeholders en oplossingsrichtingen is sprake van een complex 
vraagstuk. Ambtelijk wordt momenteel een advies voorbereid over de opgaven en kansen 
t.a.v. doelgroepenvervoer. Dit kan leiden tot voorstellen voor verbetermaatregelen en een 
aanpak. De pilot zoals aangeduid in de toezegging kan hierbij worden beschouwd als één 
van de oplossingsrichtingen. 

R B CU05 35 Driehoeksveer: Er wordt overlegd met PZH over voort-
bestaan van het veer. Hebben Krimpen a/d IJssel en 
Kinderdijk hierin gelijke belangen? Zo ja, wordt geza-
menlijk het gesprek met PZH aangegaan? 

Er is een exploitatieovereenkomst voor het Driehoeksveer Kinderdijk, Krimpen aan de Lek, 
Ridderkerk dat loopt van 2014 tot 2021. De gemeente Ridderkerk, als penvoerder namens 
de twee andere gemeenten, vraagt jaarlijks subsidie aan bij de PZH. Diezelfde PZH subsi-
dieert momenteel ook de pilot van de Waterbus op de relatie Rotterdam - Kinderdijk – 
Dordrecht v.v. Voor het Driehoeksveer betekent dit dat er minder passagiers worden over-
gezet. De pilot van de Waterbus wordt momenteel door de PZH geëvalueerd. Er wordt met 
de PZH overlegd wat de eventuele gevolgen kunnen zijn als de dienst Rotterdam –  
Kinderdijk – Dordrecht ook in de toekomst wordt doorgezet.   

R B CU06 36 Prestatie-indicatoren ongevallen: kunnen de  (boven-
ste 2) PI’s mbt ongevallen worden toegelicht? Gaat het 
hier beide om fietsongevallen? Waarom zijn de andere 
indicatoren niet ingevuld, ook niet als streefgetal (geldt 
voor meerdere programma's). 

De bovenste indicator is niet juist opgenomen. De juiste benaming volgens het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) is: Ziekenhuis opnamen van inwoners van Ridderkerk 
als gevolg van een ongeval of geweldpleging naar leeftijd (%). De tweede indicator betreft 
inderdaad fietsongevallen. Deze twee indicatoren behoren tot de verplichte indicatoren die 
opgenomen zijn in het BBV. Prestatie-indicatoren, zie ook LR09. 

R B CU07 36 P.I. Waarom worden de fietspaden, de bereikbaarheid 
met de fiets, de toename van het aantal fietsers in 
deze P.I. niet specifiek gemeten? Kan deze alsnog 
toegevoegd worden? 

Prestatie-indicatoren, zie ook LR09. 

R B CU08 39 Economische ontwikkeling, Er worden 7 punten be-
noemd bij ‘ wat willen we bereiken?’, maar daarbij 
wordt niet echt aangegeven wat het gewenste resul-
taat is. Dat maakt het vervolgens ook lastig om het-
geen wordt omschreven in “Wat gaan we daarvoor 
doen” op waarde te schatten. Kan dit worden verduide-

De zeven punten vormen de belangrijkste aandachtspunten van het economisch beleid en 
tevens randvoorwaarden van het ondernemersklimaat. Het creëren van de juiste rand-
voorwaarden voor ondernemerschap is het belangrijkste streven binnen het huidige beleid. 
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lijkt? 

R B CU09 45 Passend onderwijs: is inmiddels inzichtelijk hoe de 
verschillende schoolbesturen invulling hebben gege-
ven aan de verplichting van passend onderwijs, en of 
daar in Ridderkerk nog aandachtspun-
ten/verbeterpunten zijn? 

De scholen hebben aan het einde van afgelopen schooljaar met het samenwerkingsver-
band een evaluatie van de (eerste) ervaringen in het Passend Onderwijs uitgevoerd. We 
worden daar aan het einde van het jaar door het samenwerkingsverband RiBA over bijge-
praat. 

R B CU10 45 Onderwijshuisvesting. Voor renovatie is (nog) geen 
geld beschikbaar van het rijk. Wij maken ons zorgen 
dat scholen niet snel zullen willen renoveren. Renove-
ren is duurzaam en comfortabel. Dus willen we weten 
wat de gemeente concreet gaat doen om scholen die 
willen renoveren te ondersteunen? Is er (ook na de 
discussies en vragen van het IAP) al meer duidelijk-
heid of een voorstel te verwachten in deze? 

In de lokale werkgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van schoolbesturen en ge-
meente – die is gevormd rond de actualisering van de verordening onderwijshuisvesting, is 
renovatie één van de bespreekitems. De afweging tussen renovatie en vervangende 
nieuwbouw en de bekostiging hiervan zal een belangrijk plaats in de gedachtewisseling 
innemen. 
Wel is van belang daarbij de uitkomsten van het landelijke overleg tussen VNG, onder-
wijsorganisaties en het ministerie van OCW  te kunnen betrekken. 

R B CU11 47 Wat is de stand van zaken rond de uitbreiding van de 
Rehobothschool? Dit mede in relatie tot de voortgang 
van de visie PC Hooftparck (zie ook vraag CU26) 

Periodiek vindt er overleg tussen de Rehobothschool en de gemeente over dit onderwerp. 
Twee opties worden telkens naast elkaar gelegd: doorzetten van de uitbreidingsplannen 
en mogelijk vervangende nieuwbouw. Een besluit over uitbreiding van de school zal het 
schoolbestuur maken afhankelijk van het tempo waarin de visie-ontwikkeling plaatsvindt 
en met name het moment waarop daadwerkelijk nieuwbouw mogelijk is. Zie verder raads-
informatiebrief van 9 september 2016. 

R B CU12 48 63 van de 1000 leerlingen zijn ongeoorloofd afwezig, 
hoe gaat u dit aantal terugdringen? Welke specifieke 
acties worden hiervoor uitgevoerd? 

In het schooljaar 2014-2015 was er sprake van 122 leerplichtige leerlingen waarover ver-
zuimmeldingen door leerplicht zijn ontvangen op een totaal aantal van 5894 leerlingen. De 
eerste aanpak van verzuim gebeurt op en door de scholen zelf. Ook de repressieve acties 
vanuit leerplicht vinden in een zo vroeg mogelijk stadium plaats om verder schoolverzuim 
te voorkomen. In de preventieve sfeer vinden vooraf aangekondigde controles op scholen 
plaats waarbij in het basisonderwijs aan de hoogste groepen ook voorlichting wordt gege-
ven. Daarnaast is een nieuwe folder ontwikkeld over leerplicht en verzuim. 
Zie ook de raadsinformatiebrief van 9 mei 2016 inzake het Leerplicht jaarverslag 2014-
2015. 

R B CU13 48 is het mogelijk om ook een prestatie-indicator toe te 
voegen rond Peuteropvang? En rond Passend onder-
wijs? 

Ja, het doel van het onderwijsachterstandenbeleid is om alle peuters zonder achterstand 
aan de basisschool te laten te starten. 
 
Het aantal thuiszitters is een prestatie-indicator voor Passend Onderwijs. De bedoeling 
van de wet is immers voor elk kind in de regio een passende plek te bieden. Deze aantal-
len worden gemonitord door de samenwerkingsverbanden en de leerplichtambtenaren. 
Prestatie-indicatoren, zie ook LR09. 

R B CU14 50 Hoe staat het met de cultuurregisseur en de huidige 
samenwerking met Stichting Cultuureducatie Zuid-
Holland Zuid? En is er al meer duidelijk over de toe-
komstige aanbesteding voor cultuureducatie? Is er 
overigens geen voorziening nodig voor de afwikkeling 
van het faillissement van ToBe. 

De procedure voor de werving en selectie van een cultuur regisseur loopt nog. 
  
Met het oog op de continuïteit van het aanbod en de kwaliteit is de samenwerking met de 
Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid op de belangrijkste onderdelen voor het lo-
pende seizoen (2016-2017) voortgezet. Het seizoen 2016 - 2017 zal worden gebruikt om 
onder meer te onderzoeken in hoeverre de faciliteiten binnen Het Plein ook voor andere 
aanbieders op het gebied van cultuureducatie kunnen worden opengesteld. Tevens zal in 
afstemming met het onderwijs een Programma Van Eisen worden opgesteld met als doel 
dit met ingang van seizoen 2017 - 2018 "in de markt te zetten". 
 
De afwikkeling van het faillissement zal ten laste komen van de algemene reserve. Indien 
de afwikkeling van het faillissement niet in 2016 is gerealiseerd, dan zal er een bedrag uit 
de algemene reserve worden overgeheveld naar 2017 ter dekking. Overigens is er nog 
geen duidelijkheid over de hoogte van het bedrag dat met de afwikkeling gemoeid is. 
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R B CU15 53 Is er een trend in Ridderkerk dat na het afschaffen van 

het schoolzwemmen er relatief meer kinderen geen 
zwemdiploma in hun bezit hebben? Zo ja, bent u het 
met ons eens dat we daar meer aandacht aan zouden 
moeten geven via sportbeleid of via school? 

Voor een betrouwbaar antwoord zou een afzonderlijke registratie moeten worden gevoerd 
van zwemdiploma’s van Ridderkerkse kinderen. Een dergelijke registratie ontbreekt. Wij 
kunnen niet vaststellen of er sprake is van een daling van het aantal leerlingen met een 
zwemdiploma A in Ridderkerk. 
Het beschikken over een zwemvaardigheid op jonge leeftijd vinden wij van groot belang. 
Gelet hierop verstrekken wij – in tegenstelling tot vele andere gemeentes – nog jaarlijks 
een vergoeding voor het schoolzwemmen; in 2016 is dit  
€ 57.000. 

R B CU16 59 U schrijft dat veel doorverwijzingen om de wijkteams 
heengaan. Welk percentage is dit, waar ligt dit aan en 
hoe gaat u dit veranderen? 

Percentage ligt om en nabij de 50 %. Wettelijk is geregeld dat de huisarts, medisch spe-
cialist maar ook de gecertificeerde instelling zorg toe mag wijzen. Inmiddels loopt ook in 
Ridderkerk een pilot waarin de huisartsen (grootste aandeel in verwijzingen buiten wijk-
team om) nadrukkelijk gevraagd wordt eerst contact te leggen met de jeugdarts van het 
CJG alvorens te bepalen naar welke zorg verwezen wordt. Door deze samenwerking met 
jeugd- en huisarts proberen we de wijkteams meer in positie te brengen. 

R B CU17 61 Wat is de planning van het uitvoeringsplan Jeugd, 
behorend bij het Integraal Jeugd Kader ‘Gewoon op-
groeien’? 

Momenteel wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan van door u vastgestelde Integraal jeugd 
Kader Ridderkerk. Begin 2017 zal het concept uitvoeringsplan ter consultatie aan u wor-
den voorgelegd. 

R B CU18 64 Hoeveel Ridderkerkse jongeren zijn in 2015 uithuisge-
plaatst, hoeveel van dezen kwamen in een pleeggezin 
terecht en hoeveel in een jeugdopvanghuis en bij hoe-
veel jongeren is de plaatsing in 2015 afgebroken. 

Momenteel hebben we niet de beschikking over deze cijfers. 

R B CU19 66/67 VN-Resolutie over de inclusieve samenleving. Hoe ver 
staat het hier inmiddels mee? En wat wordt hierin het 
komend jaar nog verder opgepakt? 

Er is inmiddels een raadsinformatiebrief verzonden, waarin de uitvoering van motie 2016 -
73 VN-verdrag inzake rechten mensen met een handicap uiteen is gezet. Er is een plan 
van aanpak opgesteld m.b.t. de Lokale Inclusie Agenda. Het voornemen is om nog in 2016 
een Lokaal Inclusie Panel op te richten die de Inclusie Agenda verder ontwikkelt en (deels) 
zal uitvoeren. 

R B CU20 68/69 Ridderkerk streeft naar verbetering in participatie, 
hoeveel mensen zijn maatschappelijk relevant vrijwilli-
gerswerk gaan doen in 2015, hoeveel daarvan zijn 
door tussenkomst van een particulier bureau ge-
plaatst? 

JSO heeft in 2015 onderzoek gedaan naar hoeveel mensen zich vrijwillig inzetten. Na dit 
onderzoek zijn met SenW andere productafspraken gemaakt. Doel is een jaarlijkse groei 
van het aantal vrijwilligers t.o.v. dit nulpunt. Vanaf 2016 registreert SenW hierop. 

R B CU21 69 Stimuleringsregelingen: Op welke wijze is de hoogte 
van €600.000 bepaald? Welke aanname of berekening 
ligt daaraan ten grondslag? 

Dit bedrag onderbouwen wij in de voorstellen die wij u in november ter besluitvorming 
voorleggen. 

R B CU22 69 Huisvesting vergunninghouders: Wat is de huidige 
situatie rond de huisvesting van vergunninghouders in 
Ridderkerk, nu vanuit het land berichten komen dat 
diverse AZC’s sluiten of niet gebouwd hoeven worden? 

Op dit moment voldoet Ridderkerk nagenoeg aan haar taakstelling. Gezien de ontwikke-
lingen is besloten de tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders op de Prunuslocatie 
voorlopig uit te stellen. 

R B CU23 74 In het armoedebeleid gaat meer maatwerk geleverd 
worden. Hoe staat het met het onderzoek en evt uit-
voering van automatische teruggave of verrekening 
van gemeentelijke belastingen en heffingen. 

Het onderzoek is bijna afgerond. We hebben voor dit onderzoek de VNG geconsulteerd. In 
januari ontvangt u een RIB hierover. 

R B CU24 83 Riolering. U wilt(al jaren) de vervuiling van het opper-
vlaktewater door riooloverstorten beperken. Kunt u 
aangeven hoeveel riooloverstorten zich in Ridderkerk  
bevinden. En kunt u aangeven hoeveel riooloverstor-
ten zich onder de norm/grens van 25 cm tov het op-
pervlakte waterpeil bevinden en geen terugslagklep 
hebben? 

Het gemengde rioleringsstelsel van de gemeente Ridderkerk heeft 50 overstorten. Van 
deze 50 overstorten hebben 31 overstorten een waking kleiner dan 25 centimeter ten 
opzichte van het oppervlaktewater, waarop incidenteel geloosd wordt bij volledige vulling 
van het stelsel als gevolg van neerslag. Ze zijn niet voorzien van een terugslagklep.  
Op dit moment zijn er geen knelpunten. 
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R B CU25 83 Riolering. Hoe staat het met de wateropgave in Rid-

derkerk? Wanneer worden de laatste opgaven con-
creet aangelegd? Is er een planning en kunt u die met 
ons delen? 

Voor de gemeente Ridderkerk is destijds berekend dat 8,0 ha extra waterberging nodig 
was om bij extreme neerslag inundatie (overstromen van de watergangen) te voorkomen. 
Er is ruim 6,4 ha van de 8,0 ha inundatieopgave gerealiseerd met het Waterplan 2. De 
maatregelen lijken een positief effect te hebben. De laatste jaren is minder of geen water-
overlast ontstaan. Met de resterende waterbergingsopgave in het vooruitzicht, is eind 2015 
het Waterplan 2 afgesloten.  
Afgelopen periode is 0,2 ha extra waterberging in Bolnes (van Riebeekpark) en 3,67 ha in 
Cornelisland gerealiseerd. Volgend jaar wordt er nog extra berging gemaakt in Slikkerveer, 
bij de Reijerweg. 
De afsluiting van Waterplan 2 wil niet zeggen dat er in de toekomst geen nieuwe maatre-
gelen nodig zijn. Het Waterschap is verantwoordelijk voor de toetsing van het watersys-
teem (waterbergingsopgave). Daarom nemen zij het initiatief voor nieuwe berekeningen en 
inventarisatie van mogelijke knelpunten in het watersysteem. Het is momenteel nog niet 
bekend of hier maatregelen voor de gemeente Ridderkerk uit voort vloeien.  

R B CU26 91 Wat is de stand van zaken rond de visie P.C. Hooft-
parck? 

Op dinsdagavond 4 oktober hebben wij een eerste openbare bijeenkomst van een serie 
van drie bijeenkomsten over deze ontwikkelingsvisie georganiseerd. Iedereen die in het 
gebied woont, werkt of eigendom heeft is daarvoor uitgenodigd. Daarnaast is de bijeen-
komst bekendgemaakt in de Blauwkai. In de loop van het proces wordt met direct belang-
hebbenden (indien gewenst) gesproken. De planning is u voor de zomer van 2017 een 
visie ter besluitvorming voor te leggen. 

R B D66GL01 Pagina 18 Social media 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel gemeenten waaronder de gemeente Leeuwar-
den, Steenbergen en Delft bieden burgers de moge-
lijkheid via Whatsapp in contact te komen met de ge-
meente. Dit wordt veelal beschouwd als een zeer 
laagdrempelig platform. Is het college bereid ook de 
Ridderkerkse burgers deze mogelijkheid te bieden?  
 
Wat is de visie van het college m.b.t. inzet van social 
media (Instagram, Snapchat, ed.)?  

In navolging op de invoering van webcare voor zowel Twitter als Facebook loopt er op 
verzoek van het college een onderzoek naar de inzet van WhatsApp. Diverse gemeenten 
is naar hun ervaring met dit medium gevraagd en de voors en tegens zijn in kaart ge-
bracht. Aan de hand van dit onderzoek wordt in het vierde kwartaal van 2016 een advies 
gegeven aan het college over de inzet van WhatsApp en de uitvoering door de BAR-
organisatie. 
 
De ontwikkelingen op het gebied van social media worden op de voet gevolgd. Per medi-
um wordt zorgvuldig afgewogen of de gemeente Ridderkerk er goed aan doet om actief te 
zijn op dat specifieke medium. De belangrijkste voorwaarde is daarbij dat het een toevoe-
ging/verbetering is op de bestaande dienstverlening. 

R B D66GL02 Pagina 28 Woonoverlast en 
buurtbemiddeling 

Wat is uw visie en beleid voor het aanpakken van 
structurele overlastveroorzakers? 

Wij werken met het convenant gezamenlijke aanpak woonoverlast. Dit convenant is gete-
kend door de gemeente, politie en woningbouwverenigingen. De gezamenlijke aanpak 
krijgt vorm in een casusoverleg waar de partners hun inzet op ernstige en 
complexe woonoverlast integraal afstemmen. 

R B D66GL03 Pagina 32 Electrische laadpa-
len 

“Er zijn meer laadpalen nodig in Ridderkerk.” 
 
- Hoeveel openbare laadpalen zijn er momenteel in 
Ridderkerk?  

- Kunt u de door u geformuleerde doelstelling “vol-
doende laadmogelijkheden” SMART maken?  

- Wat is uw doelstelling voor eind 2017? 

De gemeente heeft tot nu toe 37 laadpalen met elk  2 aansluitmogelijkheden geplaatst.  
Ridderkerk heeft zeer recent een overeenkomst gesloten met Allego. Dit bedrijf gaat bin-
nenkort verder met het, op verzoek van belanghebbenden, plaatsen van laadpalen. Allego 
en aanvrager doen een plaatsingsvoorstel, de gemeente stelt daarna de locatie van de 
oplaadpaal vast. Het plaatsen van laadpalen is dus vraagvolgend en in principe daarmee 
voldoende. Op basis van eerdere ervaringen staan er eind  2017 mogelijk  ca. 50 laadpa-
len. 

R B D66GL04 Pagina 46 Plan van Aanpak 
Laaggeletterdheid 

-Hoe groot is dit probleem in Ridderkerk? 
 
-Hoe groot is het budget dat de gemeente Ridderkerk 
krijgt voor de bestrijding van laaggeletterdheid? Hoe 
hoog waren de uitgaven in 2015? 
 
 
 

Tussen de 11 en de 17% van de Ridderkerkers zijn laaggeletterd.  
 
Gemeenten ontvangen alleen een budget voor het inkopen van educatietrajecten. Overige 
kosten voor het aanpakken van laaggeletterdheid moeten gemeenten vanuit eigen midde-
len financieren. 
De kosten voor de inzet van de projectleider laaggeletterdheid zijn € 6000,- voor 2015 en € 
12.000,- voor 2016. De projectleider laaggeletterdheid heeft in september 2015 een con-
tract gekregen voor de periode van 1 jaar. Vanaf september 2016 is dit contract nog voor 1 
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-Wanneer kunnen wij als raad hier een voorstel voor 
tegemoet zien? 

jaar verlengd. 
 
In het laatste kwartaal van 2016 wordt de raad geïnformeerd over de inzet van de project-
leider laaggeletterdheid voor Ridderkerk, via een raadsinformatiebrief. Er zijn geen plan-
nen voor het indienen van een voorstel op dit terrein. 

R B D66GL05 Pagina 51 Lokale omroep Wanneer komt er duidelijkheid over de vorming van 
een streekomroep?  

In het Strategisch Plan 2016 van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen 
(NLPO) is gesteld dat binnen vijf jaar de huidige 260 lokale omroepen samengevoegd 
moeten zijn tot 50-80 streekomroepen. 
Desgevraagd heeft het college op 14 september 2016 zijn zienswijze m.b.t. de door de 
NLPO voorgelegde streekindeling kenbaar gemaakt. Zodra er nadere informatie beschik-
baar is over de streekindeling zal u hierover worden geïnformeerd. 

R B D66GL06 Pagina 55 Sportbeleid en 
activering 

Graag zouden wij een detailoverzicht ontvangen van 
de begrote uitgaven 2017 voor de volgende taakveld-
verdelingen: 
-5.1 Sport beleid en activering,  
-5.2 Sportaccommodaties,  
-5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie. 

Omschrijving Begroot 2017 

Sport(beleid) 2.506.649 

Totaal 2.506.649 

Zwembaden 448.516 

Gymlokalen 166.194 

Sporthallen 155.571 

Buurtsportlocaties 8.600 

Groene sportvelden en terreinen Rid-
derkerk 

668.742 

Totaal 1.447.623 

Natuur en milieu educatie 500 

Openbaar groen 962.900 

Wijkregie 143.800 

Buitenstedelijke recreatie 323.165 

Kinderboerderij/volkstuinen 193.293 

Speelvoorzieningen 281.018 

Totaal 1.904.676 
 

R B D66GL07 Pagina 69 Stimuleringslenin-
gen 

In 2017 wordt er €600.000 gestort op de gemeentere-
kening bij het (SVn).  
-Komt dit bedrag van de gemeente of is dit een bedrag 
dat door de Rijksoverheid ter beschikking wordt ge-
steld? 
 
Indien er sprake is van een bijdrage door de Rijks-
overheid. 
-Is er sprake van geoormerkt bedragen? 
-Moeten de niet bestede geoormerkte bedragen wor-
den teruggestort?  

Deze storting komt voor rekening van de gemeente. De rijksoverheid stelt geen gelden ter 
beschikking.  
Overigens is het bedrag wel een uitgave, maar geen kostenpost. Via aflossingen van de 
leningen komt het geld naar ons terug. De kosten beperken zich tot de rentelasten en de 
beheerskosten van SVn. Deze zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2017-2020. Het gaat 
om een structurele last van maximaal EUR 11.500,- voor alle stimuleringsregelingen sa-
men. 
 

R B D66GL08 Pagina 69 Mantelzorgers U spreekt uit dat de positie van mantelzorgers moet 
worden versterkt. Op welke punten moet naar uw 
menig deze positie worden versterkt?  

Karaat is reeds actief in Ridderkerk op het terrein van mantelzorgondersteuning. In het 
uitvoeringsplan Welzijn ‘Gewoon Meedoen’ zal worden beschreven op welke wijze het 
aanbod voor deze doelgroep aangescherpt wordt. 
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R B D66GL09 Pagina 75 Arbeidsparticipatie Waar bestaan de huidige initiatieven om vergunning-

houders naar werk te begeleiden precies uit?  
Om vergunninghouders aan het werk te helpen wordt gebruik gemaakt van het Participa-
tienetwerk en het Werkgeverservicepunt. Bij activiteiten ten behoeve van re-integratie 
wordt meer aandacht besteed aan het overbruggen van taal- en cultuurverschillen. Bij 
hoger opgeleiden is er meer aandacht voor maatwerk.  

R B D66GL10 Pagina 75 Arbeidsparticipatie “Het aantal mensen voor wie een loonkostensubsidie 
wordt versterkt blijft achter.”  
 
-Hoeveel had u er verwacht en hoeveel zijn er ver-
strekt? 
 
-Hoeveel mensen zijn er nu geplaatst bij werkgevers 
waar loonkostensubsidie bij versterkt zou kunnen 
worden?  
 
-Wat is er de oorzaak van de aantallen achterblijven? 
 
-Zijn de budgetten die hiermee samenvallen geoor-
merkt?  

Bij de totstandkoming van de participatiewet waren er landelijk andere prognoses m.b.t. 
het aantal mensen dat werk zou vinden waarbij een loonkostensubsidie zou worden ver-
strekt. Deels had dat te maken met de tijd die ervoor nodig was voor de implementatie. 
Ook had de wet- en regelgeving onverwachte gevolgen die een vertragend effect hadden 
op het proces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inrichten van nieuwe werkprocessen in de 
keten, moeilijkheden voor opname in het doelgroepenregister, etc. Maar de vraag is ook in 
hoeverre de aannames van het verdeelmodel juist zijn geweest.  
 
Volgens de aannames van het verdeelmodel zou er per jaar voor ongeveer 15 nieuwe 
mensen een beroep gedaan worden op de loonkostensubsidie. Tot en met juni 2016 is er 
een loonkostensubsidie toegekend voor 11 garantiebanen. 
 
In de bestuursrapportages die per kwartaal aan uw raad worden opgestuurd bent u geïn-
formeerd over het aantal mensen dat geplaatst wordt op een garantiebaan, en loonkos-
tensubsidie ontvangt. 
 
De budgetten zijn niet geoormerkt. 

R B D66GL11 Pagina 88 Programma 11 
Ruimtelijke ontwikkeling en 
wonen 

Een mogelijk neveneffect van inkomensafhankelijke 
huur is dat de samenstelling van wijken en flats met 
huurprijzen onder de liberalisatiegrens van €710 ge-
staag doch drastisch veranderen. Hierdoor bestaat het 
risico op de cumulatie van psychiatrische, economi-
sche en sociale problematiek in een klein gebied. Er 
zijn gevallen bekend waar dit effect in wijken al zicht-
baar is. 
-Wat doet het college om deze veranderingen en de 
sociale consequenties daarvan te monitoren? 
-Wat doet het college daar waar de effecten al zicht-
baar zijn deze effecten te minimaliseren? 

Hiervoor verwijs ik u naar de prestatieafspraken Woonvisie – gemeente Ridderkerk 2016-
2020. En dan vooral naar de hoofdstukken A.3 en C.2 over leefbare wijken met een goede 
sociale samenhang. Voor de monitoring verwijzen wij naar hoofdstuk C.3 van de presta-
tieafspraken. 
Wij werken samen in projecten, zoals Burger aan zet in Wijk West, maar zeker ook in de 
praktijk van alle dag. Signalen opvangen uit de samenleving en elkaar snel 
kunnen vinden vormen de basis om direct in te spelen op ontwikkelingen. 
 

R B D66GL12 Pagina 105 Marktgelden Kosten van de activiteit in de BAR organisatie en van-
uit de gemeente.  
 
-Graag ontvangen wij een overzicht van deze kosten. 

Zie bijlage A. 

R B D66GL13 Pagina 130 Garantstellingen -Wordt het bedrag van €71,9 miljoen aan garantstellin-
gen afgebouwd? 

Het saldo van de leningen waarvoor wij garant staan wordt inderdaad afgebouwd. Bij de 
jaarrekening nemen wij weer een overzicht op van het verloop van deze leningen. Als er 
nieuwe garantstellingen worden verleend zal het totaal aan garantstellingen toenemen. 

R T D66GL14 Pagina 8 Sociale werkvoor-
ziening 

-Is er op dit moment een wachtlijst? 
 
-Bent u voornemens het aantal SW werkplaatsen te 
matchen met de ontvangen rijksmiddelen?  
 
-Wat is het doorstroom perspectief naar regulier werk 
van de nu in het bestand aanwezige groep? 

Er is met de in werkingtreding van de Participatiewet geen wachtlijst SW. 
 
Het verdeelmodel op grond waarvan gemeenten middelen ontvangen kent een lineaire 
afbouw. Het verloop van het bestand in de Wsw is een gevolg van pensionering, overlij-
den, langdurige ziekte e.d. Op deze doelgroep is de WSW-Cao van toepassing. Hiermee 
is het inkomen voor deze groep gegarandeerd. Er zijn geen voornemens om via andere 
maatregelen de grootte van de doelgroep te beïnvloeden.  
 
In recente jaren zijn er door de SW-bedrijven en gemeenten grote inspanningen gedaan 
om de mensen zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te plaatsen. Degene die nu nog bij 
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SW-bedrijven in dienst zijn, zijn meestal aangewezen op beschut werk. In combinatie met 
de veel gunstigere CAO is er weinig perspectief op doorstroom van deze groep. 

R T D66GL15 Pagina 12 Uitvoeringsbudget 
WMO 

-Is het college het met D66/GroenLinks eens dat het 
gratis OV beter past in programma 3 verkeer, vervoer 
en wegen aangezien dit geen WMO voorziening be-
treft? 

Het is inderdaad geen WMO-voorziening. Het betreft enerzijds vervoer, maar anderzijds 
ook een voorziening voor een specifieke groep minima. De programma’s 3 en 9 zouden 
beiden in aanmerking kunnen komen. Wij hebben voor programma 9 gekozen, omdat wij 
het element ‘participatie’ in deze voorziening het meest belangrijk vinden.  

R T D66GL16 Pagina 6 Snelheid remmende 
maatregelen 

-Wanneer verwacht u deze maatregelen te hebben 
afgerond? 

Uitvoering vindt plaats begin 2017 

R T D66GL17 Pagina 15 Verkopen Cornelis-
land 

-Wat zijn de oorzaken dat er minder grond verkocht 
wordt in 2016 dan geraamd?  
 
-Er wordt gesproken over €4.804.500 minder opbreng-
sten dan verwacht. Vanaf welk bedrag begint het wat u 
betreft een zorgelijke situatie te worden? 

Een precieze oorzaak is hiervoor niet aan te wijzen.  
Het antwoord moet gezocht worden in de economie die nog niet volledig hersteld is.  
De economie trekt echter weer aan. Dit is te merken aan de hand van de toegenomen 
interesse naar bedrijfskavels in het afgelopen jaar. 
De gemeente is met 13 partijen in gesprek. Hiervan hebben 5 partijen inmiddels een con-
ceptoptieovereenkomst ontvangen.  
Gezien de toegenomen interesse is het niet waarschijnlijk dat de situatie voor Cornelisland 
zorgelijk wordt.  
Wel kan het doorschuiven van opbrengsten gevolgen hebben voor het resultaat. Deze 
gevolgen worden bij het meerjarenperspectief grondexploitaties in beeld gebracht. 

R B EVR01 Pag. 5 subsidie overzicht Kunt u ons een uitgebreid subsidie overzicht toestu-
ren? 

In het overzicht staan de subsidieplafonds. Eerst nadat de begroting is vastgesteld wordt 
bepaald welke concrete subsidies dit betreft. Bij de jaarrekening is een overzicht van de 
verstrekte subsidies pas mogelijk. 

R B EVR02 Pag. 6 aanbiedingsbrief In de eerste alinea stelt u dat de begroting 2017-2020 
uitsluitend is zonder gebruik te maken van de algeme-
ne reserve of de dekkingsreserve. Een verder stelt u 
dat de incidentele lasten voor het ‘Integraal accomoda-
tieplan, groot 2 miljoen, uit de algemene reserve te 
halen. 
Maken we voor de begrotingsperiode nu wel of geen 
gebruik van de algemene reserve? 

In de begrotingsperiode kan de algemene reserve gebruikt worden om beleidsdoelen die 
we belangrijk vinden te realiseren.  

R B EVR03 Pag. 12 schema herkomst 
middelen 

In dit schema stelt u dat de bouwgrond exploitatie een 
bedrag van € 16.455.000 gaat opbrengen in 2017. 
Is dit bedrag een reeds ingeboekte verkoop, of gaat 
het hier om een schatting, zoals die, in de afgelopen 
jaren keer op keer niet uit is gekomen?   

Het gaat hier hoofdzakelijk (bijna € 16,2 miljoen) om ramingen in de grondexploitaties, 
zoals opgenomen in de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2016. Deze ramingen zijn 
BN opgenomen in de begroting en gebaseerd op verwachtingen. Uiteraard staan tegen-
over de inkomsten ook uitgaven voor aankoop grond, bouwrijp maken (aanleg riolering, 
kabels, leidingen) en woonrijp maken (verlichting, bestrating, groen). 

R B EVR04 Pag. 19 bestuur Kunt u een overzicht geven van het personeel, en dan 
het aantal vaste krachten, het aantal tijdelijke krachten 
en het aantal inhuur krachten? 

Per 1 september 2016 heeft de BAR-organisatie 762 (688 fte) medewerkers in dienst met 
een vaste aanstelling en 61 (55 fte) medewerkers met een tijdelijke aanstelling. Er zijn op 
eerder genoemde peildatum 145 personen (109 fte) ingehuurd (uitzendkrachten, detache-
ring, payroll, ZZP). 

R B EVR05 Pag. 90 RO en wonen Te herzien beleid: dienen al deze bestemmingsplan-
nen in 2017 te worden vastgesteld?  
Is het mogelijk een overzicht te geven van de bestem-
mingsplannen, met het jaar van vaststellen en de 
planning voor herziening? 

In paragraaf E hebben wij aangegeven wat wij daar in 2017 voor gaan doen, namelijk: 
- het pilot-omgevingsplan Donkersloot en bestemmingsplan Centrum ter vaststelling 

aan u voorleggen; 
- het bestemmingsplan Woongebied als ontwerp ter inzage leggen; 
- de bestemmingsplannen Waalbos, Slikkerveer-Rivieroevers en Natuurgebied Crezée-

polder in voorbereiding nemen. Wij zullen u daarvoor eerst een startnotitie ter vaststel-
ling voorleggen. 

Gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 moet een planning worden 
gemaakt voor de herziening van bestemmingsplannen met een werkingsduur tot na dat 
moment en uiteraard met inachtneming van de uitgangspunten van de Omgevingswet. 

R B EVR06 Pag. 32 openbaar vervoer Is inmiddels bekend of deze buslijn na maart 2017 zal 
blijven voortbestaan, of kan hier zekerheid over gege-

Formeel is hier door de MRDH nog geen beslissing op genomen. De MRDH is nu bezig 
met het voorstel tot verlenging van de subsidie termijn maatwerkvervoer. 
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ven worden voor de behandeling van de begroting? 
Wat wordt precies bedoeld met verduurzamen van 
deze buslijn?  

Met verduurzaming wordt bedoeld dat de lijn (of een deel ervan) wordt opgenomen binnen 
de concessie. 

R B EVR07                   ---- Kunt u een declaratie overzicht van burgemeester en 
wethouders toesturen 

Zoals gewoonlijk stellen wij deze cijfers bij de jaarrekening aan u beschikbaar. 

R B EVR08  Waarom bij economische zaken bestaan beleid be-
groot na wijziging 2016 een veel groter bedrag dan 
begroot is voor de jaren daarna? 

Het gaat hier om fluctuaties in groot onderhoud van verhuurde gebouwen. 

R B EVR09 Pag. 38 trends en ontwikke-
lingen/lokale ontwikkelingen 
 

Het uitgangspunt is dat de leegstand van winkels kan 
worden voorkomen. Voorwaarde is dat het centrum 
voldoende aantrekkelijk  is voor de consumenten.  
Wat wordt bedoeld met ‘het centrum’ en wie gaat zor-
gen voor de genoemde aantrekkelijkheid? 

Winkelleegstand kan niet worden voorkomen. Winkelleegstand komt ook voort uit de be-
wegingen in de markt, er zal dus ook in de beste economische omstandigheden een frac-
tieleegstand in het winkelbestand zijn. Onder invloed van de huidige trends en ontwikke-
lingen, zoals de economische crisis en opkomst van webwinkels, is de vraag naar winkel-
ruimte lager en is als gevolg de leegstand landelijk hoger dan een aantal jaren geleden. 
De verwachting is dat de vraag naar winkelruimte landelijk structureel lager zal zijn dan 
een aantal jaren geleden. Het centrum van Ridderkerk kent een relatief grote hoeveelheid 
winkelvloeroppervlak t.o.v. het aantal inwoners. Het toevoegen van nieuwe vierkante me-
ters is binnen de gemeente Ridderkerk dan ook niet wenselijk. 
Onder het centrum van Ridderkerk wordt verstaan: Jorishof, Koningshof, Ridderhof 1, 
Ridderhof 2, Ridderkern (waaronder Baljuwstraat, Jan Steenstraat en Sint Jorisplein). 
De aantrekkelijkheid van het centrum is in onze visie een samenwerking tussen de ge-
meente, de ondernemers en vastgoedeigenaren waarbij de gemeente een faciliterende rol 
vervult. De gemeente heeft daarbij de verantwoordelijkheid voor een schone, hele en 
veilige buitenruimte. Aanvullende maatregelen voor de attractiviteit (bijv. evenementen) en 
het vullen van de leegstaande panden zijn de verantwoordelijkheid van de ondernemers 
en vastgoedeigenaren. Om die samenwerking te bevorderen heeft de gemeente een aan-
zet gegeven voor de realisatie van een BIZ. 

R B EVR10 Pag. 39 economische ontwik-
keling, wat gaan we daarvoor 
doen 

Bij 2, zijn er al winkelstraten die het ‘Keurmerk Veilig 
ondernemen’ hebben? 

Op dit moment heeft nog geen van de winkelstraten het KVO, wel zijn er plannen om het 
KVO op Dillenburgplein in  2017 te behalen.  

R B EVR11 Pag. 42 wat mag het kosten Welke gebouwen en gronden worden bedoeld bij 0.3 
‘Beheer overige gebouwen en gronden’ ? 

Op bladzijde 9 en 10 van het IAP staat een lijst met panden en gronden (inclusief recht 
van opstal) van de gemeente. De gebouwen en gronden, die in 0.3 (pag. 42) worden be-
doeld, zijn alle gebouwen en gronden, behalve de binnensportaccommodaties, scholen en 
panden die door de gemeente of BAR-Organisatie worden gebruikt. 

R B EVR12 Pag. 50 trends en ontwikke-
lingen, cultuurprestatie 

Is er al een kandidaat voor de functie cultuurregisseur?   De procedure voor de werving en selectie van een  
cultuurregisseur loopt nog. 

R B EVR13 Pag. 50    ,,            ,, Waarom komen we de naam van ‘To Be’ nog steeds 
overal tegen? 

De gemeente heeft de Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid laten weten het gebruik 
van de naam "ToBe" onwenselijk te vinden. De stichting heeft vooralsnog vastgehouden 
aan deze naam vanuit commerciële en marketingtechnische overwegingen. Er wordt één 
naam gevoerd voor de gehele regio (zie ook website).  
Voor de leerlingen is de naam "ToBe" een herkenningspunt.  
Er vindt binnenkort een bestuurlijk overleg plaats met de stichting over de naamgeving. 

R B EVR14 Pag. 53 media Kunt u de kosten voor de bibliotheekdienstverlening en 
wettelijk verplichtingen m.b.t. bekostiging lokale pu-
blieke omroep specificeren? 

Specificatie kosten bibliotheekdienstverlening 2016 per product: 
1. Lezen en lenen                              €  565.950 
2. Informeren en raadplegen             €  465.250 
3. Leren (ontwikkeling en educatie)  €  189.200 
4. Literatuur en cultuur                      €    62.700 
5. Wijk- en doelgroepgericht werken €    74.400 

Totaal verleende subsidie 2016                 € 1.357.500 
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Bekostiging lokale publieke omroep: 
De Stichting Lokale Omroep Ridderkerk heeft voor 2016 een bedrag van € 29.500 ontvan-
gen voor het verzorgen van een lokaal toereikend media-aanbod. 

R B EVR15 Pag. 54 cultureel erfgoed Wat gaat u nu daadwerkelijk doen om ons cultureel 
erfgoed te beschermen, en op de kaart te zetten?  
Is daar ook budget voor? 

Cultureel erfgoed 
- Toetsing van ruimtelijke ontwikkeling aan het erfgoedbeleid, de monumentenverorde-

ning en de archeologieverordening.  
- Opnemen van cultuurhistorische en archeologische paragrafen in bestemmingsplan-

nen.  
- Uitvoering van de subsidieregeling voor de ondersteuning van gemeentelijke monu-

menten en initiatieven op het gebied van erfgoed. 
- Initiatieven waarmee de aandacht voor erfgoed wordt vergroot, zoals de (her)uitgave 

van een cultuurhistorische route, open monumentendag, achtergrond informatie op de 
gemeentelijke website etc.  

Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld: 
- monumenten via de gemeentelijke website gepresenteerd worden; 
- monumentenschildjes zijn aangeboden aan eigenaren; 
- een informatiepaneel bij ruïne Huis te Woude is geplaatst; 
- een cultuurhistorisch onderzoek is uitgevoerd naar het centrumgebied. 
 
Voor het beleidsveld cultureel erfgoed is een structureel budget van € 72.900,- opgeno-
men in de Programmabegroting 2017. Dit is inclusief het bedrag dat gereserveerd is voor 
de onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten (€ 30.600,-). 

R B EVR16 Pag. 83 beleidsdocumenten 
te herzien beleid 

De geluidsbelastingkaarten staan nu voor 2017, in de 
begroting vorig jaar stonden ze ook, wordt dit doorge-
schoven? Waarom? 

De geluidbelastingkaarten moeten in 2017 worden opgeleverd. Op dit moment loopt de 
aanbesteding van deze kaarten, ze zullen in 2017 dus gewoon vastgesteld worden. 

R B EVR17 Pag. 85 nieuw beleid milieu-
beheer 

Kunt u aangeven wat de kosten zijn voor het Kennis-
centrum Duurzaamheid per jaar en gespecificeerd? 

Voor het kenniscentrum is € 20.000 begroot maar op dit moment € 4.000 uitgegeven. Het 
bedrag is ingezet om de ondernemers die samen het kenniscentrum vorm willen geven te 
ondersteunen in de planvorming. Momenteel wordt bekeken hoe samen met de opgerichte 
wijkvereniging kleine stappen kunnen worden gezet op het gebied van duurzaamheid. De 
stand van zaken en resultaten van dit proces nemen we mee in de evaluatie van het mili-
eu- en duurzaamheidsprogramma wat voor het einde van het jaar gepland staat. In het 
kort kunnen we wel concluderen dat het proces langzaam gaat en dat betrokken marktpar-
tijen zoekende zijn in de weg en samenwerkingsvorm. 

R B EVR18 Pag. 85    ,,          ,, Welke te saneren woningen staan op de A-lijst en 
welke op de B- lijst? Hoe ver is men daar mee? 

Op dit moment worden alle A-lijst woningen gesaneerd (Rijksstraatweg). De verwachting is 
dat dit begin 2017 zal zijn afgerond. De B-lijst wordt op dit moment onderzocht, sanerings-
programma’s worden opgesteld in 6 clusters. Voor het eerste cluster is het saneringspro-
gramma al vastgesteld, dit betreft de Rijnsingel en Sportlaan. Na het vaststellen van de 
ontwerpprogramma’s voor alle 6 de clusters zullen we de raad informeren. 

R B EVR19 Pag. 85    ,,          ,, Met welke projecten is de duurzaamheidskring bezig?  De duurzaamheidskring doet zelf geen projecten maar verbind inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties rondom verschillende thema’s op het gebied van duur-
zaamheid. Hiervoor organiseert de kring verschillende bijeenkomsten en jaarlijks een 
duurzaamheidsconferentie. 

R B EVR20 Pag. 101 tarieven OZB In de begroting 2016 werd uitgegaan van een inflatie-
correctie van 1% in werkelijkheid bleek die 0,1% te 
zijn. In 2016 is dus tegen de principes in te veel aan 
OZB berekend, door een tien maal te hoog inflatie 
percentage te hanteren. 
Waarom wordt ook nu de CPB inflatie verwachting van 
0,9% in 2017 weer naar boven afgerond? 

De 1% inflatiecorrectie is in overeenstemming met de Kadernota 2017 en komt uit het 
Centraal Economisch Plan (CEP) 2016 van het CPB van 21 maart 2016. Er is geen sprake 
van afronding. 
 
https://www.cpb.nl/publicatie/centraal-economisch-plan-2016 
(Inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) op pagina 13) 

R B EVR21 Pag. 114 toelichting top 10 Door goed voorbereid te zijn op diverse mogelijke Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet waardoor wij tijdig kunnen bijsturen. Daardoor 
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belangrijkste risico’s, punt 3 
GRNR 

ontwikkelingen kan zo nodig adequaat worden bijge-
stuurd op behoud van doelstellingen en resultaat. 
Is er iemand onder u die in eenvoudige woorden kan 
uitleggen wat deze zeer wollige taal te betekenen 
heeft? 
Is het war dat GRNR deelnemer Rotterdam wil stop-
pen met verder investeren in dit project? 

houden we een actueel beeld over de realisatie. Als blijkt dat een eerdere keuze niet het 
beoogde resultaat oplevert, zijn al alternatieven in beeld gebracht zodat we tijdig kunnen 
bijsturen en de risico’s blijven beheersen 
 
 
Hier is ons niets van bekend. 

R B EVR22 Pag. 135 verbonden partijen  Voldoet de informatie bij elk van de GR’en nu volledig 
aan die waarover in de nota ‘Verbonden Partijen’ af-
spraken zijn vastgelegd? 

Na de vaststelling van de Nota Verbonden Partijen 2016-2020 (21-1-2016) is een imple-
mentatieplan opgesteld. Voor de implementatie is overeenkomstig het vastgestelde raads-
besluit bij de nota het jaar 2016 uitgetrokken. Onderdeel van het implementatieplan is de 
aanpassing van de paragraaf Verbonden Partijen die in de begroting 2017 is doorgevoerd. 
De inhoud per onderwerp is voor de eerste keer op voorliggende wijze ingevuld en zal in 
de toekomst een verdere verdieping ondergaan.  

R B EVR23 Pag. 154 samenvatting en 
analyse op hoofdlijnen/punt 5 

De afspraak is dat de opbrengst OZB, in geld, slechts 
met de inflatiecorrectie mag groeien. Hier wordt ge-
steld dat de hogere WOZ waardes tot een hogere 
opbrengst leiden. 
Hoe kunnen beide stellingen in dezelfde begroting 
staan? 

In de belastingnota 2011 geldt als tarievenbeleid dat de tarieven met inflatiecorrectie zul-
len stijgen. In combinatie met de stijging van de totale WOZ-waarden als gevolg van are-
aaluitbreiding door nieuwbouwprojecten leidt dit tot een hogere OZB-opbrengst. 

R B EVR24 Pag. 167 mutaties in reserve  Waarom is het bedrag voor de KLR parkeergarage 
gemeentehuis in 2016 ruim twee keer zo hoog dan in 
de jaren daarna? 

In 2016 worden de rente en afschrijving uit de reserve gedekt:  
- afschr.    €   27.250  
- rente      € 108.300 (obv 4,2% rente) 
- tot. kap.l.€ 135.550 
 

Vanaf 2017 worden enkel de afschrijvingslasten uit de reserve gedekt. dit komt omdat we 
de reserve niet meer jaarlijks ophogen met de bespaarde rente.  

R T EVR25 Pag. 5 programma 1 bestuur Waarom is de kostenstijging voor automatisering in 
Ridderkerk zo veel hoger, en waarom is dit bedrag 
structureel? 

De kostenstijging is opgebouwd uit twee delen: 
A) De keuze van de BAR-organisatie om in 2014 op een andere manier te gaan werken 

heeft tot gevolg dat iedere medewerker de beschikking heeft gekregen over een lap-
top en mobiele telefoon. Deze toename in apparatuur heeft impact op de vaste kosten 
in de vorm van software licenties. 

B) Het aantal gebruikers van onze ICT middelen (van 800 naar 1200) in combinatie met 
punt A maakt dat hierdoor de structurele kosten de afgelopen twee jaar zijn gestegen. 
Deze kosten zijn volgens de geldende sleutel verdeeld over de gemeenten. 

R T EVR26 Pag. 5   ,,           ,, Waarom wordt geen grond meer verkocht uit het 
gronddepot ‘de Gorzen’ ? En waarom moet dan de 
BAR bijdrage verhoogd worden? 

Bij de start van de GR BAR op 1 januari 2014 ging de accommodatie De Gorzen over van 
de begroting van Ridderkerk naar de begroting van de GR BAR. Daarbij werden ook een 
uitgaven- en inkomstenpost voor het gronddepot / grondverzet overgedragen. Dit had 
echter niet moeten gebeuren, want de GR BAR is niet betrokken bij gemeentelijke grond-
transacties voor onderhoud aan de openbare ruimte. 
De betreffende twee posten worden daarom afgeraamd in de BAR begroting. Omdat de af 
te ramen inkomstenpost hoger was dan de uitgavenpost ontstaat daarbij in de BAR-
begroting een nadelige saldo. Hiervoor wordt de bijdrage van Ridderkerk aan de BAR 
verhoogd. 

R T EVR27 Pag. 6 snelheid remmende 
maatregelen 

In diverse straten moeten snel snelheid remmende 
maatregelen genomen worden . Om welke maatrege-
len en welke straten gaat dit? 

Maatregelen zijn voorzien in de Paul Krugerstraat, De La Reijstraat en de Leklaan. In die 
straten zijn  plaatselijk te weinig snelheidremmende maatregelen aanwezig. Extra ver-
keersdrempels zullen worden aangebracht.  

R T EVR28 Pag. 6 mobiliteitsagenda Kunt u een specificatie geven van de € 57.000 over de 
diverse projecten van de Mobiliteitsagenda? 

Het gaat om de aanpak overlast vrachtautoparkeren (€ 20.000,-), kosten samenwerking 
met Verkeersonderneming t.b.v. gedragsbeïnvloeding (€20.000,-) en verkeerstellingen 
(€17.000,-).  

R B EVR29 Pag. 6 huisvesting bijzonder Met de stijging van de OZB is vanaf 2016 geen reke- Verzuimd is de uitbreiding van het Farelcollege in 2015 in het voor OZB begrote bedrag 
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voortgezet onderwijs ning gehouden.  

Hoe kan dat? 
mee te nemen.  

R B EVR30 Pag. 7 sport Voor de formele kant en het inregelen van dit nieuwe 
beleid (S&W) is juridisch advies ingewonnen. 
Is dat kennis die van buiten is ingehuurd? 

Ja. 

R T EVR31 Pag. 8 sociale werkvoorzie-
ning 

De gemeente heeft een bonus gekregen voor plaatsing 
begeleid werk. Hoeveel mensen zijn geplaatst, en 
hebben zij een contract of vaste aanstelling? 

Het bedrag van € 65.600,-  betreft de bonussen die van 2011 tot en met 2014 gereser-
veerd waren. Het gaat om de plaatsing van ongeveer 7 mensen met een arbeidscontract. 

R T EVR32 Pag. 9 saldo kostenplaatsen De loods aan de gemeentewerf is afgebroken en op-
geslagen, en er is o.a. asbest onderzoek gedaan. Is er 
asbest aangetroffen? 

Met de asbestinventarisatie van de opstallen is geen asbest aangetroffen. Ook met het 
bodemonderzoek van de locatie is geen asbest aangetroffen. 

R T EVR33 Pag. 12 WMO eigen bijdrage CAK heeft (mogelijk) achterstand bij het innen van de 
eigen bijdrage. Waardoor is die achterstand ontstaan? 
Hoe gaat men daar mee om richting de ‘klanten’? 

De achterstanden bij het innen van de eigen bijdrage door het CAK waren m.n. ontstaan 
door het niet correct of tijdig aanleveren van gegevens aan het CAK door aanbieders. 
Momenteel is geen sprake meer van achterstanden. Indien ‘klanten’ in de problemen zou-
den komen hierdoor, bestaat de mogelijkheid tot het treffen van een betalingsregeling via 
het CAK. 

R T EVR34 Pag. 13 programma werk Hoeveel bedrijven participeren nu in de Ridderkerk-
pas? 

14 

R T EVR35 Pag. 21 prestatie indicatoren 
programma 8  

Hoe heeft de schouw voor huishoudelijke hulp plaats 
gevonden?  

De schouw is een aselecte steekproef bij klanten met een maatwerkvoorziening huishou-
delijke hulp. Hierbij gaat een onafhankelijke deskundige op huisbezoek om te beoordelen 
of het huis schoon is. 

R B LR01 Blz 19 burgerzaken Is de gemeente Ridderkerk ook al aangesloten bij 
mijnoverheid.nl, wanneer dit niet het geval is waarom 
niet of waar hangt het vanaf? 

Op dit moment ligt de aanvraag ter goedkeuring bij een externe partij. Na goedkeuring is 
technische aansluiting een feit. Dit jaar volgt een communicatietraject richting de inwoners. 
Ook wordt vanuit de rijksoverheid een app gelanceerd. De planning is dat de burgers van 
Ridderkerk in februari 2017 hun WOZ aanslagen via Mijnoverheid.nl kunnen gaan ontvan-
gen. 

R B LR02 Blz 19 Bestuur, 4e bolletje “De 
wijkregisseurs zijn een be-
langrijke ingang naar de uit-
voeringsorganisaties voor 
inwoners die initiatieven heb-
ben. 

Dat de wijkregisseur een belangrijke ingang is, is be-
kend onder leden van wijkoverleggen. “De inwoner” is 
een veel breder begrip dus graag vernemen wij hoe u 
deze belangrijke functie van een wijkregisseur ook 
onder “de inwoner” meer bekend gaat maken. 

Via de Blauwkai zijn de wijkregisseurs voorgesteld en hebben zij verteld over hun werk. 
Op de website van de gemeente staan de contactgegevens van de wijkregisseurs en een 
beschrijving van wat zij doen. Dit blijven we regelmatig herhalen. De wijkregisseurs hou-
den ook spreekuren waarvoor alle inwoners worden uitgenodigd.  

R B LR03 Blz 20 4e bolletje “Wij dagen 
inwoners en organisaties uit 
om evenementen te organise-
ren” 

Kunt u iets meer vertellen hoe u deze uitdaging voor 
ogen heeft en hoe u deze inwoners en organisaties 
gaat benaderen? Er zijn ook regels aan evenementen 
zijn deze ook duidelijk in zicht bij de inwoners en orga-
nisaties?  

De evenementencoördinator heeft regelmatig contact met organisatoren van evenemen-
ten. In deze contacten wordt ook gesproken over de regels die voor evenementen gelden. 
De evenementencoördinator begeleidt het proces van de vergunningaanvraag en verbindt 
organisatoren en de betrokken diensten  

R B LR04 Blz 20 Overhead,  De blauw-
kai verder ontwikkelen als 
informatiekanaal; 

Wordt er ook verder gekeken dan alleen te Blauwkai? 
Ook het recentelijk verspreidde blad Ridderkerk Leeft 
is bijzonder goed ontvangen. Waarom wel of waarom 
niet. Tevens lijkt het er op dat de combinatie steeds 
minder bladzijden bevat en de blauwkai meer, is er 
overwogen om sec de blauwkai uit te geven en los te 
koppelen va de combinatie? 

Wij volgen de bewegingen in het medialandschap nauwlettend. Dus ook een nieuw com-
mercieel initiatief als het blad ‘Ridderkerk leeft’ van HJ media.  
Een losse uitgave van De Blauwkai zou een veelvoud kosten van de huidige vorm. Daar-
om is deze optie niet gekozen. 
De omvang van De Blauwkai is bijna altijd 6 pagina’s, een enkele keer 5 een enkele keer 
7. In de zomer kwamen we 4 weken uit met een zomereditie van om en nabij de 2 pagi-
na’s. 

R B LR05 Blz 20 Overhead, 3e bolletje 
“In 2017 gaan we het aantal 
digitale contactkanalen uit-
breiden en de bestaande 

Kunt u meer inzicht geven aan welke uitbreiding wordt 
gedacht? 
 
 
 

In navolging op de invoering van webcare voor zowel Twitter als Facebook loopt er op 
verzoek van het college een onderzoek naar de inzet van WhatsApp. Diverse gemeenten 
is naar hun ervaring met dit medium gevraagd en de voors en tegens zijn in kaart ge-
bracht. Aan de hand van dit onderzoek wordt een advies gegeven aan het college over de 
inzet van WhatsApp en de uitvoering door de BAR-organisatie. 
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digitale contactkanalen zoals 
Webcare en Facebook verder 
ontwikkelen.  

 
Is het mogelijk dat burgers hierbij gevraagd worden om 
mee te denken over wat zij nog missen en/of graag 
nog zouden zien dat wordt toegevoegd?  
 
(bv een link waar burgers zelf kunnen melden als zij 
iets hebben gevonden/verloren) 

 
Dat is mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld via een poll op de gemeentelijke facebookpagina of 
de website, maar er zijn ook andere mogelijkheden die desgewenst ingezet kunnen wor-
den om de wensen en behoeften van de burger te inventariseren. 
 
Dit is al enige tijd mogelijk via de gemeentelijke website en aan de balie. 

R B LR06 Blz 24 Openbare orde en 
veiligheid 3. Senioren en 
Veiligheid 

Kunt u iets meer uitleg geven over hoe dit wordt geor-
ganiseerd? Niet iedere ouder zal bereid zijn om naar 
een bijeenkomst te gaan hoe denkt u deze oudere ook 
te kunnen bereiken?  

Wij organiseren drie voorlichtingsbijeenkomsten per jaar op diverse locaties. Wij kiezen 
een locatie uit waar de bijeenkomst wordt gehouden en in een straal daar omheen worden 
bewoners van 65 jaar en ouder op naam uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen 
ouderen voorlichting  van politie, brandweer en ambulancedienst over veiligheid in de 
eigen leefomgeving. Het betreft praktische tips die ook zijn opgenomen in de communica-
tiemiddelen van de campagne (o.a. brochures, posters en banners). Deze middelen ver-
spreiden wij in de seniorenflats en in ontmoetingsruimten voor ouderen. Daarnaast ver-
schijnen er artikelen in de lokale krant. Op deze wijze proberen wij zoveel mogelijk oude-
ren te bereiken. 

R B LR07  Blz 25, 8. Burgernet 5 % inwoners die zich hebben aangemeld in  Ridder-
kerk is niet veel. Kan u via andere kanalen naast de 
landelijk en regionale georganiseerde campagnes ook 
lokaal nog wat doen om meer bekendheid te geven 
aan burgernet? 

Ja, wij zullen ons hiervoor inspannen. Om meer bekendheid te genereren plaatsen wij 
bijvoorbeeld artikelen in de lokale media en op de gemeentelijke Facebookpagina. 

R B LR08 Blz 28 9.  jeugdoverlast Gesteld wordt intensiveren integrale aanpak, wat bete-
kend dit in concreto? 

Jeugdoverlast wordt besproken in de zogeheten BEKE regiegroep. De regiegroep bestaat 
uit jongerenwerk, politie en gemeente. Deze groep komt structureel bij elkaar om de 
jeugdoverlast te bespreken en indien gewenst maatregelen te nemen om de jeugdoverlast 
tegen te gaan. 

R B LR09 Blz 29 Prestatie- indicatoren Waarom wordt er zowel met cijfers uit 2014 en 2015 
gewerkt? Tevens zijn een 3 tal cijfers nog niet be-
schikbaar, hoe kan dit en met name wat is de oorzaak 
en de reden om met diverse jaren te werken? 

De verplichte indicatoren uit het BBV worden door KING, het Kwaliteitsinstituut Nederland-
se Gemeenten, op www.waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd. Dat is om vergelijkbaar-
heid met andere gemeenten te waarborgen. Op waarstaatjegemeente zijn niet altijd de 
meest recente of nog helemaal geen cijfers vermeld, die andere bronnen soms al wel 
hanteren. We hebben er voor gekozen om alleen de gegevens uit waarstaatjegemeente te 
hanteren. 
De benodigde informatie van andere nog niet beschikbare indicatoren wordt verzameld via 
een burgerpeiling, ondernemerspeiling of klant tevredenheidsonderzoek(KTO). Deze wor-
den in de tweede helft van 2016 uitgevoerd. 
 
Naast de 39 verplichte BBV indicatoren zijn 47  indicatoren opgenomen in de begroting die 
door de gemeenteraad gewenst zijn.  Deze set aan indicatoren moeten voldoende infor-
matie geven voor sturing en vergelijking op Programma-niveau. 
 
De indicatoren zijn overeenkomstig de uitkomsten van raadsbijeenkomsten van 28 januari 
en 16 februari opgesteld en verdeeld over de programma’s. 

R B LR10  Blz 33 Verkeer en vervoer  In de structuurvisie Ridderkerk stond vermeld dat 
werkgelegenheid in Ridderkerk voor 65% werden 
opgevuld door Ridderkerkers echter dat 80% daarvan 
zich met de auto verplaatst voor woon-werkverkeer. 
Kloppen deze gegevens nog steeds en is dit probleem 
besproken met de werkgevers in Ridderkerk? 

In samenwerking met de Verkeersonderneming verkent de gemeente momenteel welke 
kansen er liggen voor bewust reisgedrag en stimulering van het fiets- en OV-gebruik bij 
werkgevers. Uitgangspunt hierbij is om samen op te trekken met het bedrijfsleven, dus om 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van bedrijven. 
 

R B LR11 Blz 40 Lokaal Netwerk Lokaal inkopen blijft een aandachtspunt; Is er zicht op 
wat de gemeente zelf lokaal inkoopt? Hoeveel en hoe 
vaak en wat zijn de cijfers van ‘buiten’ Ridderkerk 

Het inzicht wordt door de afdeling inkoop opgezet.  
Tot en met 26 september 2016 werd 29% van de opdrachten aan lokale leveranciers (Rid-
derkerk) gegund. Er waren in totaal 865 leveranciers, waarvan 250 lokaal. Aan deze leve-
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inkopen ranciers werd € 1,8 mln. uitgegeven, dat is 14% van het totale budget van de gemeente 

Ridderkerk. Er werden dus meer lokale leveranciers betrokken, maar het bestede budget 
was als geheel lager. 

R B LR12 Blz 53 E Sport en activering Waarom wordt de beweegmakelaar niet  benoemd en 
wat is hier de reden van? 

De Beweegmakelaar had ook in deze opsomming van acties meegenomen kunnen wor-
den. Het betreft geen limitatieve lijst van partners, maar een algemene weergave van 
acties.  

R B LR13 Blz 58 Ontwikkeling opgroei-
ende jeugd 

Kunt u concreter uitleg geven hoe het onderzoek 
plaatsvind? Wat als er onvoldoende vraag naar is? Wij 
missen ook het JOGG kan u aangeven waarom dit niet 
vermeld staat? 

Momenteel wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan van door u vastgestelde Integraal jeugd 
Kader Ridderkerk. Hierin wordt opgenomen hoe we aan deze doelstelling uitvoering gaan 
geven. Begin 2017 zal het concept uitvoeringsplan ter consultatie aan u worden voorge-
legd. 
 
Het JOGG zal via het uitvoeringsprogramma Bewegend verbinden aan de orde komen. 

R B LR14 Blz 59 Jeugdhulp  Er wordt beschreven dat er veel doorverwijzingen 
langs de wijkteams heen gaan. Graag vernemen wij 
wat daar de oorzaak van is? (Te weinig zichtbaar, 
geen duidelijke communicatie)  

Wettelijk is geregeld dat de huisarts, medisch specialist maar ook de gecertificeerde instel-
ling zorg toe mag wijzen. 

R B LR15 Blz 59 Geëscaleerde zorg 
18+  

Bij de beweging van dwang naar drang is geconsta-
teerd dat een goede afstemming in het proces van op 
en afschaven van belang is. Hoe gaat men deze af-
stemming verbeteren? 

Tijdens het AB van 22 september is de conceptmeerjaren- visie gepresenteerd. Hierin is 
opgenomen dat afhankelijk van de vraag en de behoefte zal JBRR zich inzetten voor loka-
le initiatieven of projecten, adviseren en consulteren op casuïstiek niveau, klankbord zijn 
voor professionals in de lokale teams, meedenken en meedoen in lokale netwerken. We 
maken op lokaal niveau concrete afspraken over de inzet en rol van JBRR in deze sa-
menwerking. 

R B LR16 Blz 60 Wat willen we bereiken 
en blz 61 wat gaan we er voor 
doen 

Samenkracht; jongeren voelen zich thuis en welkom, 
tegen wat gaan we daarvoor doen…. De jongeren in 
de klankbord groepen zetten? Zo ja is dit een haalbaar 
doel en zo nee welke inzet gaat er dan gepleegd wor-
den? 

Momenteel wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan van door u vastgestelde Integraal jeugd 
Kader Ridderkerk. Hierin wordt opgenomen hoe we aan deze doelstelling uitvoering gaan 
geven. Begin 2017 zal het concept uitvoeringsplan ter consultatie aan u worden voorge-
legd.  

R B LR17 Blz 61 Samenkracht en bur-
gerparticipatie 

Gemist wordt is veiligheid en de controle op wange-
drag van jongeren zoals overlast, rommel enzovoort. 
Wordt hier wel aandacht aan besteed? 

Ja. Wijk regie, openbare orde en politie hebben structureel gezamenlijk overleg. Bij over-
matige overlast wordt de Bekeaanpak ingezet. Bovendien wordt GOSA ingezet als zorg 
noodzakelijk is.  

R B LR18 Blz 61 optimaliseren samen-
werking wijkteams en onder-
wijs 

In de afgelopen periode hebben er veel overleggen 
plaatsgevonden. Wij zien tot op heden te weinig hier-
van terug in de praktijk. Wanneer wordt er bijvoorbeeld 
meer ingezet op zichtbaarheid of zien wij acties in de 
wijk of dat zaken sneller worden opgepakt en afgehan-
deld, met terugkoppeling naar scholen? Graag verne-
men wij van u wanneer verwacht u dat deze overleg-
gen in de praktijk effecten gaan opleveren? 

Wij herkennen uw constatering niet. 
Op dit moment brengen wij in kaart welke overleggen er (structureel) plaats vinden. En 
welke onderwerpen en thema’s (opgaven) daarin een plek hebben. Hiermee wordt nog 
sneller verbinding gemaakt tussen de opgaven in het onderwijs, het passend onderwijs en 
de jeugdhulp. En kennen deze opgaven niet alleen praktische uitvoering maar ook een 
bestuurlijke agendering. Effecten worden door terugkoppeling dan ook beter zichtbaar. 
Onderdelen zijn bijvoorbeeld het aantal thuiszitters, het kader voor onderwijszorgarrange-
menten en de doorgaande lijn bij overdracht van voorschoolse voorzieningen naar het 
basisonderwijs. 

R B LR19 Blz 67 Deelname aan de 
samenleving…..  

Tijdens de gesprekken met Stichting Buurtbelang 
Drievliet werd door hen aangegeven dat zij zich wilde 
inspannen om contacten te leggen tussen statushou-
ders en bedrijven. Is dit aanbod meegenomen bij dit 
onderdeel in de begroting? 

Dit is een particulier initiatief. 

R B LR20 Blz 74 Ridderkerkpas Door nu de pas als minima-pas in te zetten is hier de 
trend gezet, hoe denkt u van dit imago mbt deze pas af 
te komen? 

Wij hebben geen signalen ontvangen dat de Ridderkerkpas het imago van een minimapas 
heeft. Wij gaan de beschikbare media (kranten, facebook, ondernemersbladen, enz.) be-
nutten om de kortingspas te promoten als de pas voor iedereen. De verschillende passen 
zullen uiterlijk identiek zijn, zodat er geen bepaald imago wordt geschapen. 

R B LR22 Blz 74 Begeleide participatie In het verleden hadden we het project bij Huys ten 
Donck waar jongeren het tuinders vak leerden. Is dit 

Dit project is inmiddels beëindigd, en betrof een samenwerking tussen Huys ten Donck, 
Pameijer en De Groene Motor (Provincie).  
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project beëindigd en/of zijn er meerdere van dit soort 
projecten in Ridderkerk? 

R B LR23 Blz 78 Armoedebeleid, bolle-
tje samendoen  

Kunt u aangeven hoe armoede op de agenda van de 
wijkteams staat? Geven zij preventieve adviezen of 
voeren zij ook actief beleid tegen armoedebestrijding? 
Zo ja kunt u voorbeelden geven? Zo nee waarom niet?  

De preventiemedewerker schulddienstverlening is zeer actief op dit gebied. Zij verbindt 
alle partners en vrijwilligers en professionals op het gebied van armoedebestrijding en het 
voorkomen van problematische schulden. De activiteiten zijn gericht op het informeren en 
het leren herkennen van financiële problemen. U kunt dit lezen in het  ‘preventieplan 
schuldhulpverlening’ en in het ‘jaarverslag  schuldhulpverlening 2015’ dat onlangs is ver-
zonden naar de raad. Zie voor voorbeelden van preventieactiviteiten ook hieronder bij de 
beantwoording van vraag; PvdA 30 d. 
Verder wordt er regelmatig door uitvoerders en beleidsmedewerkers een overkoepelend 
overleg van de wijkteams bezocht, er worden dan thema’s rondom armoede en schuld-
dienstverlening besproken. Op deze wijze weten we elkaar beter te vinden en worden er 
regelmatig casussen  voorgelegd. Gezamenlijk komen we dan tot oplossingen. 
Verder  krijgen de wijkteams via het armoedebeleid een eigen budget dat gebruikt kan 
worden bij schrijnende situaties waarbij snelheid van handelen nodig is. 

R B LR24 Blz 82 Volksgezondheid Uit onderzoeken blijkt dat meer groen de status van 
volksgezondheid verbetert. In Rotterdam is er een 
actie steen eruit groen erin heeft Ridderkerk ook een 
dergelijke actie overwogen? 

Nee, hetgeen niet betekent dat wij groen niet belangrijk vinden. In ons staand beleid wordt 
hier reeds aandacht aan besteed. Ook in de Omgevingsvisie besteden wij hier nadrukkelijk 
aandacht aan. 

R B LR25 Blz 83 Volksgezondheid 2e 
bolletje 

Zijn er specifiek maatregelen of preventieve acties in 
de planning nu uit onderzoeken is gebleken dat alcohol 
onder jeugd niet afneemt maar eerder toeneemt?  

Alcoholgebruik onder Ridderkerkse jeugd blijft stabiel. In het actieplan ‘Voor de helderheid’ 
over preventie en handhaving alcohol en drugs, is de inzet op dit terrein van de gemeente 
beschreven.  

R B LR26 Blz 90 Nieuw te ontwikkelen 
beleid visie huys ten Donck in 
omgeving 

Graag toelichting wat hier mee wordt bedoeld Tegen de achtergrond van de op te stellen Omgevingsvisie Ridderkerk wordt in deze visie 
gekeken naar de kansen die het Huys ten Donck biedt voor de omgeving, in het bijzonder 
in relatie tot het voorterrein aan de Nieuwe Maas en de Donckse Velden. 

R T LR27 Blz. 9 aanbesteding  bedrijfs-
kantines 

Wanneer is de aanbesteding op de “markt gezet” ?  
 

De aanbesteding voor het bedrijfsrestaurant is nog niet op de markt gezet. De mogelijkhe-
den voor passende invulling wordt momenteel onderzocht.  

R T LR28 Blz.20 prestatie-indicatoren 
programma 6 cultuur, 
sport/groen 

Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 
maanden % “nog niet beschikbaar” 
Vraag: wat is hiervan de reden ? 

Deze nieuwe indicator wordt gevuld aan de hand van de nieuwe Burgerpeiling die eind 
2016 wordt uitgevoerd. De resultaten hiervan komen in het eerste kwartaal van 2017 be-
schikbaar. Prestatie-indicatoren, zie ook LR09. 

R T LR29 Blz.27 kadernota sport en 
bewegen 545 t/m 548 

Wanneer kan de raad de uitvoeringsprogramma’s 
verwachten?  

In november vindt er een eerste oriëntatie plaats in de commissie Samen Leven 

R T LR30 Blz.29  881 Cultuureducatie Wanneer is de aanstelling van  
de cultuur-regisseur te verwachten? 

De procedure voor de aanstelling van een cultuurregisseur loopt nog. 
Streven is om uiterlijk het vierde kwartaal van 2016 een regisseur aan te stellen. 

R B P18P01 20 / Burgerzaken Wanneer verwacht u dat zoveel mogelijk producten en 
diensten digitaal aangevraagd kunnen worden op de 
website van Ridderkerk? 

Tot nu toe kan 75% van de producten en diensten op de Ridderkerkse website digitaal 
aangevraagd/gemeld worden. De meeste digitale formulieren worden aangeboden met 
DigiD en/of eHerkenning. Eind 2016 verwachten wij dat voor totaal 83 producten (100%) 
e-formulieren zijn toegevoegd. Voor de overige producten en diensten zijn geen aanvra-
gen mogelijk. 
Daarnaast heeft het Rijk met de Digitale Agenda 2020 de ambitie vastgelegd dat gemeen-
ten klaar zijn voor de informatiesamenleving 2020. In de Digitale Agenda 2020 hebben 
gemeenten met elkaar afgesproken te werken aan o.a. de ambitie ‘Massaal digitaal, 
maatwerk lokaal’. VNG/KING faciliteert deze ambitie o.a. met uniformering in de digitale 
aanvraagformulieren van circa 30 producten die naar verwachting medio 2017 beschik-
baar zijn. De eerste landelijke voorziening is de digitale aangifte van overlijden. 

R B P18P02 29 / Verhalen kosten Worden de kosten van bijvoorbeeld vernielingen ver-
haald op de daders en komt dit dan ten goede aan de 
kas van Ridderkerk? 

Schade aan gemeentelijk eigendom verhalen wij altijd op de dader, indien deze in beeld is. 
De verhaalde schade komt ten goede aan de kas van Ridderkerk. 
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R B P18P03 34 / TramPlus In hoeverre bestaat de mogelijkheid dat er toch een 

trampluslijn in Ridderkerk komt? 
In de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid die de MRDH op 1 juli heeft vastgesteld is de 
corridor Rotterdam – Ridderkerk – Drechtsteden benoemd als te verkennen HOV-corridor. 
Het standpunt van het college is dat met HOV-bus een aantrekkelijk vervoersproduct kan 
worden aangeboden. Daarnaast heeft de provincie in haar collegeprogramma de ambitie 
uitgesproken voor de ontwikkeling van R-net tussen Drechtsteden en Rotterdam. De ge-
meente werkt momenteel ambtelijk samen met MRDH, provincie en Rotterdam aan de 
uitwerking van genoemde ambities. 

R B P18P04 35 / Parkeerbelasting Kan afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt de in-
komsten uit de garages, uit het buiten parkeren en uit 
de naheffingsaanslagen? 

Geraamde inkomsten 2017 
- Betaald parkeren         € 338.200,- 
- Parkeervergunningen  €   31.300,- 
- Parkeerboetes             €   37.700,-                                   
- In de begroting is momenteel geen rekening gehouden met een voordeel over de 

exploitatie van de parkeergarage onder het gemeentehuis.  
R B P18P05 35  Parkeerbelasting Kunt u het netto resultaat van de parkeerbelastingen 

2015 (inclusief afschrijvingskosten) aangeven? 
- Inkomsten 

betaald parkeren                                   € 338.300,- 
parkeervergunningen c.a.                     €   26.400,- 
parkeerboetes                                       €     9.600,- 

 
- Uitgaven 

Kosten en kapitaalslasten                     €  115.000,- 
Toezicht                                                €   15.000,- 
Personeel- en overheadkosten             €   98.800,-* 
Onderhoud verhard., straatreinigen ect €  40.000,-* 

*= Deze cijfers zijn gebaseerd op ervaringscijfers uit andere boekjaren.    
R B P18P06 40 / Winkelstrips Bestaan er plannen binnen het college om winkelstrips 

zoals aan de Geerlaan en de Koninginneweg of ande-
re te saneren? 

Nee, er is met de Detailhandelsvisie weliswaar een keuze gemaakt om actief beleid in te 
zetten op het centrum en de drie grote wijkwinkelcentra, maar er is geen actief beleid van 
de gemeente voor de sanering van de genoemde winkel-strips. Op dit moment zijn de 
vastgoedeigenaren leidend bij de verdere (her)ontwikkeling van deze strips. 

R B P18P07 40 / Leegstand detailhandel Welke plannen heeft het college om de leegstand van 
winkels tegen te gaan en te keren? 

De leegstand is vooral een aandachtspunt in het centrum. De gemeente heeft in essentie 
weinig mogelijkheden om leegstand aan te pakken, het is primair de verantwoordelijkheid 
van de vastgoedeigenaren. Zij bepalen immers de huurprijzen en -voorwaarden. In overleg 
met ondernemers en eigenaren zijn er mogelijkheden  tot samenwerking binnen de BIZ. 
De gemeente heeft een faciliterende rol t.a.v. de BIZ. 

R B P18P08 54 / Zwerfafval Wat gaat het college doen om zwerfafval terug te drin-
gen en te voorkomen? 

Er wordt al jaren veel aandacht besteed aan ‘zwerfafval’. De openbare ruimte is relatief 
schoon door de inzet van onze medewerkers, de inzet van de inwoners en specifiek de 
scholen en de aanwezigheid van voorzieningen zoals afvalbakken.  
Alles wat niet aan afval in de openbare ruimte terecht komt hoeft niet opgeruimd te wor-
den. Wij doen daarom een beroep op iedereen om zwerfafval te voorkomen en de daar-
voor bestemde voorzieningen te gebruiken. 
Intensief wordt ingezet op de educatie over (zwerf)afval bij inwoners en basisscholieren.  
Lopende acties: 
- Pilot afvalscheiding waarbij de basisscholen PMD apart houden. Iedere volle PMD zak 

van 240 liter levert de school een bijdrage op. Ook verbindt de school zich met de pilot 
door minimaal vier keer per jaar een zwerfafvalactie in de openbare ruimte buiten het 
schoolplein uit te voeren. 

- In het op te stellen afvalbakkenplan wordt met name gekeken naar de winkelcentra en 
winkelstrips om daar nog uitsluitend trio- of duoafvalbakken te plaatsen waardoor ook 
daar afvalscheiding optimaal mogelijk wordt. Ook worden afvalbakken die niet of nau-
welijks worden gebruikt verwijderd en daar waar overlast is van zwerfafval herplaatst. 

Nieuwe actie: 
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- Waste Away Challenge op de twee VO scholen Gemini en Farel. 
Wij gaan de grote groep leerlingen van deze scholen apart benaderen. Eind 2016 wordt 
gestart. Het is een educatief programma voor het reduceren van zwerfafval en het verho-
gen van het afvalscheidingspercentage op het voortgezet onderwijs. Inzet is om scholieren 
uit te dagen en te betrekken bij het vinden van oplossingen voor de aanpak van zwerfafval 
en het verbeteren van afvalscheiding in hun eigen (school-) omgeving.  
De scholieren bedenken in teams oplossingen voor (zwerf-) afval problemen in hun omge-
ving en gaan aan de slag met business-ideeën om het (zwerf-)afval in en rond de school 
aan te pakken. 

R B P18P09 103 / Afvalstoffenheffing Is het wettelijk vastgelegd dat er een tarief is voor 
eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens of zou dit 
ook geheven mogen worden naar het daadwerkelijk 
aantal personen in een huishouden? 

Nee, er is geen wettelijke bepaling voor een tarief voor eenpersoons- en meerpersoons-
huishouden.. Een gemeente (de gemeenteraad) is vrij om een bepaalde tariefdifferentiatie 
in te voeren. 

R B P18P10 105 / Marktgelden Is er voor de gemeente een verplichting om een be-
paald aantal standplaatsen beschikbaar te stellen? 

Nee, er is geen verplichting omtrent het aantal standplaatsen. Middels de APV is het be-
leid rond standplaatsen geregeld. Op basis van deze regels worden vergunningen voor 
standplaatsen afgegeven. 

R B P18P11 107 / Kwijtschelding Kunt u het grote verschil in de tabel kwijtschelding 
lokale heffingen voor de OZB verklaren? Rekening 
t.o.v. begroting. 

Er zijn in 2015 meer verzoeken om kwijtschelding van huiseigenaren ontvangen en toege-
kend. 

R B P18P12 130 / Garantstellingen Welk orgaan binnen de gemeente gaat over tot het 
aangaan van een garantstelling? 

In het treasurystatuut is vastgelegd dat voor garantstellingen van meer dan € 100.000 een 
raadsbesluit noodzakelijk is. Bevoegdheid tot het afgeven van een garantstelling van min-
der dan € 100.000 ligt bij het college. 

R B P18P13 140 / Eneco Is er al bekend hoeveel aandelen Ridderkerk per 
nieuw gesplitst bedrijf krijgt en is het totaal daarvan 
gelijk aan het aantal aandelen wat Ridderkerk nu in 
Eneco heeft? 

Nee. Deze vraag kan verder niet beantwoord worden wegens het nog ontbreken van in-
formatie op dit punt.  

R B P18P14 140 / Eneco Volgens de brochure van Eneco “Splitsing toegelicht” 
hebben er in juni gesprekken plaatsgevonden met 
aandeelhouders waarin de vraag is gesteld of zij voor-
nemens waren de aandelen te verkopen. Heeft dit 
gesprek ook met Ridderkerk plaats gevonden en wat 
was het standpunt van Ridderkerk in deze? 

Ja, de portefeuillehouder is aanwezig geweest bij een dergelijk oriënterend gesprek. Een 
keuze tot verkopen/ kopen is nu nog niet door het college gemaakt.  

R B PvdA01a. Blz.18 Burgerzaken U geeft aan dat veel inwoners hun zaken via het digita-
le kanaal regelen. Hoe zit dit met de inwoners die geen 
computer bezitten of er niet mee om kunnen gaan?  

Als gemeente willen we het mogelijk maken dat inwoners hun zaken via het digitale kanaal 
kunnen regelen. Voor inwoners die dit niet willen of kunnen blijft het mogelijk om via de 
telefoon, aan de balie of schriftelijk hun zaken met de gemeente te doen. (Via bijvoorbeeld 
bibliotheken worden cursussen aangeboden waarbij inwoners die dit willen kunnen leren 
omgaan met de computer) 
Maatwerk waar nodig is een belangrijk uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening. 

R B PvdA01b. Blz.18 Burgerzaken 
 
 
 
 
 
Blz.18 Sociale Media 
 
 
 
Blz.19 Communicatie 

Zal de toenemende digitalisering een vermindering in 
personeelskosten met zich meebrengen? 
 
 
 
Aangegeven wordt dat de gemeente, om zoveel moge-
lijk aan te sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij, 
actief wil zijn op sociale media.  
Wat is uw social media strategie en welke uitgangs-
punten hanteert u daarbij? 
 
Hoeveel is in 2016 tot nu toe uitgegeven aan commu-

Wij zijn dit vraagstuk momenteel aan het bestuderen. Digitalisering zal zeker leiden tot 
verandering van het werk. Welk effect dit heeft op de personeelskosten is vooralsnog 
onduidelijk. Wij maken hierop een nadere analyse als input voor de kadernota van de 
begroting 2018. 
 
Bij de ontwikkeling van het gebruik van social media werken we in stappen. We beginnen 
met monitoren en luisteren om geleidelijk ook vaker en beter te reageren op vragen. Op 
deze wijze bouwen we aan een herkenbare en betrouwbare plek op de diverse media. 
 
 
 
Geld voor activiteiten die je zou kunnen onderbrengen onder de noemer ‘communicatie’ zit 
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nicatie?  door de hele begroting van Ridderkerk en de BAR-organisatie heen. Het bedrag dat aan 

‘communicatie’ wordt uitgegeven is als zodanig dus niet te berekenen door enkele begro-
tingsposten op te tellen. 

R B PvdA01c. Blz.19 Communicatie 
 
 

Hoeveel wordt in 2017 begroot voor communicatie?  
 

Geld voor activiteiten die je zou kunnen onderbrengen onder de noemer ‘communicatie’ zit 
door de hele begroting van Ridderkerk en de BAR-organisatie heen. Het bedrag dat aan 
‘communicatie’ wordt uitgegeven is als zodanig dus niet te berekenen door enkele begro-
tingsposten op te tellen. 

R B PvdA01d. Blz.19 Communicatie Hoeveel is uitgegeven aan beurs en congres deelna-
me? 

Deze cijfers zullen bekend zijn bij de jaarrekening. 

R B PvdA02a. Blz.20 Overhead U wilt de Blauwkai verder ontwikkelen tot een aantrek-
kelijk informatiekanaal om gemeentelijk beleid en 
maatschappelijke ontwikkelingen toe te lichten. In 
hoeverre is er in de Blauwkai ruimte voor een kritische 
noot? 

De Blauwkai biedt ruimte voor verhalen van inwoners, ondernemers en organisaties. De 
artikelen belichten veelal vanuit een andere invalshoek onderwerpen die het gemeentelijk 
beleid raken of vertellen iemands persoonlijke verhaal. Daarin is ruimte voor een kritische 
noot, waarbij de gemeente de ruimte krijgt om bepaalde keuzes te onderbouwen. Er is 
bewust voor gekozen om De Blauwkai zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken 
voor alle lezers. De redactie let daarbij kritisch op het taalgebruik en de keuze van de 
onderwerpen. De Blauwkai is, anders dan de lokale bladen, niet het platform voor een 
politieke discussie. 

R B PvdA02b. Blz.20 Overhead U noemt de intentie inzake de ontwikkeling van digita-
lisering van de dienstverlening. Dit vereist een goede 
internetverbinding en voldoende MB’s. Wordt geheel 
Ridderkerk aangesloten op het glasvezelnetwerk om 
dit te bewerkstelligen en niet alleen de nieuwbouw en 
bedrijven? 

Op dit moment wordt gesproken met een marktpartij om te komen tot aanleg van een 
volledig glasvezelnetwerk binnen de gehele gemeente. 
 

R B PvdA02c. Blz.20 Overhead Geschreven wordt dat er blijvende aandacht is voor 
korte wachttijden in het callcenter en aan balies door 
scherpe sturing. Wat verstaat u in dezen onder korte 
wachttijden? 

Voor 2016 is ons doel voor het callcenter om de wachttijden gemiddeld onder de 60 se-
conden te houden. Voor 2017 wordt dit doel aangescherpt naar een gemiddelde wachttijd 
van 30 seconden of minder. Aan de balies is onze servicenorm dat klanten met afspraak 
binnen 5 minuten worden geholpen. 

R B PvdA02d. Blz.20 Overhead Middels de brochure Halverwege heeft u inwoners 
geïnformeerd over hetgeen u tot nu toe heeft gedaan 
en wat u deze collegeperiode nog wilt bereiken.  
Wat heeft het maken, drukken en versturen van deze 
brochure gekost? Graag de verschillende bedragen in 
uw antwoord uitsplitsen.  
Waarom heeft u er niet voor gekozen om in de Blauw-
kai verslag te doen? 

De kosten voor het ontwerp van de omslag zijn € 225,--. De drukkosten van het boekje 
bedroegen € 1.918,-- (500 exemplaren). Er zijn geen boekjes verstuurd (behalve op aan-
vraag), wel uitgedeeld aan de wijkoverleggen, tijdens de Ideeëndag en bij andere gele-
genheden. Digitale boekjes zijn eveneens op aanvraag gemaild. Overige kosten zijn er 
niet, want de informatie die in het boekje staat, is verzameld in het reguliere werk bij de 
bewaking van de voortgang van projecten en het collegeprogramma. 
Incidenteel zijn/worden onderwerpen uitgelicht in de Blauwkai. 

R B PvdA02e. Blz.20 Overhead U wilt de raadsvergaderingen uitzenden via de websi-
te, in beeld en geluid. Ook wilt u deze uitzendingen 
archiveren. Dit wordt toch al gedaan? Waarom 
wel/niet? 

Sinds 1 januari 2014 wordt dit gedaan. 

R B PvdA03 Blz.21 Kosten De Overheadkosten worden in 2016 begroot op € 
621.300,-, in 2017 op € 11.552.400,-. Waar ligt deze 
immense verhoging aan? 

In 2016 bestaat het bedrag van € 621.300 uit de overheadkosten die rechtstreeks in de 
gemeentebegroting zijn geraamd. De apparaatskosten en overheadkosten uit de BAR-
organisatie zijn vanaf 2017, cf. voorschrift uit het Besluit Begroting en Verantwoording, 
apart in de begroting opgenomen (01 Bestuur en 0.4 Overhead). In 2016 waren deze 
ramingen nog samengevoegd in de regel 0.1 Bestuur. 

R B PvdA04a. Blz. 24 Trends 
 
 

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond: Zijn er gevallen 
van overlast gevende personen bekend in Ridderkerk? 
Zo ja, hoeveel? 

In het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) worden overlast gevende personen en 
verdachten van strafbare feiten besproken. In de eerste helft van 2016 zaten in totaal 11 
personen uit Ridderkerk in een persoonsgerichte aanpak van het Veiligheidshuis. Daar-
naast stonden in die periode 8 personen uit Ridderkerk op de High Impact Target (HIT)-
lijst. Het betreft niet alleen overlast gevende personen, maar bijvoorbeeld ook daders van 
huiselijk geweld en overvallers.  
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R B PvdA04b. Blz 67 Deelname aan de 

samenleving 
Toename personen met verward gedrag. Minder men-
sen wonen permanent in instellingen. Wanneer is naar 
uw mening sprake van verward gedrag? Op welke 
wijze zet u in op verbetering van de opvang, zorg en 
ondersteuning voor deze doelgroep. Hoe groot is de 
verwachte doelgroep en met hoeveel personen is er nu 
contact?  

Personen met verward gedrag zijn mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, 
waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen (landelijk 
gehanteerde definitie van het Aanjaagteam Verwarde Personen van de ministeries van 
VWS, VenJ en de VNG). 
 
Wij zetten op verschillende manieren in op het verbeteren van de zorg. Als het gaat om 
personen met verward gedrag, als gevolg van dementie, dan bieden wij dagbesteding en 
respijtzorg. Ook investeren wij in preventieve projecten zoals het project Toch Thuis en het 
Geheugenpaleis. 
 
Verwarde personen met verontrustend of overlastgevend gedrag worden in de gaten ge-
houden door het lokale zorgnetwerk (LZN). Wij hebben extra geïnvesteerd in bemoeizorg 
en zijn in dialoog met de regio gemeenten over enkele overstijgende thema’s.  
 
Hoe groot de verwachte doelgroep in Ridderkerk is, is lastig in te schatten. Actief contact 
vanuit de wijkteams en het LZN is er op dit moment met ongeveer 150 personen. De ove-
rige worden gemonitord, omdat de situatie stabiel is. Dan is er al begeleiding en/of behan-
deling ingezet. 

R B PvdA04c. Blz 67 Deelname aan de 
samenleving 

Veel statushouders hebben een trauma. Wat is de rol 
van de gemeente en burgemeester in geval van een 
crisis? Hoe worden deze bereikt? Is de afstemming 
buiten kantooruren goed geregeld? 

Wanneer een trauma leidt tot een ernstige crisis, waarbij geen andere oplossing is dan 
een gedwongen opname, beslist de burgemeester over een inbewaringstelling (IBS). De 
burgemeester bekijkt daarvoor de geneeskundige verklaring van een arts. 
 
In het Asielzoekerscentrum (AZC) vindt al een eerste screening plaats. Ingeval van een 
trauma wordt daar al hulpverlening ingezet. Bij verhuizing naar een gemeente vindt een 
overdracht plaats naar de huisarts en naar Stichting VluchtelingenWerk. Medewerkers van 
Stichting VluchtelingenWerk zijn getraind om trauma’s te signaleren. Via het wijkteam 
wordt passende hulpverlening verleend/gezocht. Bij acute psychiatrische crisis, is de huis-
arts(enpost) de aangewezen partij. Daarnaast kan buiten kantooruren contact worden 
opgenomen met de Crisisdienst van Vivenz. 

R B PvdA05a. Blz.25 APV 
 
Juridische zaken 

Aangegeven wordt dat de APV wordt geactualiseerd 
n.a.v. nieuwe inzichten en jurisprudentie. Wanneer 
wordt de geactualiseerde APV aan de raad voorgelegd 
en op welke onderwerpen hebben de nieuwe inzichten 
en jurisprudentie betrekking? 

De planning is om een APV in de eerste helft van 2017 in de raad aan te bieden. Op dit 
moment vindt er een inventarisatie plaats naar onderwerpen die technisch geactualiseerd 
moeten worden.  

R B PvdA05b. Blz.25 Wonen en bouwen Aangegeven wordt dat de nieuwe Wet Natuurbe-
scherming in 2017 van kracht wordt en dat deze daar-
na in de werkprocessen zal worden geïmplementeerd. 
De nieuwe Wet Natuurbescherming treedt echter op 1 
januari 2017 in werking. Betekent dit dat u vanaf de 
genoemde datum aan alle door de wet gestelde eisen 
voldoet? Waarom wel/niet? 

De Wet Natuurbescherming regelt dat bij het indienen van een omgevingsvergunning voor 
het bouwen rekening moet worden gehouden met beschermde dieren en planten. Eigenlijk 
is dit niet anders dan in de huidige Flora- en Faunawet is opgenomen alleen wordt dit 
belang nu beter verankerd in het vergunningenproces. De gemeente controleert of de 
aanvrager voldoende onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dieren en planten 
heeft gedaan en in bepaalde gevallen moet er een verklaring van geen bedenkingen wor-
den aangevraagd bij de provincie. De betrokken medewerkers zullen in 2016 worden op-
geleid om adequaat invulling te kunnen geven aan de toepassing van de wet. Vanaf 1 
januari 2017 wordt voldaan aan de in de wet gestelde eisen.      

R B PvdA05c. Pg 95  Vennootschapsbelas-
ting 

Aangegeven wordt dat het jaar 2017 in het teken staat 
van het structureel borgen van het nieuwe Vpb-proces 
binnen de bestaande organisatie(s) en bedrijfsvoe-
ringsprocessen. Vanaf 1 januari 2016 zijn gemeenten 
Vpb-plichtig geworden. In hoeverre was de gemeente-
lijke organisatie op die datum ‘klaar’ voor de eisen die 
de nieuwe wet met zich meebrengt? 

Per cluster van activiteiten zijn Vpb-dossiers opgesteld met onderbouwde standpunten 
waarom dat cluster wel vpb-plichtig, niet vpb-plichtig of vrijgesteld is.  De planning van de 
projectgroep invoering vennootschapsbelasting is er nog steeds op gericht om de vpb-
aangifte over het jaar 2016 medio 2017 gereed te hebben. Er is actieve afstemming met 
externe specialisten ook op dit gebied, waarbij we ook contacten hebben met de Belas-
tingdienst. De in de begroting 2017 opgenomen bedragen aan vennootschapsbelasting 
corresponderen nog steeds met de stand van zaken in dit dossier. Daarnaast moet de 
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SVLO (Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden; waar ook de Belas-
tingdienst in participeert) nog twee belangrijke notities publiceren hoe gemeenten precies 
om moeten gaan met openingsbalansen en de vermogensetikettering. Hier zullen wij ook 
tijdig op anticiperen zodat dit bekend wordt. Voorts is een applicatie aangeschaft, zodat we 
zo efficiënt mogelijk met deze nieuwe taak (vanaf 2016) om kunnen blijven gaan. Wij zijn 
dan ook van mening dat we goed in de pas lopen met als einddoel: aanvaardbare en tijdi-
ge vpb-aangifte(n) te kunnen doen. 

R B PvdA06 Blz.27 Woonoverlast U wilt bereiken dat onze inwoners een prettige en 
veilige leefomgeving hebben. In dat kader heeft u 
inwoners onder meer gevraagd om enge plekken door 
te geven. In totaal zijn er elf plekken gemeld, waaron-
der het pad aan de achterkant van de Bongerd. Welke 
(tien) andere plekken zijn doorgegeven? 

Naar aanleiding van de afdoening van toezegging 15 uit het verslag van de commissie 
Samen Leven is u op 23 juni jl. gemeld hoe hiermee is en wordt omgegaan.  

R B PvdA07a. Blz.27 Woonoverlast Kunt u ons de actuele stand van zaken geven met 
betrekking tot de overlast in het Erasmuspark? Wat 
kunnen Boa’s op dit gebied betekenen? 

Dit onderwerp heeft onze volledige aandacht. Bij meldingen treedt de politie op. Indien 
nodig worden de bikers hiervoor op zaterdagavond ingezet.  

R B PvdA07b. Blz.27 Woonoverlast Bent u ermee bekend dat in het Reijerpark met enige 
regelmaat (illegaal) vuurtje wordt gestookt? Omwo-
nenden maken hierover zorgen. Hoe wordt tegen deze 
overlast opgetreden? Zijn er preventieve maatregelen 
mogelijk? 

Ja, dat is ons bekend. Indien nodig wordt er opgetreden. De politie gaat na een melding 
naar de locatie en gaat daarbij op zoek naar de daders. Preventieve maatregelen zijn 
nauwelijks mogelijk. 

R B PvdA08a. Blz.32 Verkeer en vervoer 
 

U noemt bij wmo-vervoer dat het heeft geleid tot meer 
efficiëntie en klanttevredenheid. Betreft het hier een 
slager-die-zijn-eigen-vlees-keurt-onderzoek of is het 
een onafhankelijk onderzoek door Gemeente Ridder-
kerk of derden geweest? 

Het onderzoek is uitgevoerd door de uitvoerder zelf. In het contract is opgenomen dat dit 
één keer per jaar plaats vindt. Dit jaar voert de gemeente ook zelf een onderzoek uit onder 
haar inwoners die gebruik maken van het doelgroepenvervoer. Uiteraard is iedere klacht 
c.q. ontevreden inwoner m.b.t. het doelgroepenvervoer een punt van zorg. We blijven 
inzetten op het monitoren en verbeteren van de prestaties van de vervoerder. 

R B PvdA08b. Blz.32 Verkeer en vervoer 
 
 
 
 

De wachttijden bij het doelgroepenvervoer blijven een 
bron van zorg, het indienen van een klacht en de op-
volging daarvan ook.  Bij de aanbesteding weegt de 
prijs zwaar mee. Op welke wijze zet u zich in voor 
verbetering van het WMO-vervoer en wat zijn uw doe-
len voor 2017? 

In de contractgesprekken met de leverancier blijven we hier aandacht voor vragen. Op 
basis van de managementrapportages sturen we ook nadrukkelijk op het behalen van de 
contractueel vastgestelde prestatieniveaus.  
 
In de toekomstige aanbesteding voor het doelgroepenvervoer zal ook meer nadruk komen 
te liggen op kwaliteit en met name de klantbeleving. 

R B PvdA08c. Pg 32 
 
 

Geschreven wordt dat meer (elektrische) laadvoorzie-
ningen nodig zijn. Hoe bent u concreet van plan om 
meer laadvoorzieningen te realiseren en waar? 

Ridderkerk heeft een overeenkomst gesloten met Allego. Dit bedrijf gaat binnenkort verder 
met het, op verzoek van belanghebbenden, plaatsen van laadpalen. Allego en aanvrager 
doen een plaatsingsvoorstel, de gemeente stelt daarna de locatie van de oplaadpaal vast. 
De plaatsing van een laadpaal met behulp van Allego zal aanzienlijk sneller verlopen dan 
in het verleden. 

R B PvdA08d. Pg 34 De snelfietsroute F15. Wat zijn de kosten van het 
totale project? Hoeveel heeft Ridderkerk tot nu toe 
bijgedragen? Hoeveel is de verwachte totaalbijdrage? 

De raming van de gehele route is ca. € 5,5 miljoen. Langs de Populierenlaan (onderdeel 
van de route) zijn delen fietspad al aangelegd en/of verbreed in combinatie met andere 
projecten (reconstructie kruispunt Rotterdamseweg-Populierenlaan en aanleg rotondes 
Populierenlaan/reconstructie deel Populierenlaan). De totale projectbijdrage van Ridder-
kerk is momenteel geraamd op ca. 330.000,- ; dit is 25% van de projectkosten van de 
route door Ridderkerk, rekening houdend met subsidies: 50% Rijk, 12,5% Provincie en 
12,5 % MRDH. Binnenkort ontvangt u onder andere hierover een raadsinformatiebrief.  

R B PvdA09a. Blz, 32 en 34 Openbaar Ver-
voer 

Op welke wijze wordt gewerkt aan een betere onder-
linge OV bereikbaarheid van de 3 BAR gemeenten? 
Met name buiten de spits. 

OV is benoemd als één van de thema’s waarop wellicht kansen liggen voor bestuurlijke 
samenwerking binnen de BAR. Hierover heeft u voor de zomer een raadsinformatiebrief 
ontvangen. Wij gaan met Albrandswaard en Barendrecht in gesprek over concretisering 
van deze kansen.  
 

R B PvdA09b. Blz, 32 en 34 Openbaar Ver- MRDH/Brug naar Krimpen/Pontjes: Ridderkerk mag Via 2 tafels is de gemeente betrokken bij de problematiek Krimpenerwaard: het MIRT-
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voer meepraten over de mobiliteitsproblematiek van Krim-

penerwaard. Samen wordt gekeken naar oplossingen. 
De raad heeft zich duidelijk negatief uitgesproken over 
een brug naar Krimpen en is bereid na te willen den-
ken over een tunnel.  
Welke oplossingen worden besproken? En is in de 
ogen van het college een pontje naar Krimpen daar 
een van? 

onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag, dat wordt getrokken door o.a. Rijk, 
MRDH en provincie, en het Bestuurlijk Overleg Oostflank. Het college spant zich in om 
aan deze tafels het belang van leefbaarheid onder de aandacht te brengen, en het belang 
van Ridderkerk in het bijzonder. In hoeverre het daadwerkelijk tot grote investeringen komt 
is afhankelijk van andere wensen zowel voor weginfra als voor OV.  

R B PvdA09c. Blz, 32 en 34 Openbaar Ver-
voer 

Huijs ten Donck heeft aangegeven graag een pontje te 
willen. Welke kosten voor de gemeente zijn daarmee 
gemoeid? De rivier wordt druk bevaren. Wat kunt u 
zeggen over het effect op de veiligheid op het water? 

Als deze wens bij Huijs ten Donck leeft, zal deze ongetwijfeld onderdeel uitmaken van de 
visie op Huijs ten Donck (zie ook antwoord op vraag LR 26). 

R B PvdA09d. Blz, 32 en 34 Openbaar Ver-
voer 

U ziet de bereikbaarheid van Ridderkerk graag onder 
meer gerealiseerd worden door kwalitatief goed bus-
vervoer. Dit jaar merkt u voor het eerst niet op dat het 
busvervoer blijvend onder druk staat.  
Hebben de bezuinigingen op het busvervoer van en 
naar Ridderkerk de bodem bereikt? Waarom wel/niet? 
Medio december zal de nieuwe dienstregeling weer in 
werking treden. Zijn daarin grote veranderingen te 
verwachten voor wat betreft het busvervoer van en 
naar Ridderkerk? Zo ja, wat zijn die veranderingen? 

Rond de jaarwisseling krijgt de gemeente de vervoerplannen voor 2018 voor reactie aan-
geboden van RET. Wij hebben nog geen signalen dat er grote aanpassingen op stapel 
staan. Tevens rond de jaarwisseling krijgt de gemeente de Kadernota OV en het Pro-
gramma van Eisen voor de nieuwe busconcessie vanaf 2019 aangeboden van de MRDH. 
Wij kennen de inhoud van deze stukken nog niet. De raad wordt in de gelegenheid gesteld 
om een zienswijze uit te brengen op deze voornemens. De dienstregeling voor 2017 kent 
voor Ridderkerk nagenoeg geen wijzigingen.  
 

R B PvdA09e. Blz, 32 en 34 Openbaar Ver-
voer 

In de toekomst is het wenselijk dat ook de 5000 werk-
nemers van Nieuw Reijerwaard met het Openbaar 
Vervoer naar hun werk kunnen reizen. Wordt hier al 
over gesproken? 

De ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard wordt onder de aandacht gebracht bij RET en 
MRDH. Daarnaast wordt bij het stimuleren van bewust reisgedrag (zie hierboven) nadruk-
kelijk aandacht besteed aan Nieuw Reijerwaard.  
 
Daarnaast is er  een eerste verkennend gesprek geweest met de RET. Bij de ontwikkeling 
van het terrein zal door de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard  rekening 
gehouden worden met plekken waar bushalten gemaakt kunnen worden. 

R B PvdA09f. Blz, 32 en 34 Openbaar Ver-
voer 

Buslijn 601 is voortgekomen uit de Buurtbus Rijsoord. 
Wat was de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in 2012?  
De lijn verbindt de gemeentehuizen van Ridderkerk en 
Barendrecht. Wat is het percentage ambtenaren dat 
gebruik maakt van deze lijn? 

In 2012 kreeg de buurtbusvereniging een subsidie van € 50.000,-.Nu draagt de gemeente 
Ridderkerk € 19.400,- bij aan de exploitatie. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt door 
ambtenaren van deze lijn. Het percentage is ook vanuit privacy-overweging niet uit de OV 
gegevens te halen. 
 

R B PvdA09g. Blz, 32 en 34 Openbaar Ver-
voer 

Blz 78 Nieuw Beleid 
Geschreven wordt dat er gratis openbaar vervoer komt 
voor minima met een AOW-uitkering. Kan de doel-
groep alleen in 2017 gebruikmaken van gratis ov of 
ook in de jaren daarna? Als het vooralsnog alleen in 
2017 kan, waarom wordt deze begrenzing in de tijd 
dan niet aangegeven? 
Als de doelgroep alleen in 2017 gebruik kan maken 
van gratis openbaar vervoer, aan de hand van welke 
criteria wordt dan bepaald of de proef geslaagd is en of 
ermee wordt doorgegaan? 

Het gratis openbaar vervoer is voor onbepaalde tijd. 

R B PvdA10a. Blz.33 Verkeer en Vervoer U zet in op een haalbaar en een realiseerbaar ver-
keerscirculatieplan. Later (p. 34) geeft u aan dat u het 
verkeerscirculatieplan centrum wilt herijken. Betekent 
dit dat het toekomstige verkeerscirculatieplan alleen 
betrekking heeft op het centrum of wordt er ook geke-

De herijking van het verkeerscirculatieplan krijgt binnen de omgevingsvisie Ridderkerk een 
plek. De bereikbaarheid en de wenselijke ontsluiting van het centrum van Ridderkerk, ook 
m.b.t. het parkeren zijn onderdeel van deze visie. Ook wordt gekeken naar de hoofdwe-
genstructuur (o.a. wenselijke functie en vormgeving).  
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ken naar de verkeerscirculatie c.q. verkeersaspecten 
in andere wijken? Graag uw antwoord toelichten. 
Naar welke aspecten van de verkeerscirculatie in het 
centrum zal met name worden gekeken? Op welke 
wijze worden en inwoners en ondernemers daarbij 
betrokken? 

In de totstandkoming van de visie worden inwoners en ondernemers betrokken. Ook zal er 
in het centrumoverleg met de winkeliersverenigingen terugkoppeling plaatsvinden.  
 

R B PvdA10b. Blz.33 Verkeer en Vervoer Het wijkoverleg Drievliet/Het Zand heeft een verkeers-
enquête gehouden onder (hoofdzakelijk) wijkbewo-
ners. Uit de enquête blijkt dat inwoners zich over 
meerdere verkeerssituaties in de wijk ernstig zorgen 
maken. Op welke wijze bent u van plan om te gaan 
met de enquête en binnen welke termijn wordt er actie 
ondernomen? Grijpt u de herijking van het verkeerscir-
culatieplan aan om onveilige verkeerssituaties in Drie-
vliet/Het Zand aan te pakken? Waarom wel/niet? 

Met het wijkoverleg is afgesproken dat het wijkoverleg samen met de gemeente  in werk-
groepverband  een plan van aanpak gaat maken voor nader onderzoek en verbeteren van 
verkeersonveilige situaties. Dit traject moet najaar 2016 starten. Zie verder antwoord op 
vraag PvdA 10a.  
 

R B PvdA10c. Blz.33 Verkeer en Vervoer Op de Populierenlaan loopt een proef met verkeers-
drempels, omdat het gemotoriseerde verkeer te snel 
rijdt en omwonenden geluidsoverlast ondervinden. 
Waarom is er vooralsnog alleen voor gekozen om de 
snelheid te meten en niet ook het geluid? 
Wanneer wordt de proef geëvalueerd? Welke criteria 
worden daarbij gehanteerd? 
Wanneer wordt de raad over de uitkomsten van de 
evaluatie en de eventuele vervolgstappen geïnfor-
meerd? 

Er zijn geluidsgegevens bekend op basis van geluidsbelastingkaarten. De ervaring leert 
dat deze kaarten een reëel beeld geven van de feitelijke situatie. Geluidsmetingen waren 
dus vooralsnog niet nodig. Momenteel vindt evaluatie van de proef met de drempels 
plaats. Door de aanwezigheid van de drempels is de gemiddelde snelheid gedaald met 
ongeveer 15 á 20%. We zullen de raad over de uitkomsten van de evaluatie en de even-
tuele vervolgstappen begin 2017 informeren.  
 

R B PvdA11a. Blz.38 Economische Ontw. 
 
 

Economie Lokale ontwikkelingen. Verwachte groei 
sector detailhandel 2%, wat is de bron van deze infor-
matie? 

Het percentage van 2% is van het Vooruitzicht Detailhandel opgesteld door het Econo-
misch Bureau van ING (december 2015). Het cijfer van 2% wordt onderschreven door de 
experts van ABN AMRO, die zelfs spreken van 2,25% (Sectorprognoses 2016-2017 d.d. 
14-01-2016) en de Rabobank (Cijfers en trends) die uitgaan van 2,2% over 2016. 

R B PvdA11b. Blz.38 Economische Ontw. 
Blz 39 
 

De leegstand in het winkelcentrum blijft onaantrekke-
lijk. Welke gerichte acties zijn in 2016 uitgevoerd om 
leegstand tegen te gaan?  

De gemeente richt zich op de randvoorwaarden van het winkelgebied. De buitenruimte 
moet schoon, heel en veilig zijn. Voor het verhogen van de attractiviteit en het tegengaan 
van de leegstand zijn de ondernemers en vastgoedeigenaren aan zet. De gemeente heeft 
bijvoorbeeld geen invloed op de huurvoorwaarden. Om de samenwerking tussen partijen 
te stimuleren heeft de gemeente een projectleider opdracht gegeven een BIZ te realiseren 
waarmee partijen gezamenlijk, structureel kunnen investeren in de aantrekkelijkheid van 
het winkelgebied. 

R B PvdA11c. Blz 39 Wat is het percentage en aantal leegstaande kantoren 
in Ridderkerk?  
Wordt aangesloten bij de pilot van de MRDH om leeg-
staande kantoren om te bouwen? 

Volgens het Planbureau van de Leefomgeving  stond in 2016 landelijk 17% van de kan-
toorruimte leeg. In Ridderkerk bedroeg dit percentage 10,1% in 2016. In 2015 was dit 
percentage nog 14% in Ridderkerk. Aangenomen wordt dan ook dat met het economisch 
herstel de leegstand in Ridderkerk verder zal teruglopen. Er zijn hiervoor geen aanvullen-
de maatregelen noodzakelijk zoals het ombouwen van kantoren. 

R B PvdA12 Blz.40 Arbeidsmarkt Werkgeversservicepunt/ SROI  
Welke resultaten zijn bereikt ten aanzien van SROI? 
Welke meerwaarde heeft het Werkgeversservicepunt 
voor ondernemers? 
Op welke wijze wordt het Werkgeversservicepunt 
ingezet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? 
Is deze inzet gericht op duurzame arbeidsrelaties? 

Afgelopen jaar is nieuw beleid geformuleerd voor onze arbeidsmarktregio, waardoor het 
voor bedrijven overzichtelijker is. Dit betekent onder andere dat dit ook geüniformeerd in 
bestekteksten wordt opgenomen. 
Het Werkgeversservicepunt (WSP) heeft als doel om werkgevers in de gemeenten Ba-
rendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te ondersteunen in hun personeelsvraag. Vanuit 
deze doelstelling helpt het WSP mensen vanuit een uitkering aan het werk. 
Het WSP BAR is hét loket waar werkgevers terecht kunnen met vacatures. Ook krijgen 
werkgevers  bij het WSP de meest actuele informatie met betrekking tot de  wet- en regel-
geving inzake o.a. de Participatiewet, Quotumwet etc. Door onze regionale samenwerking 
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binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond, beantwoordt de adviseur van het WSP als cen-
traal aanspreekpunt de vraag en zorgt voor afstemming met andere instanties en gemeen-
ten. Door die manier van werken helpt het WSP mensen aan het werk. Mensen met een 
uitkering, jongeren, ouderen of mensen die - om welke reden dan ook - een afstand heb-
ben tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt o.a. gekeken of werknemersvaardigheden en moti-
vatie aansluiten bij de openstaande vacature om een duurzame match te maken tussen de 
vraag van de werkgever en het aanbod van de werkzoekende. 
Voorheen ontbrak deze dienstverlening aan de werkgevers. 

R B PvdA13 Blz.45 Onderwijs Hoeveel kinderen in Ridderkerk vallen buiten de kin-
deropvangtoeslag en de VVE subsidies? 
 Hoe wordt het budget €40.013 ingezet? 

In 2016 wordt door circa 100 peuters gebruik gemaakt van het basis-peuterwerk (1-
werkende oudergezinnen). 
Een plan inzake de inzet van deze middelen wordt opgesteld. 

R B PvdA14 Blz.46 Onderwijs huisvesting U geeft aan met schoolbesturen in overleg te gaan om 
de haalbaarheid en wenselijkheid van doordecentrali-
satie te bekijken. Afhankelijk van de uitkomst daarvan 
worden de mogelijkheid en de voorwaarden van door-
decentralisatie verder onderzocht of de gesprekken 
over actualisering van de bestaande verordening ge-
continueerd.  
Wat is het tijdpad dat wordt gevolgd en wanneer wordt 
de keus voor het een of het ander aan de raad voorge-
legd? 

De gedachtewisseling met de schoolbesturen bevindt zich in een pril stadium. Er wordt 
een werkgroep gevormd om een eerste verkenning te laten plaatsvinden. Er is nog geen 
tijdpad vastgesteld. Gelet hierop is thans niet te zeggen wanneer een keuze aan de raad 
zal worden voorgelegd. 

R B PvdA15a. Blz.47 Onderwijsbeleid  
 

Hoeveel Ridderkerkse kinderen zitten nu thuis? Graag 
uw antwoord uitsplitsen naar PO en VO. Wat is de 
reden dat zij niet naar school gaan? 

Van 2 leerlingen in het voortgezet onderwijs is momenteel bekend dat zij thuiszitter zijn in 
afwachting van een passende onderwijsplek. 

R B PvdA15b. Blz.47 Onderwijsbeleid  
 
 

U wilt ondernemers onder meer stimuleren om stage-
plaatsen beschikbaar te stellen. Hoe bent u concreet 
van plan om dit te gaan doen? 

Er zijn verschillende initiatieven vanuit de gemeente opgezet om onderwijs en bedrijfsle-
ven beter op elkaar aan te laten sluiten ten behoeve van de stageplaatsen. Echter, er is 
gebleken dat er bij beide partijen te weinig draagvlak is om dergelijk initiatieven langdurig 
en in samenwerking te ondersteunen. Vanwege het ontbreken van dit draagvlak zijn er 
geen concrete plannen. 

R B PvdA15c. Blz 48 Prestatie-indicatoren Het percentage Kinderen dat zonder startkwalificatie 
het onderwijs verlaat was in 2012 (!) 2,9 procent. Om 
hoeveel kinderen gaat het? Is er een plan van aanpak? 
Waarom zijn er geen actuelere cijfers? 

Het meest recente VSV-cijfer (Voortijdig School Verlaten) is  over het schooljaar 2014-
2015. Dit cijfer bedraagt 1,9%. Het gaat hier om 65 jongeren. Door De Jonge Krijger wor-
den verschillende middelen ingezet om deze jongeren weer naar school te krijgen, onder 
andere het versturen van brieven en het afleggen van huisbezoeken. Van deze 65 jonge-
ren is een deel in het schooljaar 2015-2016 alsnog gestart met een opleiding, een deel is 
aan het werk gegaan en een deel is doorverwezen naar hulpverlening. Met ongeveer 15-
20% van de jongeren is het, ondanks de huisbezoeken, niet gelukt om contact te leggen. 
Prestatie-indicatoren, zie ook LR09. 

R B PvdA16 Blz.50 Cultuurpresentatie etc. In 2017 een kunsttoepassing. Waar komt het budget 
vandaan voor deze kunsttoepassing? Hoe hoog is het 
budget?  
Op welke wijze wordt de opdracht gegund? 

Het budget  van € 50.000 voor dit project komt uit de bestemmingsreserve beeldende 
kunst. 
De opdrachtverlening zal plaatsvinden conform het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van 
de gemeente. 

R B PvdA17a. Blz.52 Sportaccommodaties Het uitvoeringsplan Integraal Accommodatieplan (IAP) 
Ridderkerk is in april 2016 vastgesteld. In een raadsin-
formatiebrief van 25 augustus 2016 wordt aangegeven 
dat voor de sloop van de Beverbol in ieder geval alle 
maatschappelijke organisaties, verenigingen en stich-
tingen die nu in de Beverbol zijn gehuisvest een nieu-
we plek moeten hebben voor de uitoefening van hun 
activiteiten.  
Met welke van deze partijen heeft u inmiddels gespro-

Het college heeft op 23 augustus jl. de startnotitie “toekomstvisie accommodaties en huis-
vestingsbehoefte Bolnes” vastgesteld. Op dit moment worden alle eigenaren, gebruikers, 
huurders van alle maatschappelijke panden geïnventariseerd. Daarna zullen de gesprek-
ken worden opgestart.  Er is al gesproken met het wijkoverleg Bolnes op 19 september 
2016 over dit onderzoek. Zij willen graag betrokken worden op de manier zoals beschre-
ven in de startnotitie. 
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ken en wat is daar tot nu toe uitgekomen? 

R B PvdA17b. Blz.52 Sportaccommodaties In een raadsinformatiebrief van 2 september 2016 
wordt aangegeven dat na de vaststelling van het IAP 
opnieuw met de Ridderkerk Rowdies is gesproken. Uit 
dit gesprek is gebleken dat de door hen genoemde 
oplossing geen oplossing is voor de ruimtelijke pro-
blemen die zij ervaren. Kunt u dit nader toelichten? 
 
In dezelfde raadsinformatiebrief wordt aangegeven dat 
er een onderzoek wordt gestart naar andere oplossin-
gen om de ruimtelijke problemen bij de Ridderkerk 
Rowdies op te lossen. Wat is het tijdpad dat in dezen 
wordt gevolgd? 

Op dit moment krijgt Rowdies dispensatie van de bond voor het spelen van competitie-
wedstrijden op het softbalveld en op het honkbalveld. De dispensatie voor het softbalveld 
betreft een dispensatie voor de grootte van het veld. Het veld voldoet niet aan de formele 
maten. Tien meter extra erbij gaat dit probleem niet oplossen.  
 
 
 
Het tijdspad is afhankelijk van veel verschillende zaken zoals indienen formeel verzoek 
Rowdies, bestemmingsplan, overleg met eigenaar grond, waardoor het op dit moment nog 
niet mogelijk is dat te kunnen schetsen. 

R B PvdA17c. Blz.52 Sportaccommodaties Kunt u ons de actuele stand van zaken geven met 
betrekking tot de gesprekken die worden gevoerd over 
de aanleg van het pad bij het Sportpark Bolnes? 
 
 
 
Over de kwaliteit van het hoofdveld van SV Bolnes is 
ten tijde van het IAP uitgebreid gesproken. Kunt u 
aangeven welke stappen er nadien zijn gezet en of de 
kwaliteit van het hoofdveld inmiddels naar de wens van 
de vereniging is? 

Er is op 28 juni jl. een gesprek geweest met SV Bolnes en RLTC over dit voetpad. Uit dat 
gesprek bleek dat beide verenigingen eerst nog met elkaar willen praten over hun visie op 
de samenwerking op het sportpark. Mocht uit die gesprekken blijken dat er nog steeds 
behoefte blijkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van RLTC door middel van een 
voetpad dan is het betreffende investeringskrediet beschikbaar. 
 
Het veld was ten tijde van de raadsbehandeling IAP net opgeleverd. Het duurt na een 
renovatie even voordat het veld weer optimaal is. Daar gaat meestal wel een jaar over 
heen. Inmiddels is het veld, in de driejarige keuringcyclus, ook door KIWA/ISA SPORT als 
goed beoordeeld. Daarnaast heeft SenW vanuit de vereniging geen opmerkingen meer 
gehad over de kwaliteit van het veld. 

R B PvdA18a. Blz.53 Sportbeleid Handhaving van het beweegonderwijs binnen het 
onderwijs. De vakleerkrachten zijn wegbezuinigd. 
Welke (pedagogische) kwaliteitseisen stelt Ridderkerk 
aan het beweegonderwijs? Zowel onder als buiten de 
schooltijden.  

De scholen beslissen zelf over de inzet van hun personele formatie en of en in hoeverre zij 
naast groepsleerkrachten tevens vakleerkrachten inzetten. De bevoegdheidseisen voor 
onderwijspersoneel is een zaak van de rijksoverheid en niet van de gemeente. 
In Ridderkerk werken – onder regie van SenW - combinatiefunctionarissen. Zij geven geen 
beweegonderwijs doch hebben als taak het bewegen te stimuleren. Zij moeten pedago-
gisch verantwoord met de doelgroep kunnen omgaan. 

R B PvdA18b. Blz.53 Sportbeleid Wordt er aandacht geschonken aan respectvolle om-
gangsvormen en aan het tegengaan van pestgedrag?  

De gemeente zet in op specifieke programma’s ter voorkoming van eenzaamheid en ter 
bevordering van zelfredzaamheid. In dit kader wordt er ook aandacht besteed aan res-
pectvolle omgangsvormen en tegengaan van pestgedrag. 

R B PvdA18c. Blz.53 Sportbeleid Wordt er nog school zwemmen aangeboden? Wat 
houdt het aanbod in? Hoeveel scholen maken daar 
gebruik van? 

Ja, dit wordt nog aangeboden, alle basisscholen in Ridderkerk bieden dit aan.  

R B PvdA19a. Blz.58 Jeugd(hulp) De brede school is opgezet voor kinderen tot 12 jaar, 
veel Ridderkerkse kinderen worden bereikt. In de tekst 
wordt de vraag opgeroepen of er genoeg gedaan 
wordt voor oudere jeugd.  
Wie heeft deze vraag opgeroepen? En wat is de ach-
terliggende gedachte? 

U heeft in het Integraal Jeugd Kader de volgende ambitie vastgesteld: “Indien er behoefte 
is aan het aanbod Brede School voor jeugdigen in het voortgezet onderwijs, zal hier een 
aanbod voor worden gecreëerd”.  

R B PvdA19b. Blz.58 Jeugd(hulp) Wanneer u inzet op de groep 0-23jaar betekent dit dat 
de geldstromen zullen worden verlegd. Kunt u aange-
ven hoe en naar welke organisaties en naar welke niet 
meer? 

Als een aanbod voor deze doelgroep wenselijk blijkt, zullen we met u afstemmen hoe de 
benodigde financiële middelen hiervoor kunnen worden aangewend.  

R B PvdA19c. Blz.58 Jeugd(hulp) Op dit moment worden activiteiten georganiseerd voor 
de jeugd vanaf 12. Worden deze ondergebracht bij de 
Brede school? 
Een brede school werkt nauw samen met scholen. VO-

Momenteel wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan van door u vastgestelde Integraal jeugd 
Kader Ridderkerk. Hierin wordt opgenomen hoe we de behoefte aan het aanbod Brede 
School voor jeugdigen in het voortgezet onderwijs, onderzoeken. Begin 2017 zal het con-
cept uitvoeringsplan ter consultatie aan u worden voorgelegd. 
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Scholen hebben zelf ook een activiteiten budget. 
Wordt dit ingebracht in de Brede School? 
De populatie van de VOscholen bestaat voor 50% uit 
niet Ridderkerkers. Is de Brede School Ridderkerk 
voor hen toegankelijk? 

R B PvdA19d. Blz.58 Jeugd(hulp) Kunt aangeven of dit nieuwe beleid effect heeft op de 
exploitatie en het gebruik van De Loods? 

Nee dat kunnen we op dit moment nog niet aangeven.  

R B PvdA20 Blz.60 Wat willen we bereiken Jonge mantelzorgers zijn in beeld en worden goed 
ondersteund. Er staat helaas niet bij hoe bij ‘wat gaan 
we ervoor doen’’.  
Hoeveel jonge mantelzorgers <21 zijn er in Ridderkerk 
en op welke wijze worden deze nu ondersteund?  Aan 
de hand van welke criteria wordt bepaald of de onder-
steuning goed is? 
Hoe weet u zeker dat alle jonge mantelzorgers zijn 
bereikt? 

Karaat zet zich momenteel al in voor jonge mantelzorgers in Ridderkerk. De wijze waarop 
jonge mantelzorgers in de toekomst ondersteund zullen worden, wordt opgenomen in het 
uitvoeringsplan Jeugd. 

R B PvdA21 Blz.63 Prestatie-indicatoren De gemeenten verstrekt bijstand op basis van aange-
leverde, getoetste en opgeslagen informatie   
Graag een actueel cijfer over het aantal kinderen in 
Ridderkerkse bijstandsgezinnen. 

449 (leeftijd 0-18 jaar). 

R B PvdA22 Blz.66 Stimuleringsregelingen Geschreven wordt dat energiebesparende maatrege-
len in en aan bestaande gebouwen niet alleen bijdra-
gen aan het beoogde duurzaamheidsbeleid maar dat 
de effecten ook in directe zin aantrekkelijk zijn, bijvoor-
beeld door een lagere energierekening. Kunt u ons de 
actuele stand van zaken geven met betrekking tot de 
pilot met nul-op-de-meter woningen? 

Met Woonvisie wordt op dit moment gewerkt aan het projectplan. Wij streven ernaar het 
projectplan in december aan de raad voor te leggen. 

R B PvdA23 Blz.67 Maatwerk dienstverle-
ning 18+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blz 67 Beleidsdocumenten 
 
 
 

“De gemeente gaat meer inzetten op arrangementen 
met verschillende typen oplossingen die samen pas-
sende ondersteuning bieden en zelfredzaamheid en 
participatie bevorderen”  
Wie bepaalt welk arrangement wordt ingezet en of dat 
passend is? 
De cliënt is afhankelijk, het gesprek is niet gelijkwaar-
dig. Wat doet u om de positie van de cliënt te verster-
ken? 
 
Wat was het budget voor 2016 voor HH en voor 
2017?. En voor HHT?  
Welk percentage wordt uitgegeven aan uren huishou-
delijke zorg/hulpen?  
En welk percentage van het budget gaat naar over-
head en managementtaken incl BARDichtbij? 
Wordt het totale HHT bedrag ingezet voor uren huis-
houdelijke zorg? Zo nee waarom niet? 

Dat bepalen de Wmo-consulent en de cliënt gezamenlijk.  
 
De cliënt kan zich laten ondersteunen in het gesprek door een bekende (bijv. de mantel-
zorger) of door een cliëntondersteuner van de stichting MEE. Deze mogelijkheid wordt ook 
gecommuniceerd voordat het keukentafel gesprek plaatsvindt.  
 
 
 
 
 
Voor 2016 is de raming voor HH (incl. begrotingswijzigingen) € 3.095.500. Voor HHT is dit  
€ 532.300. 
Voor 2017 € 2.900.400, de bedragen HHT 2017 zijn in de septembercirculaire opgeno-
men. 
 
BAR-dichtbij ontvangt een euro per inwoner per jaar (voor 2016 is dit € 45.600). Dit is 
ongeveer 1,5% van het totale budget. De rest is beschikbaar voor de inzet van huishoude-
lijke zorg. 

R B PvdA24a. Blz.68 Samenkracht en bur-
gerparticipatie 

Hoe worden de bereikte resultaten ten aanzien van de 
productafspraken met SenW gemeten, bijvoorbeeld de 
mate van zelfredzaamheid?  

O.a. door nauwlettend trends en ontwikkelingen in de wijk te volgen die een aanpak be-
hoeven,  het aantal matches te meten gericht op de verbinding met leefomgeving en be-
staande structuren (Connect 2Act). 
SenW rapporteert hierover in de kwartaalrapportages. 

R B PvdA24b. Blz.68 Samenkracht en bur- Van bewoners wordt verwacht dat zij een actieve bij- Communicatie vindt o.a. plaats via de website van SenW, spreekuur in de wijk, wijkoverleg 
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gerparticipatie drage leveren aan de leefbaarheid in hun wijk. Hoe 

wordt dit gecommuniceerd, hoe wordt het gemeten en 
bij welk resultaat is het college tevreden? 

en wijkideeteams. 
SenW meet de onderdelen zoals opgenomen in de productafspraken en rapporteert hier-
over per kwartaal.  
Het college beoordeelt de resultaten niet alleen op kwantiteit (o.a. cijfers 2016), maar ook 
op kwaliteit. 

R B PvdA25 Blz.70 Maatwerkdienstverle-
ning 18+ 

1 op de 5 mensen mijdt zorg. Vaak tot gevolg dat op 
een later moment zwaardere zorg nodig is. U spreekt 
over inzetten op preventie.  
Heeft u al inzicht in zorgmijding in Ridderkerk? Heeft u 
inzicht in de stapeling van eigen bijdragen? Hoe heeft 
u dit onderzocht? Op welke manieren gaat u zorgmij-
ding tegen? 

Concrete cijfers over zorgmijding hebben wij niet, omdat een direct causaal verband op dit 
moment niet aan te tonen is. Wel vermoeden wij dat er mensen zijn die van zorg afzien als 
gevolg van de verhoogde eigen bijdragen. Daarom hebben wij tijdens het herindicatiepro-
ces actief mensen benaderd die de zorg wilden stoppen. Als de eigen bijdrage als reden 
werd genoemd, dan hebben wij naar een (maatwerk) oplossing gezocht. Dit doen wij ook 
bij nieuwe aanvragen. 
 
Voor de verschillende Wmo voorzieningen is de eigen bijdrage gemaximeerd en met de 
Wet Langdurige Zorg is er een anti cummulatie beding. Dit wordt door het CAK gemoni-
tord. De mogelijke stapeling van de eigen bijdrage(n) en eigen risico van de zorgverzeke-
ring kunnen wij als gemeente niet goed inzien. Het CAK monitort dit. 
 
Ook hebben wij in de collectieve zorgverzekering voor minima een mogelijkheid gecreëerd 
om de eigen bijdrage vergoed te krijgen.  

R B PvdA26a. Blz.72 Prestatie-indicatoren Maatwerkvoorziening 630 (2015)  
Waaruit bestaat het merendeel van deze voorzienin-
gen? Hoe vaak is er sprake van een PGB? Op welke 
manier wordt de stapeling van Eigen bijdragen gemo-
nitord? 

Specialistische ondersteuning vanuit de Wmo bestaat uit gespecialiseerde individuele 
begeleiding of dagbesteding. Dit wordt aangeboden door contractpartners die hierin zijn 
gespecialiseerd.  
 
In ongeveer 10% van de gevallen wordt zorg via een PGB ingezet. De stapeling van eigen 
bijdragen wordt door het CAK gemonitord. 

R B PvdA26b. Blz.72 Prestatie-indicatoren Het programma 8 waarin meer dan 10miljoen rondgaat 
wordt inzichtelijk gemaakt met 4 prestatie-indicatoren.  
Het is een veld waarin kwetsbare  inwoners direct 
geraakt worden door de kwaliteit van beleid en uitvoe-
ring.  
De schouwen tav Schoon en Leefbaar huis worden 
niet gedaan door een onafhankelijk waarnemer. 
Bent u van mening dat deze prestatie indicatoren een 
goed en getrouw beeld geven van de bereikte resulta-
ten binnen dit programma? 
Bent u van mening dat eventueel beleidsverbeteringen 
of knelpunten aan de hand van deze indicatoren op tijd 
zichtbaar worden? En voldoende en tijdige informatie 
geven aan de raad om bij te sturen? 

Prestatie-indicatoren, zie  LR09. 

R B PvdA27a. Blz. 74 Inkomensregelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

U spreekt over het aantal mensen die een beroep 
doen op de loonkostensubsidie. Wordt deze subsidie 
door de mensen zelf aangevraagd of maakt iemand 
anders de afspraak met de potentiele werkgever? 
Wordt er gevolgd hoe vaak door hetzelfde bedrijf per-
sonen worden aangenomen met loonkostensubsidie 
en hoe lang die personen uiteindelijk in dienst blijven? 
Dit ter voorkoming van carrousselwerkzoekenden. 

Deze loonkostensubsidie is een subsidie voor de werkgever, maar is wel gerelateerd aan 
een specifieke klant. De klant krijgt in het algemeen het minimumloon betaald door de 
werkgever, Door een adviseur wordt de loonwaarde vastgesteld, die bepalend is voor de 
hoogte van de loonkostensubsidie. Na een bepaalde tijd wordt de loonwaarde opnieuw 
vastgesteld. In principe kan de loonkostensubsidie bij hetzelfde dienstverband verstrekt 
worden tot pensioen van de werknemer, mits de loonwaarde lager is dan het Wettelijk 
minimum loon. Omdat het plaatsingsproces zorgvuldig is ingericht (incl. proefplaatsing) is 
plaatsing vooral duurzaam. Dus er is geen risico op een carrouselwerking. 
De genoemde vraag m.b.t. een carrouselwerking heeft meer betrekking op tijdelijke con-
tracten via payrollconstructies of uitzendbureaus. 

R B PvdA27b. Blz.74 Beschut Werk Het rijk zet in op meer Beschut werk. Hoeveel mensen In Ridderkerk heeft minder dan een handvol mensen een indicatie voor beschut werk. 
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in Ridderkerk zijn aangewezen op beschut werk. Hoe-
veel werkplekken zijn er nu en waar? Op welke wijze 
geeft u gehoor aan de oproep van het rijk ten aanzien 
van beschut werk? 
Verwacht wordt dat het aandeel mensen dat niet zelf-
standig in hun onderhoud kunnen voorzien en aange-
wezen zullen zijn op loonkostensubsidie zal stijgen tot 
5-10%.  Hoe groot is de groep nu zowel procentueel 
als nominaal. Hoe groot is het aantal in 2020? 

Daarnaast is er het ‘oude’ WSW-bestand, wat voor het grootste deel beschut werk betreft. 
Deze mensen zijn voor een groot deel in dienst van Drechtwerk.  
 
Op grond van het huidige beleid proberen we mensen zo goed mogelijk te matchen aan 
een passende arbeidsplaats. In overeenstemming met de oproep van het rijk proberen we 
voor beschut werk nieuwe samenwerkingsvormen te vinden.  
 
Voor de verdeling van het huidige klantenbestand verwijs ik u naar de bestuursrapportage, 
die om de 3 maanden naar uw raad wordt gestuurd.  
 
Het aantal klanten dat in aanmerking komt voor een loonkostensubsidie zal volgens de 
aannames van het ministerie, dat ten grondslag ligt aan het verdeelmodel, in 2020 15% tot 
20% van het huidige klantenbestand zijn. Deze groep is echter niet gelijk aan de groep 
voor beschut werk. 

R B PvdA27c. Blz.77 Arbeidsparticipatie  
 

Blz.77 Arbeidsparticipatie Wordt er bij arbeidsparticipa-
tie voldoende rekening gehouden met de gezondheid 
en  lichamelijke belemmeringen van de klant? Wordt er 
gecontroleerd of zij beschikken over de benodigde 
documenten en/of vergunningen bij het uitvoeren van 
werkzaamheden? 

Bij het in beeld brengen van de klant, en het bepalen van het uitstroomperspectief, wordt 
zeer zorgvuldig gewerkt met een professioneel diagnose-instrument. Hiervan maken al-
leen medewerkers gebruik die daarvoor zijn opgeleid. Daardoor ontstaat een goed beeld 
van de kansen en belemmeringen van de klant. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de 
informatie die de klant zelf geeft, die niet altijd verifieerbaar is. 

R B PvdA28a. Blz.74 Ridderkerkpas De Ridderkerkpas is ontwikkeld met geld bestemd voor 
armoedebestrijding maar wordt uitgerold voor alle 
Ridderkerkers. Worden de ontwikkelingskosten terug-
gestort vanuit budget economie? 
-De opzet is om er een loyaltycard van te maken 
waardoor omzet in Ridderkerk blijft. Inmiddels zijn we 
een half jaar verder. Zijn er al meer ondernemingen 
aangesloten dan de initiële 3? 

De ontwikkelingskosten voor de Ridderkerkpas voor alle inwoners (de kortingspas) zullen 
niet uit het budget voor armoedebestrijding worden gefinancierd. 
Voor de Ridderkerkpas bedoeld voor de Mantelzorgpluim zijn (op dit moment) inmiddels 
14 winkels aangesloten, en met nog meer winkels zijn besprekingen gaande. 

R B PvdA28b. Blz.74 Ridderkerkpas - De Pas zou ook ter beschikking komen voor niet 
uitkeringsgerechtigden met een laag inkomen. Is dit 
al in werking?  

Bij ZZP-ers en minima met meerdere baantjes fluctu-
eert het maandinkomen en kan het langer duren voor-
dat er een jaaropgave is. Hoe gaat u daarmee om?  
Op welk moment gaat u over tot het verhalen van de 
bedragen op de pas? 
-Op de pas worden de jaarlijkse gelden gestort. Maakt 
het voor de hoogte van het bedrag uit of de Ridder-
kerkpas in januari of in oktober wordt aangevraagd? 

Dit zal per 1-1-2017 in werking treden na vaststelling van de verordening Meedoen (ge-
pland voor de raadsvergadering van januari). 
Bij ZZP-ers en minima met wisselende inkomsten gaan we soepel te werk: in beginsel 
vanuit de meest recente jaaropgave/belastingaangifte en –aanslag, maar als de inwoner 
een aannemelijke recente opgave kan doen, dan kunnen wij daar genoegen mee nemen. 
Terugvordering zal in beginsel plaatsvinden wanneer is gebleken dat de inwoner een on-
juiste opgave heeft gedaan van zijn inkomen en/of vermogen. 
Nee. Voor aanvragers geldt hetzelfde als voor nieuwe klanten in de bijstand. De raad heeft 
een RIB ontvangen (kenmerk 1128910) over de werking van de Ridderkerkpas, waarin dit 
is toegelicht. 

R B PvdA29a. Blz.74 Armoedebeleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Regels worden losgelaten, voor maatwerk. Wie be-
paalt of de inwoner alles doet waartoe hij in staat is om 
zijn situatie te verbeteren?   
2.Ongetwijfeld zijn de cijfers inmiddels ook bij u be-
kend waaruit blijkt dat de gewenste zelfredzaamheid 
vaak niet aanwezig is. Hoe heeft u de uitvoering daar-
op ingericht of aangepast? 
3.Voor veel mensen zou verhuizen naar een goedko-
pere woning in dezelfde gemeenten verlichting geven. 
Op welke wijze werkt de gemeente mee? 

1. De regels bijzondere bijstand in de Participatiewet kunnen en zijn niet losgelaten. De 
wet geeft soms ruimte voor maatwerk, dat is echter zeer beperkt omdat de wet en de ju-
risprudentie weinig ruimte geeft. In de beleidsregels bijzondere bijstand is opgenomen dat 
op sommige onderdelen er buitenwettelijk begunstigend kan worden besloten. Dit is 
maatwerk  en wordt toegepast na intensief onderzoek van de individuele situatie van de 
aanvrager. Of de aanvrager er alles aan doet om de situatie te verbeteren kan niet worden 
bepaald bij een aanvraag bijzondere bijstand en is ook niet altijd van invloed op het be-
sluit. Daar waar dat mogelijk is probeert de klantmanager wel de klant in de goede richting 
te krijgen; bijvoorbeeld als iemand niet aanvullend verzekerd is voor medische kosten en 
daar wel bijstand voor aanvraagt.  
2. Het is bij ons bekend dat mensen niet altijd zelfredzaam zijn. Met betrekking tot het 
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armoedebeleid proberen we via de partners en vrijwilligers deze mensen te vinden en te 
wijzen op de mogelijkheden van de minimaregelingen. Vaak weten deze mensen het loket 
niet te vinden. Voor deze groep is het belangrijk dat de professionals, vrijwilligers en het 
sociale netwerk alert is en actief reageert en helpt waar dat kan. We proberen de voorzie-
ningen laagdrempelig te maken en we communiceren op verschillende manieren in de 
hoop dat we deze mensen kunnen bereiken. 
3. Verhuizen naar een goedkopere woonruimte is soms een voorwaarde voor de bij-
standsverlening. Of dat lukt is afhankelijk van de situatie, de aanwezige woningen en de  
persoonlijke wensen. Verhuizen kost geld waarvoor gereserveerd moet worden. Dat is 
soms een belemmering. 

R B PvdA29b. Blz.74 Fraude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit onderzoek van de Ombudsman blijkt dat steeds 
meer mensen niet goed meekomen en fouten maken 
in de complexer wordende maatschappij. In Ridderkerk 
was sprake van een felle fraudeopsporing. Op welke 
manier wordt dit nu vormgegeven? Op welke manier 
wordt de proportionaliteit gemonitord? Graag een 
overzicht van opgelegde boetemaatregelen en de 
redenen daarvoor in 2015 en 2016. 

De uitvoering van fraudeonderzoeken is geheel bij de ambtelijke organisatie belegd.  
 
Op grond van het beleid vanaf 1-1-2015 wordt bij de uitvoering en handhaving rekening 
gehouden met de mate van verwijtbaarheid voor het overschrijden van de informatiever-
plichting. 
Ook wordt rekening gehouden met de proportionaliteit van de sanctionering in relatie tot 
de gedraging. Zie hiervoor ook de raadsinformatiebrief van 23 juni 2016 (kenmerk 
1104459). 
 
In 2015 is er 10 keer een schending geweest van de inlichtingenplicht. 1 keer is afgezien 
van een boete, en 1 keer is de boete lager vastgesteld. 
In 2016 is er 3 keer een schending geweest van de inlichtingenplicht. 2 Keer is afgezien 
van een boete. 

R B PvdA29c. Blz 77 Armoedebeleid 
 

Blz.77 Armoedebeleid 
 In het kader van Armoedebeleid wilt u een pakket van 
producten aanbieden voor inwoners met een ontoerei-
kend inkomen. Zijn dit tips en informatie of daadwerke-
lijke producten? Denkt u dit digitaal te doen via de 
website of door een zogenaamd minimakoffertje? 
Wordt de informatie over deze producten ook snel en 
makkelijk vindbaar gepresenteerd op de gemeentelijke 
site?  

Het pakket bestaat uit beide: producten die met de Ridderkerkpas beschikbaar zijn, en 
daarnaast de collectieve ziektekostenverzekering, toeslagen ingevolge de Participatiewet, 
maatwerk voor de bijzondere bijstand. 
Maar ook advies en informatie, gericht op de zelf oplossende vermogens van de inwoner. 
De presentatie van het pakket is nog nader te bezien. 
We werken eraan om de informatie eenvoudig vindbaar te maken. De snelheid hangt ook 
af van de gebruiker. 

R B PvdA30a. Blz.75 Schulddienstverlening Aangegeven wordt dat het oplossen van schulden 
plaatsvindt als onderdeel van een breder pakket aan 
ondersteuning. Ofwel maatwerk en een integrale aan-
pak, in samenwerking en onderlinge afstemming met 
de hulpverleners.  
De Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) is een 
effectief instrument om te voorkomen dat schulden 
oplopen. Steeds meer gemeenten maken gebruik van 
VISH. Gaat Ridderkerk ook gebruikmaken van VISH? 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen worden 
daartoe concreet ondernomen en binnen welke termijn 
verwacht u dat gebruik zal worden gemaakt van VISH? 

Wij hebben niet de intentie om mee te doen. Reeds vorig jaar hebben we een verkenning 
uitgevoerd naar de VISH, en er werd geen toegevoegde waarde gezien. 
De VISH betekent niet, dat deurwaarders hun incasso ook zullen staken. Een dergelijke 
verplichting of toezegging is niet aan deelname aan de VISH gekoppeld. Deelnemers 
krijgen alleen bericht dat iemand zich voor sdv heeft gemeld. De VISH voorkomt ook niet 
dat schulden oplopen: dit wordt immers veroorzaakt door doorlopende rekeningen, nieuwe 
uitgaven, e.d. Een melding in de VISH leidt er niet toe, dat b.v. de lopende huur wordt 
opgeschort. Op dit moment maken slechts 15 gemeenten gebruik van de VISH. Ook het 
aantal deelnemende gerechtsdeurwaarders is nog beperkt.  
Onze huidige werkwijze van onmiddellijke stabilisatie is reeds effectief. 

R B PvdA30b. Blz.75 Schulddienstverlening Hoeveel mensen hebben zich in 2016 aangemeld bij 
Schulddienstverlening? 
Hoeveel mensen zijn gekomen een doorverwijzing als 
gevolg van energie of huurachterstand?  
Hoeveel mensen zijn daadwerkelijk in schuldhulpver-
lening gekomen?  

De (totale) cijfers over 2016 zijn nog niet bekend. 
In het eerste halfjaar 2016: 
- Hebben zich in totaal 101 mensen aangemeld bij het loket of via het webloket. 
- Hebben 150 mensen een doorverwijzing gekregen van de woningcorporatie, Nutsbe-

drijven, waterbedrijf of ziektekostenverzekeraar. 
- Zijn 34 mensen naar PLANgroep doorverwezen voor een intake. 



 

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk d.d. 11 oktober 2016 29 

Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
Hoeveel mensen zijn doorgegaan naar en hoeveel zijn 
toegelaten tot de WSNP? Hoeveel mensen zijn door-
verwezen en in welke fase van het traject naar 
Schuldhulpmaatje? 

- Zijn 32 nieuwe minnelijke regelingen gestart. 
- Zijn 22 mensen doorgeleid naar de WSNP (aantal toelatingen is niet bekend: de ge-

meente wordt hier niet over geïnformeerd). 
- Zijn 12 mensen doorverwezen naar SHM door de klantmanager bij aanmelding of na 

de screening. 
- Zijn 3 personen doorverwezen naar SHM door PLANgroep, en ná de intake. 

R B PvdA30c. Blz.75 Schulddienstverlening Klopt het dat 1 op de 4 succesvol door het schuldhulp-
verleningstraject komt? Op welke momenten en waar-
om haken de andere 3 af? Deze groep afhakers heeft 
problemen, blijven zij in beeld? Zo ja op welke wijze? 
Worden de doorlooptijden gehaald? Zo nee, waarom 
niet? En is er verbetering zichtbaar? 

Nee. In 2015 was er een uitval van 6%.  
Er is hiermee zeker geen sprake van 75% niet-succesvolle trajecten. 
Er zijn 21 minnelijke regelingen (van 3 jaar) succesvol afgerond. Dit aantal moet worden 
afgezet tegen het aantal schuldregelingen dat in 2012 was ingezet. Dat waren 33 regelin-
gen. We hebben het dan over een succesfactor van 64%. Uitval komt voornamelijk door-
dat de klant zelf zijn zaken wil regelen, of hij wil niet meer meewerken, of hij maakt nieuwe 
schulden of hij verhuist naar een andere gemeente. Na beëindiging is er contact in het 
kader van nazorg, maar dit contact is niet eeuwigdurend. Als de klant aangeeft geen hulp 
meer te willen, dan houdt ook het contact op en verdwijnt hij uit beeld. 
De doorlooptijden worden in de meeste gevallen gehaald. Er zijn diverse redenen waarom 
een doorlooptijd niet wordt gehaald: de klant levert stukken niet op tijd in, of een schuldei-
ser laat lang op zich wachten, of er gaat iets mis in de communicatie. We streven naar 
100%, maar wij hebben niet op alle factoren invloed. 

R B PvdA30d. Blz.75 Schulddienstverlening Er wordt meer ingezet op preventie. Wat zijn de resul-
taten tot nu toe? 
Op welke wijze wordt het middel Budget Light ingezet? 

Schoolbezoeken: 
- Farel College Ridderkerk: 2 klassen  
- Gemini College Ridderkerk: 9 klassen  
- Maxima College Ridderkerk: 4 klassen hebben gebruik gemaakt van financiële educatie 
en hebben teruggekoppeld die onderwerp blijvend bespreekbaar te willen houden binnen 
het onderwijsaanbod. 
 
Groei percentage van 10% ten opzichte van 2015 van mensen die zich hebben aange-
meld voor de collectieve zorgverzekering minima van de gemeente na inzet van het tele-
fonische spreekuur van preventie en diverse voorlichting. 
 
206 mensen zijn in Ridderkerk geholpen met het belastingaangifte project. Een preventie-
ve maatregel met als doelstelling dat meer mensen gebruik maken van voorliggende voor-
zieningen en betere aansluiting met een eventueel minnelijk traject. 
 
Algemeen waar Schuldpreventie een rol in speelt / projecten initieert: 
- Opzet van de formulierenbrigade in Ridderkerk 
- Betere en meer frequente samenwerkings overleggen met welzijnswerk en maat-

schappelijke partners lokaal. Want schuldpreventie is verbinden en samenwerken om 
met elkaar te voorkomen dat schulden ontstaan of erger worden. 

- Schuldhulpmaatjes worden regelmatig bijgeschoold door de medewerker schuldpre-
ventie. 

- Er vindt casusoverleg plaats bij aantoonbare knelpunten waarin schuldpreventie als 
spin in het web fungeert.  

- Er hebben gastlessen plaatsgevonden door de wethouder in de Week van het Geld. 
- Er is speciale aandacht voor een integraal aanbod aan vergunninghouders op het 

gebied van het voorkomen van schulden. Schuldpreventie levert hierin visie, inhoude-
lijke kennis en advies aan beleid. 

 
Budget Light wordt op dit moment ingezet voor vergunninghouders. 

R B PvdA30e. Blz.75 Schulddienstverlening Statushouders zijn potentiele doelgroepen voor de Bij vergunninghouders wordt, voor zover zij een bijstandsuitkering ontvangen, de huur 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
Schulddienstverlening. Uit onderzoek blijkt dat 80% 
binnen 6 maanden schulden heeft. Op welke wijze 
wordt preventie ingezet bij deze groep? 

doorbetaald vanuit de uitkering. Verder wordt er een casemanager vergunninghouders 
ingezet, die de mensen begeleidt in de eerste periode dat zij hier zijn; op financieel en 
administratief gebied. 

R B PvdA31a. Blz 106 Kwijtschelding Bij programma werk wordt gesteld dat het streven is 
om meer regelarm armoedebeleid te introduceren.  
Op welke wijze wordt dit vormgegeven ten aanzien van 
de kwijtschelding voor minima die geen gebruik maken 
van een uitkering? 

De invoering van de Ridderkerkpas is een voorbeeld van regelarm armoedebeleid. 
In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zijn de regels voor kwijtschelding gere-
geld. Hierin is geen ruimte voor regelarm beleid. 
 

R B PvdA31b. Blz 106 Kwijtschelding Wat is de reden dat cliënten van de Sociale Dienst een 
vragenlijst moeten invullen en dat het bedrag niet 
automatisch wordt kwijtgescholden? Hoeveel cliënten 
retourneren de vragenlijst niet of niet op tijd? 

De vragenlijst is om te weten of naast de rijksnormen er een banksaldo is of een auto is 
aangeschaft. Dit zijn mogelijke afwijzingsgronden voor een cliënt met een bijstandsuitke-
ring.  
13% van de 600 hebben de vragenlijsten niet teruggestuurd. 

R B PvdA31c. Blz 106 Kwijtschelding Recentelijk heeft de raad besloten dat kleine onder-
nemers kwijtschelding kunnen krijgen van de gemeen-
telijke belastingen. Gaat u dit breed bekendmaken en 
zo ja, op welke wijze(n)? Vanaf welke datum kunnen 
kleine ondernemers een kwijtscheldingsverzoek doen? 

In het door de raad vastgestelde minimabeleid is opgenomen, dat wij zullen bekijken welke 
ondersteuning er mogelijk is voor zelfstandigen met een minimaal inkomen. Daar zal wor-
den onderzocht hoe wij een compensatie kunnen bieden in vorm van bijzondere bijstand. 
Hierover zullen wij berichten in de Blauwkai, op onze website en via de afdeling Economie. 

R B PvdA32 Blz.82 Programmavisie Geschreven wordt dat dierenwelzijnsaspecten inte-
graal onderdeel uitmaken van het gemeentelijk beleid. 
In 2010 heeft de raad een nota Dierenwelzijnsbeleid 
aangenomen. Welke voorstellen/aanbevelingen uit 
deze nota zijn expliciet omgezet in gemeentelijk be-
leid? 

Wij zullen u hierover op korte termijn per raadsinformatiebrief over informeren. 

R B PvdA33 Blz,82 Volksgezondheid Geschreven wordt dat de nadruk van het lokale ge-
zondheidsbeleid ligt op preventie door het bevorderen 
van een gezonde leefstijl. Sinds kort is de gemeente 
echter ook aangesloten bij Hartveilig Wonen. Zijn de 
locaties van de AED’s in Ridderkerk al doorgegeven 
aan Hartveilig Wonen? Waarom wel/niet? 
- Is de staat van onderhoud (denk bijvoorbeeld aan de 
batterijen en elektroden) van de AED’s al doorgegeven 
aan Hartveilig Wonen? Waarom wel/niet? 

De AED’s in Ridderkerk zijn niet in beheer van de gemeente. Omdat iedereen een AED 
kan plaatsen, hebben wij niet inzichtelijk waar deze allemaal hangen. Ook op het onder-
houd hebben wij geen zicht.  
 
Er bestaan meerdere apps en websites die die aangeven waar AED’s hangen, zoals bij-
voorbeeld de website www.aed4.eu.  

R B PvdA34a. Blz.82 Volksgezondheid Tegengaan van alcohol en drugsgebruik heeft de na-
druk. 
 
Welke actiepunten zijn er gericht op de overlast en 
straathandel in bijvoorbeeld het Erasmuspark en Plein 
Oost? Op welke wijze worden BOA’s ingezet op dit 
terrein? 

Voor wat betreft het Erasmuspark zie het antwoord op vraag PvdA07a. Voor Plein Oost 
geldt dat daar een aandachtsvestiging op zit voor de politie. Ook het jongerenwerk spreekt 
de jongeren aan. Daarnaast is de MCU ingezet van 28 september tot en met 12 oktober. 
Indien nodig worden de bikers hiervoor op zaterdagavond ingezet 

R B PvdA34b. Blz.82 Volksgezondheid Blz.25 Veilige Horeca  
Kunt u aangeven in hoeverre een horecagelegenheid 
verantwoordelijk is voor (alcohol)(drugs)overlast in de 
openbare ruimte of op een parkeerplaats? 

Iedere exploitant is verantwoordelijk voor een goede exploitatie. Het uitgangspunt daarbij 
is dat de openbare orde en het woon- en leefklimaat niet mogen worden aangetast. Bij 
mogelijke overlast wordt afhankelijk van de ernst van de overtredingen en de rol van de 
horecaondernemer hierbij bekeken hoe toekomstige onregelmatigheden in en rondom het 
bedrijf kunnen worden voorkomen. De horecaondernemer krijgt hierbij de gelegenheid om 
aan te tonen dat hij kan zorgen voor een deugdelijke exploitatie van de inrichting. Bijvoor-
beeld door het opstellen van een gedegen veiligheidsplan. 

R B PvdA34c. Blz.82 Volksgezondheid De jeugd moet veilig kunnen uitgaan. In De Loods is 
en jongerenwerk en beveiliging aanwezig. Is de jeugd 
van mening dat het een goede plaats is om uit te 
gaan? Kunt u dat onderbouwen met bezoekersaantal-

Hier is door SenW nog geen onderzoek naar gedaan. De Programmaraad houdt rekening 
met de wensen en behoeften van Ridderkerkse jongeren. In de Programmaraad zit een 
afgevaardigde vanuit de Jongerenraad Ridderkerk. 
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len naar leeftijdscategorie? 

R B PvdA34d. Blz.82 Volksgezondheid -Is de werkgroep Tegengaan Alcoholmisbruik 
weer/nog actief en wordt deze mogelijk uitgebreid met 
tegengaan drugsgebruik? 

Deze werkgroep is niet meer actief. 

R B PvdA35a. Blz.84 Milieubeheer U wilt inzetten op regionale samenwerking op het 
gebied van duurzaamheid. Kunt u concreet aangeven 
hoe in BAR-verband op dit gebied wordt samenge-
werkt? 

Wij werken als de BAR-organisatie samen met andere regio gemeentes in de Alliantie 
Duurzaam Rijnmond (ADR). Binnen deze alliantie worden diverse projecten uitgevoerd ter 
bevordering van duurzaamheid binnen de gemeentes. Binnen de BAR-organisatie infor-
meren we elkaar over projecten en ontwikkelingen.  

R B PvdA35b. Blz.84 Milieubeheer U wilt zich inzetten voor een verbetering van de lucht-
kwaliteit. In de brochure Halverwege geeft u aan zich 
hard te (blijven) maken voor het ontbrekende scherm 
bij ‘het gat’. Er zal een bijeenkomst worden gepland 
met onder meer omwonenden en de werkgroep Lucht 
en Geluid om hierover te spreken. Kunt u aangeven op 
welke termijn de bijeenkomst zal plaatsvinden, of ook 
raadsleden voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd 
en op welke wijze de raad (van de voortgang) op de 
hoogte wordt gehouden? 

De bijeenkomst zal in de avond van 25 oktober plaatsvinden. Naast de werkgroep is ook 
het beleidsplatform N,M &D uitgenodigd als ook interne collega’s. Ook RWS is uitgeno-
digd. Mochten raadsleden kunnen aanschuiven om mee te denken in oplossingen zijn ze 
van harte welkom.  

R B PvdA35c. Blz.84 Milieubeheer -Inwoners uit Drievliet/Het Zand maken zich ook ern-
stige zorgen over de luchtkwaliteit en geluidbelasting in 
hun buurt. In het verleden is gesproken over een aar-
den wal voor Drievliet. Later over schermen. Kunnen 
belangstellende inwoners uit Drievliet ook aansluiten 
bij de bijeenkomst over ‘het gat’. Waarom wel/niet? 
-Staat u ervoor open om voor inwoners van Drie-
vliet/Het Zand een aparte bijeenkomst te organiseren 
om te spreken over de luchtkwaliteit en geluidsbelas-
ting in hun buurt en hoe dit eventueel kan worden 
verbeterd? Waarom wel/niet? 

Voor wat betreft de geluidbelasting in deze twee wijken is zeer recent een onderzoek uit-
gevoerd naar de geluidbelasting van de woningen direct achter de Rotterdamse weg. Uit 
deze onderzoeken blijkt dat er maatregelen noodzakelijk zijn. Er wordt op dit moment 
gekeken welke maatregelen het meest geschikt zijn. Zodra er meer bekend is zullen wij de 
bewoners betrekken bij de ontwerp plannen. 
Uiteraard kan in het wijkoverleg een gesprek aangegaan worden met de inwoners uit Drie-
vliet/Het Zand maar voor de bijeenkomst op 25/10 houden we het bij bewoners uit West en 
het beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid.  

R B PvdA35d. Blz.84 Milieubeheer U wilt inzetten op het stimuleren van duurzame ener-
gievoorziening van gemeentelijke gebouwen. In een 
raadsinformatiebrief van 24 juni 2016 heeft u aange-
geven dat het energiesysteem bij het rioolgemaal in de 
Poesiatstraat niet doorgaat. Kunt u aangeven wat dit 
(afgeblazen) project in zijn totaliteit heeft gekost? 
Graag in uw antwoord de bedragen uitsplitsen. 

Het afgeblazen project betreft het energiesysteem (de zonnepanelen en de molens) aan 
de voet van het rioolgemaal. 
De totale kosten voor de gemeente hiervan zijn € 30.000,-- (materialen: zonnepanelen, 
molens en frame). 
Op dit moment wordt met partijen onderhandeld om de materialen alsnog duurzaam te 
gebruiken waardoor de kosten voor de gemeente uiteindelijk lager zullen uitvallen. 
 

R B PvdA35e. Blz.84 Milieubeheer Kunt u aangeven wat de concrete stand van zaken is 
met betrekking tot het duurzaamheidsfonds voor sport-
verenigingen en het aanbieden van een energiescan? 

Voor het duurzaamheidsfonds wordt een raadsvoorstel voorbereid. Behandeling van dit 
voorstel staat gepland voor november 2016. 
De sportverenigingen hebben allemaal de mogelijkheid gebruik te maken van een ener-
giescan en begeleiding voor een meerjarenplanning energiebesparing. Hiervoor is in sa-
menwerking met Sport en Welzijn een kleinschalige bijeenkomst gepland voor de geïnte-
resseerde verenigingen. Momenteel onderzoeken 2 sportverenigingen hoe zij zelf kunnen 
verduurzamen. De andere 6 organisaties willen we met de bijeenkomst inspireren maar 
vooral ook aan de hand van de eerste twee verenigingen en voorbeelden uit de regio laten 
zien dat verduurzaming haalbaar is. 

R B PvdA35f. Blz.84 Milieubeheer Kunt u aangeven wat de concrete stand van zaken is 
met betrekking tot het lucht- en geluidmeetpunt bij 
Nieuw Reijerwaard? 

Er zal eind november/ begin december een RIB beschikbaar zijn met betrekking tot deze 
motie. 

R B PvdA36a. Blz.89 Grondexploitatie Ingegaan wordt op de drie gemeentelijke grondexploi-
taties. De bouw van een appartementencomplex op de 

Met de ontwikkelaar is in 2014 een anterieure overeenkomst gesloten. Hierin is onder 
andere geregeld dat de gemeentelijke kosten worden vergoed door de ontwikkelaar. 
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hoek van de Graaf van Hoornestraat betreft een niet-
gemeentelijke grondexploitatie. Kunt u aangeven wat 
de concrete stand van zaken is met betrekking tot 
deze grondexploitatie? 

Op dit moment is 50% van de appartementen (voor)verkocht.  
De ontwikkelaar gaat een omgevingsvergunning aanvragen op het moment dat 70% van 
de woningen is (voor)verkocht.  

R B PvdA36b. Blz.89 Grondexploitatie Gemeentelijke accountant Deloitte heeft geadviseerd 
een derde deel van de grondexploitatie van Nieuw 
Reijerwaard in de gemeentelijke grondexploitaties op 
te nemen. Volgens de accountant heeft geen zichtbare 
toets op deze grondexploitatie plaatsgevonden. Hoe 
bent u van plan om uitvoering te geven aan het advies 
van de accountant? Onderschrijft u zijn opmerking dat 
op deze grondexploitatie geen zichtbare toets heeft 
plaatsgevonden? Waarom wel/niet? 

In het MPG van Ridderkerk is Nieuw Reijerwaard niet opgenomen. De gemeenschappelij-
ke regeling (GRNR) heeft een eigen verantwoordingsplicht. De drie betrokken gemeenten 
hebben zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Dit bestuur dient te 
bepalen op welke wijze de grondexploitatie geanalyseerd en getoetst wordt. In de ziens-
wijzeprocedure geven de deelnemende gemeenten hun zienswijze (toets) op de grondex-
ploitatie. 

R B PvdA37a. Blz.90 Beleidsdocumenten De Woningbouwstrategie en het Werkboek woning-
bouwstrategie dateren uit 2011. Bestaan er concrete 
plannen om deze documenten te herzien? Waarom 
wel/niet? 

De Woningbouwstrategie heeft een planhorizon tot 2020.  Voor zover nodig zal de wo-
ningbouwstrategie en in ieder geval het overzicht van woningbouwprojecten na vaststelling 
van de Omgevingsvisie Ridderkerk worden geactualiseerd. 

R B PvdA37b. Blz.90 Beleidsdocumenten U streeft ernaar dat iedereen goed kan wonen in Rid-
derkerk. In het artikel Ook in Ridderkerk leven mensen 
regelmatig op straat in Het Zuiden van 14 september 
wordt aangegeven dat de wachtlijsten voor een sociale 
huurwoning in onze gemeente lang zijn, waardoor er 
onder andere voor de mensen die de pech hebben op 
straat te moeten leven, ondanks de urgentie, niet op 
stel en sprong een huurwoning beschikbaar is. Herkent 
u het probleem dat in het artikel wordt geschetst? 
Waarom wel/niet? Hoe verhoudt dit zich tot uw plan-
nen om de sociale woningvoorraad met 1700 wonin-
gen in te krimpen? 

Hiervoor verwijs ik u naar de prestatieafspraken Woonvisie – gemeente Ridderkerk 2016-
2020. En dan vooral naar hoofdstuk B.1. over een passende omvang van de sociale voor-
raad.  
In deze gevallen is sprake van een complexe sociale problematiek die breder is dan alleen 
huisvesting.  Overigens merken wij op dat in 2015 voor diverse doelgroepen de slaagkans 
in Ridderkerk het hoogste is voor de regio.  
Conform afspraken met Woonvisie en de Stadsregio Rotterdam zal in de periode 2016 tot 
en met 2024 de sociale woningvoorraad met 530 woningen afnemen.  

R B PvdA37c. Blz.90 Beleidsdocumenten De prestaties in dit programma worden gemeten met 
twee indicatoren.  
U streeft er naar de sociale woningvoorraad te verklei-
nen. Graag motiveren waarom u deze prestatie niet als 
indicator heeft opgenomen in de begroting. 

Om de sociale voorraad te kunnen monitoren zijn wij afhankelijk van gegevens daarover 
van Woonvisie. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Prestatieafspraken Woonvisie – 
gemeente Ridderkerk 2016-2020. Woonvisie levert ons jaarlijks een overzicht van de om-
vang van de sociale voorraad. Daarover zullen wij u los van de P&C-cyclus informeren. 
Zie ook hoofdstuk C.3 van de prestatieafspraken.   
Prestatie-indicatoren: zie ook LR09. 

R B PvdA37d. Blz.90 Beleidsdocumenten Graag een overzicht en doorkijkje tot 2020 van uw 
prestaties vanaf het jaar waarin de Sociale woning-
voorraad 41% was. 

Op 31 december 2015 omvatte de woningvoorraad van Woonvisie 7.280 woningen met 
een nettohuurprijs onder de huurtoeslaggrens. De voorraad neemt af tot ongeveer 6.750 in 
2024. Zie voor wat betreft de monitoring van de prestatieafspraken onze reactie op 
PvdA37c. 

R B PvdA37e. Blz.90 Beleidsdocumenten Graag ook een overzicht per jaar en doorkijkje tot 2020 
van de prestaties ten aanzien van de verhouding tus-
sen sociale koop- en sociale huurwoningen. 

De omvang van de voorraad sociale koopwoningen wordt geacht de komende jaren niet 
noemenswaardig te wijzigen. Verlaging van het percentage sociale huurwoning moet 
vooral in het woningbezit van Woonvisie plaatsvinden. Voor meer informatie hierover ver-
wijs ik u naar de prestatieafspraken Woonvisie – gemeente Ridderkerk 2016-2020. 

R B PvdA37f. Blz.90 Beleidsdocumenten En een overzicht per jaar en een doorkijkje tot 2020 
tav de verhouding tussen sociale huurwoningen tot de 
eerste (ca €550) en die tot de tweede aftoppingsgrens 
(ca €710). 

Ook hierover zijn afspraken gemaakt in de  Prestatieafspraken Woonvisie – gemeente 
Ridderkerk 2016-2020. Woonvisie levert ons jaarlijks een overzicht van de opbouw van de 
woningvoorraad, zo mogelijk naar huurprijzen én woonlasten.  Meer informatie over de 
monitoring van de prestatieafspraken vindt u in hoofdstuk C.3 van dat document. 

R B PvdA37g. Blz.90 Beleidsdocumenten Blz 91  Wonen en Bouwen. Goed wonen. Goede wo-
ningen in Ridderkerk voor iedereen…  
Kunt u aangeven langs welke criteria ‘goed’ wordt 

Dit zijn precies de hoofdstukaanduidingen in de met Woonvisie gemaakte prestatieafspra-
ken.  Voor wat daarmee wordt bedoeld verwijzen wij u naar de prestatieafspraken Woon-
visie – gemeente Ridderkerk 2016-2020. En dan vooral naar hoofdstuk B.2. over een 
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bepaald? Kunt u aangeven of u bouwt naar de behoef-
ten van de huidige bevolking en huidige bevolkings-
samenstelling? Mocht dat niet geval zijn dan graag 
specificeren voor welke bevolkingssamenstelling u 
toewerkt. 

passende en kwalitatief goede woningvoorraad. 
 

R B PvdA37h. Blz.90 Beleidsdocumenten Eén van de omschreven prestatie-indicatoren luidt: 
‘‘Koopwoningen ten opzichte van huurwoningen (%).’’ 
Wat is de toegevoegde waarde van deze prestatie-
indicator? Kunt u gemotiveerd aangegeven of u streeft 
naar een bepaalde verhouding tussen het aantal koop- 
en huurwoningen in de gemeente? Zo ja, wat is in uw 
ogen de ideale verhouding? 

Deze indicator is door u als gemeenteraad gekozen. De indicator geeft inzicht in de sa-
menstelling van onze woningvoorraad. 
Prestatie-indicatoren: zie ook LR09. 

R T PvdA38 Blz.5 Bijdrage BAR Aandeel Ridderkerk in kostenstijging automatisering 
door meer ICT-middelen per medewerker: welke ICT 
middelen en hoeveel? 

Zie antwoord EVR25 

R T PvdA39 Blz.6 Verkeer Aangegeven wordt dat naar aanleiding van meldingen 
/ klachten van bewoners over te hoog gereden snelhe-
den er in diverse straten snelheidsmetingen zijn ge-
daan. Welke straten betreft het? Worden in al deze 
straten snelheid remmende maatregelen genomen? 
Waarom wel/niet? 

Maatregelen zijn voorzien in de Paul Krugerstraat, De La Reijstraat en de Leklaan. In die 
straten zijn  plaatselijk te weinig snelheid remmende maatregelen aanwezig. Extra ver-
keersdrempels zullen worden aangebracht. Uitvoering vindt plaats begin 2017  . 
 

R T PvdA40a. Blz.7 WMO Klanttevredenheidsonderzoeken WMO 
klanttevredenheidsonderzoeken worden gedaan door 
partijen (Munckhof/BARdichtbij) die ook betrokken zijn 
bij de uitvoering van het getoetste. Ze zijn dus dader 
en rechter. 
Wat is de reden dat er geen onafhankelijk onderzoek 
plaatsvindt? Graag toelichten. 

In het contract met Munckhof is opgenomen dat deze aanbieder klanttevredenheidsonder-
zoeken uitvoert. De gemeente voert dit jaar ook zelf een onderzoek uit onder haar inwo-
ners die gebruik maken van het doelgroepenvervoer.  
BAR-dichtbij voert het onderzoek voor HH uit; dit is een onafhankelijke partij. De klantte-
vredenheidsonderzoeken voor de overige Wmo-voorzieningen worden (eveneens) door 
een onafhankelijke partij uitgevoerd.  

R T PvdA40b. Blz.7 WMO “De post WMO begeleiding wordt afgeboekt met 
600.000 Dit is eenmalig.” Is de post van 1.264.500 
incidenteel of structureel begroot? Waarom is dit be-
drag niet uitgegeven waarvoor het bedoeld is? 

De post is structureel begroot. Wegens een verwacht overschot is de post eenmalig met € 
600.000 afgeraamd. Binnenkort verschijnt een onderzoek naar de onderbenutting van 
Wmo-begeleiding, waarin een analyse van de oorzaak van de onderbenutting en voorstel-
len voor maatregelen zijn opgenomen. Zodra deze gereed is, zal de gemeenteraad geïn-
formeerd worden. 

R T PvdA41a. Blz.7 Pleegzorg Verschillende gemeenten houden zich niet aan het 
VNG tarief voor pleegzorg van €38 per dag, zo blijkt uit 
onderzoek van Zembla. Wat is het tarief in Ridderkerk? 

Het pleegzorgtarief dat de door de GR gecontracteerde partijen ontvangen (variërend 
tussen €33 - €38) dient dekkend te zijn voor o.a. de pleegzorgvergoeding dat uitgekeerd 
wordt aan pleegouders.  Naast de pleegzorgvergoeding kan een toeslag verstrekt worden 
wanneer pleegouders extra onkosten maken bij crisisopvang, zorg voor een pleegkind met 
een beperking of wanneer pleegouders voor drie of meer pleegkinderen zorgen.  Daar-
naast kan er sprake zijn van een vergoeding voor bijzondere kosten (kosten gemaakt voor 
bijvoorbeeld aanvragen reisdocument, fiets, reiskosten etc.). Per 2016 is in de regio Rijn-
mond de taak om bijzondere kosten te vergoeden, conform de Jeugdwet, overgedragen 
aan de pleegzorginstellingen.  
 
Bijdrage voor Bijzondere kosten is momenteel in de subsidies van de GR jeugdhulp opge-
nomen als een lumpsum bedrag, omdat:  
- De doelgroep is verbreed van “alleen voogdij” naar alle jeugdigen in pleegzorg;  
- Het specifieke bedrag dat in het tarief van Bureau Jeugdzorg Rotterdam-Rijnmond is 

opgenomen niet exact bekend was ten tijde van de subsidieverleningen 2016.  
 
Vanuit de gesubsidieerde aanbieders is tot op heden niet het signaal gekomen dat zij niet 
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zouden uitkomen met de tarieven. Desondanks wordt eind 2016 wordt geëvalueerd of de 
pleegzorgaanbieders uitkomen met dit bedrag. De GR Jeugdhulp zal bekijken of de bud-
getten voor bijzondere kosten zoals toegekend voldoende is, of dat pleegzorgaanbieders 
zelf middelen moeten bijleggen of mogelijk zelfs aanvragen afwijzen. Dit zou kunnen lei-
den tot een aanpassing van het tarief in 2017.  

R T PvdA41b. Blz.7 Pleegzorg Is er in Ridderkerk nog genoeg budget voor 2016 voor 
Jeugdpsychiatrie? Is het budget voor 2017 toereikend? 

Ja.  

R T PvdA42 Blz.8 Sociaal Domein De voorgaande jaren bleven er miljoenen over op het 
Sociaal Domein. Wat is de verwachting voor 2016? 

Vooralsnog wordt uitgegaan van de gegevens die vermeld staan in de Tussenrapportage. 
Wat de verwachting voor de jaarrekening is, is nog niet bekend.  

R T PvdA43 Blz.8 De ondernemerspeiling is afgerond.  
Op welke termijn worden de resultaten toegestuurd 
naar de raad? Op onze vragen gaf u aan dat het be-
kend is dat het  
Ridderkerkse bedrijfsleven nauwelijks profiteert van de 
gemeentelijke aanbestedingen en opdrachten. Op 
welke wijze is er ingezet op verbetering? En met welk 
resultaat? 

De resultaten zijn reeds middels de Raadsinformatiebrief Economie verstuurd.   
Lokaal inkopen is opgenomen als uitgangspunt van de afdeling Inkoop. De afdeling inkoop 
en de bedrijfscontactfunctionarissen geven om die reden intern voorlichting omtrent lokaal 
inkopen aan de verschillende domeinen en daartoe behorende budgethouders. De be-
drijfscontactfunctionarissen stellen hierbij ook actief hun netwerk aan bedrijven en kennis 
van de lokale markt ter beschikking aan de budgethouders. Tevens zijn daarbij praktische 
speerpunten benoemd t.a.v. het lokaal inkopen. 
Tegelijkertijd ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de ondernemers om zich aan te mel-
den bij Tenderned, budgethouders gebruiken dit als vertrouwd naslagwerk van leveran-
ciers. Op lokaal niveau worden ondernemers geïnformeerd zich hiervoor aan te melden. 
Dit gebeurt langs verschillende kanalen zoals bijvoorbeeld de ontbijtbijeenkomst lokaal 
inkopen op 10 oktober 2016. 

R T PvdA44a. Blz.10 Statushouders Op het Prunusplantsoen worden statushouders in twee 
tranches opgevangen. Wanneer verwacht u de eerste 
groep te kunnen huisvesten? In welke maand wenst u 
de tweede groep te huisvesten? Is de subsidie voor 
deze tweede groep al aangevraagd? Zo ja p welke 
datum? 

Gezien de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de taakstelling vergunninghouders  is 
besloten de realisatie van deze locatie voorlopig uit te stellen. 

R T PvdA44b. Blz.10 Statushouders De rijksopgave voor 2017 zal inmiddels bekend zijn. 
Wat is de rijksopgave en wordt de tweede tranche 
meegeteld bij de opgave van 2016 of van 2017? 
Welke maatregel volgt op het niet nakomen van de 
huisvestingopgave? 

De exacte taakstelling voor Ridderkerk voor 2017 is nog niet bekend. Deze wordt altijd pas 
in het laatste kwartaal van het voorgaande jaar bekend gemaakt. De landelijke cijfers zijn 
al wel bekend. In de eerste helft van 2017 moeten er 13.000 vergunninghouders worden 
gehuisvest. Dit aantal is een stuk lager dan de 2e helft van 2016 ( 23.000) en het gaat hier 
voornamelijk om nareizigers. De prognose voor de 2e helft van 2017, is dat er ongeveer 
19.000 vergunninghouders gehuisvest moeten worden. 
 
Indien de taakstelling van 2016 niet behaald is, wordt deze opgeteld bij die van 2017.  
 
Ridderkerk loopt op schema qua taakstelling. Voorlopig hoeft Ridderkerk geen maatrege-
len van de provincie te verwachten. Deze volgen enkel nadat een gemeente langere tijd 
geen/nauwelijks woningen kan leveren voor het huisvesten  van vergunninghouders. 
 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht voor passende huisvesting van vergunninghouders te 
zorgen. De Rijksoverheid bepaalt per gemeente de taakstelling. De provincie ziet erop toe 
dat gemeenten hun taakstelling behalen. Als een gemeente onvoldoende vergunninghou-
ders heeft gehuisvest, voert de provincie overleg met de betreffende gemeente. Er worden 
dan afspraken gemaakt over hoe de gemeente alsnog aan de verplichting kan voldoen. In 
het uiterste geval kan de provincie huisvesting van vergunninghouders voor de bewuste 
gemeente realiseren op kosten van diezelfde gemeente. Dat heet “in de plaats treden'.  
De provincie hanteert een interventieladder met de volgende treden: 
- signaleren 
- informatie opvragen en valideren 
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- afspraken over acties en termijnen 
- juridische interventie: besluit tot in de plaatstreding 
- beroepsmogelijkheid op besluit tot in de plaatstreding. 

R T PvdA44c. Blz.10 Statushouders Wanneer wordt het Plan van Aanpak t.a.v. opvang 
statushouders naar de raad gezonden en heeft er dan 
al participatie plaatsgevonden met de wijkoverleggen, 
buurtbewoners en betrokken verenigingen? 

Plan van Aanpak is inmiddels verzonden. 
 
Er is regelmatig overleg met de wijkoverleggen, buurtbewoners en betrokken verenigin-
gen. 

R T PvdA44d. Blz.10 Statushouders Begroting blz.69 Samenkracht en burgerparticipatie 
Aangegeven wordt (ook op andere plaatsen in de 
Programmabegroting) dat de verwachting is dat de 
stroom vluchtelingen voorlopig zal aanhouden. In re-
cente berichtgeving in diverse media wordt juist aan-
gegeven dat de vluchtelingenstroom afneemt. Dat is 
bijvoorbeeld ook de reden dat de bouw van asielzoe-
kerscentra in verschillende gemeenten niet doorgaat. 
Kunt u dit nader toelichten? 

Recent is ook de gemeente door het COA geïnformeerd over de gevolgen van de lagere 
instroom in AZC’s.  
 
In de Staatscourant van 30 september wordt vermeld dat de landelijke taakstelling voor 
het 1ste halfjaar van 2017 naar verwachting 13.000 bedraagt  en voor het 2de halfjaar naar 
verwachting 19.000. 
In het 2de halfjaar van 2016 was de taakstelling 23.000. 
Op grond van de prognose voor 2017 is besloten de realisatie van de locatie aan de Pru-
nuslaan voorlopig uit te stellen.  

R T PvdA45a. Blz.11 Wijkteams De raad heeft besloten om de wijkteams te laten be-
schikken over budgetten voor kortdurende regelarme 
hulp.  
Welk budget hebben de wijkteams ontvangen, hoeveel 
is besteed en waaraan? 

Er is een budget van € 25.000,- voor ‘maatwerk minima-ondersteuning’ (voor alle wijk-
teams van Ridderkerk). Dit budget is begin juli beschikbaar gekomen. Vooralsnog zijn er 
nog geen uitgaven op geboekt.  

R T PvdA45b. Blz.11 Wijkteams Wijkteams zijn in opzet laagdrempelig en nabij. In 
welke wijken houden de wijkteams spreekuur? 

In welke wijken de wijkteams spreekuur houden, wordt wekelijks in de lokale media ver-
meld.  

R T PvdA46a. Blz.11 Jeugdzorg De geluiden over wachtlijsten in de jeugdzorg nemen 
niet af. In het AD 26-9 wordt melding gemaakt van 
minstens 35 kinderen die op de wachtlijst staan bij 
Yulius. 
Heeft u inmiddels informatie over de wachtlijsten? 
Hoeveel Ridderkerkse kinderen wachten langer dan 4 
weken op gespecialiseerde hulp? Mocht u deze infor-
matie niet hebben kunt u dan aangeven wat u heeft 
ondernomen om de informatie te achterhalen? 

Wethouder Keuzenkamp heeft in het AB van de GR Jeugdhulp Rijnmond (d.d. 30 juni 
2016) aandacht gevraagd voor het eenduidig formuleren van normen voor wachttijden 
voor de jeugdhulp en gevraagd om inzicht in de huidige wachtlijsten/tijden. Door de GR 
Jeugdhulp wordt daar momenteel aan gewerkt. Het actuele beeld is dat wachttijden in 
onze regio niet significant zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar in tegenstelling tot 
omliggende jeugdhulpregio’s. Dit heeft te maken met de hoogte van de budgetten (met 
bijbehorende kortingen) die aan instellingen zijn toegekend door jeugdhulp regio’s.  Zo 
werkt Yulius met wachttijden per jeugdhulpregio, waarbij bijvoorbeeld de wachttijden voor 
Dordrecht twee maal zo lang zijn als voor onze gemeente.  

R T PvdA46b. Blz.11 Jeugdzorg Kinderen in crisissituaties worden opgevangen in het 
noorden van de provincie Zuid-Holland. Deze organi-
satie is de aanbesteding gegund op basis van prijs. 
Wilt u zich inzetten voor opvang dichterbij ook als dat 
wat meer zou kosten? Waarom wel of niet? 

Beleidsuitgangspunt van de GR Jeugdhulp Rijnmond is dat kinderen in crisissituaties bin-
nen de regio worden opgevangen. Tenzij in het kader van de veiligheid van het kind een 
buiten regionale plaatsing juist wenselijk is. In uitzonderlijke gevallen wordt door capaci-
teitsgebrek buiten de regio geplaatst.  

R T PvdA46c. Blz.11 Jeugdzorg Blz.11 Privacy Zorg De privacy in de zorg verdient nog 
veel aandacht. (Familie van) Cliënten worden soms op 
onverwachte plaatsen geconfronteerd met vertrouwe-
lijk verstrekte informatie. Op welke wijze zet u in op 
verbetering? 

Houding en gedrag van medewerkers met het omgaan met persoonsgegevens vormt een 
vast onderdeel in trainingen van medewerkers. Er is altijd toestemming nodig van de in-
woner bij het “delen” van persoonsgegevens.  
Bovengenoemde aspecten komen aan de orde bij de (nu lopende)) evaluatie van het pri-
vacyreglement van de wijkteams. 

R T PvdA47 Blz.11 WMO en Huishoudelij-
ke hulp 

Het aantal indicaties Huishoudelijke Hulp ligt ongeveer 
5% lager dan het jaar daarvoor. Ridderkerk vergrijst, 
de daling is daarom opmerkelijk. Wat is de reden van 
de daling? 

Deze cijfers hebben betrekking op de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp. Hier is de 
uitstroom groter dan de instroom van nieuwe klanten. Wij gaan ervan uit dat de meeste 
mensen voldoende hebben aan de algemene voorziening huishoudelijke hulp. 

R T PvdA48 Blz.13 Ridderkerkpas Er is een extern projectleider aangesteld. Is deze ex-
terne projectleider in dienst/afkomstig van het bedrijf 
dat de pas ontwikkelt en dus de opdracht binnen heeft 
gehaald? Zo ja waarom is er dan ook nog een interne 

De externe projectleider is vervangen door een interne projectleider. De externe projectlei-
der is met de aanstelling van de interne projectleider niet meer actief voor Ridderkerk. De 
externe projectleider had en heeft geen banden met het bedrijf dat de pas ontwikkelt. 
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aanstelling? 

R T PvdA49a. Blz.22 Prestatie-indicatoren 
en algemeen 

Zowel de Programmabegroting als de Tussenrappor-
tage geven een indruk op enkele hoofdlijnen.  
Waarom is de Kwartaalrapportage Sociaal domein niet 
beschikbaar is voor meer onderliggende informatie.  
 
De miljoenen die omgaan in de programma’s worden 
via prestatie-indicatoren inzichtelijk gemaakt. Het aan-
tal verschilt per programma tussen 4 en 10 en dat 
aantal lijkt geen correlatie te hebben met het aantal 
miljoenen of beleidsdoelen van een betreffend pro-
gramma.  
 
Niet alle prestatie-indicatoren zijn ingevuld, bij sommi-
gen is de informatie uit 2012, bij anderen is er wel iets 
ingevuld maar ontbreekt bron of jaartal. U geeft zelf 
aan op pg 5 TR dat deze (nog) weinig zeggen over de 
geleverde prestaties.  
De waarden van de prestatie-indicatoren verschillen 
steeds zonder de basiswaarden te geven. Soms is het 
een percentage, soms per 1.000 inwoners en soms 
leeftijdgebonden. Waarom zo divers en onoverzichte-
lijk? 

De kwartaalrapportage is vertraagd, maar zal u binnenkort bereiken of is inmiddels al in 
uw bezit. 
 
 
 
De indicatoren zijn overeenkomstig de uitkomsten van raadsbijeenkomsten van 28 januari 
en 16 februari opgesteld en verdeeld over de programma’s. 
 
 
 
 
 
Prestatie-indicatoren, zie LR09. 

R T PvdA49b. Blz.22 Prestatie-indicatoren 
en algemeen 

Niet alle doelen zoals gemeld in de beleidstukken zijn 
overgenomen in de programmabegroting. Niet alle 
doelen zijn omgezet naar prestatie-indicatoren. Ook is 
niet vermeld waarom daarvan wordt afgeweken.  
 
Er staan veel kwalitatieve bijvoeglijke naamwoorden in 
de tekst zoals goede bereikbaarheid en snelle dienst-
verlening. Wat is goed? Wat is snel? Wat is hoog? Wat 
is passend? Hoe wordt inzichtelijk gemaakt of het doel 
is bereikt? Wordt beleid SMART gemaakt? 

Naast de 39 verplichte BBV indicatoren zijn 47  indicatoren opgenomen in de begroting die 
door de gemeenteraad gewenst zijn.  Deze set aan indicatoren moeten voldoende infor-
matie geven voor sturing en vergelijking op Programma-niveau. 
Beleidsevaluatie vindt periodiek plaats. Deze treft u aan onder het kopje ‘te herzien beleid’. 
 
Passend, goed, hoog en snel kan per situatie verschillen. In het de door gemeenteraad 
vastgestelde beleid worden kaders meegegeven om binnen die kaders passend, hoog en 
snel te kunnen handelen. 

R T PvdA49c. Blz.22 Prestatie-indicatoren 
en algemeen 

Eén van de op deze pagina omschreven prestatie-
indicatoren luidt: ‘‘Burgers en organisaties krijgen 
voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realise-
ren.’’ Kunt u aangeven wat in deze onder ‘voldoende 
ruimte’ wordt verstaan. 

Wij staan open voor ideeën en initiatieven die inwoners zelf willen realiseren. Daarbij gaan 
wij het gesprek aan over het idee / initiatief. In dat gesprek wordt aandacht besteed aan 
het draagvlak voor het idee / initiatief, de wijze waarop de initiatiefnemer het idee / initiatief 
zelf kan uitwerken en de mogelijke ondersteuning die daarbij nodig is. Dit is maatwerk. Per 
geval blijkt wat in dat specifieke geval “voldoende ruimte” is. 

R B SGP01 12 / Overige inkomsten (hu-
ren, bijdragen, renten etc) 

Vergelijk 2016/2017. Waar wordt de sterke daling van 
de overige inkomsten door veroorzaakt? begroting 
2016: € 12.029.493, begroting 2017: € 5.941.400? 

De sterke daling binnen deze verzamelpost van overige inkomsten komt met name door 
het afschaffen van de bespaarde rente (ongeveer € 3 miljoen) en door het feit dat in 2016 
het saldo van toevoegingen en onttrekkingen van de reservemutaties is opgenomen (€ 
2.184.107) i.p.v. bruto alleen de baten (€ 5.552.332). Hierdoor was de post beschikking 
over eigen vermogen/reserves te laag en de post overige inkomsten te hoog. In 2017 zijn 
de reservemutaties bruto opgenomen. 

Omschrijving Begroting  
2016 

Totaal stortingen reservemutaties (lasten) €  3.368.225 
Totaal onttrekkingen aan reserves (baten, had 
verwerkt moeten worden)  

€  5.552.332 

Saldo van reservemutaties (is verwerkt) €  2.184.107 
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R B SGP02 19 / Nieuw beleid Graag uitleg wat wordt bedoeld met: “Nadere verken-

ning van inzet van communicatie als beleidsinstru-
ment.” 

Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen hebben we verschillende beleidsinstrumen-
ten:  regelgeving, voorzieningen die gedrag verruimen of beperken, subsidies en hef-
fingen, sociale druk en communicatie. Over de bijdrage van communicatie als beleidsin-
strument zijn veel nieuwe inzichten ontstaan. Deze bieden mogelijkheden om de inzet van 
communicatie verder te verbeteren. Die mogelijkheden gaan we nader verkennen. 

R B SGP03 25 / Burgernet 5% van de burgers is aangemeld. Welke maatregelen 
denkt u dat nodig zijn om dit % te verhogen? 

Wij sluiten aan bij landelijke en regionale campagnes van Burgernet. Daarnaast zullen wij 
lokaal ook extra inzet plegen door bijvoorbeeld artikelen in de lokale media en op de ge-
meentelijke Facebookpagina te plaatsen. Het is belangrijk om de nut en noodzaak van 
Burgernet onder de aandacht te blijven brengen om zoveel mogelijk aanmeldingen te 
genereren.  

R B SGP04 35  / F. Wat mag het kosten? 
Lasten 2.2 en 2.4 

Gaarne een verklaring voor de verschillen in de bedra-
gen van 2016 en 2017 t.o.v. de volgende jaren 

2.2 Parkeren: 
In 2017 vervallen incidentele lasten 2016 van de aanleg van een tijdelijke parkeerplaats 
aan de Schaapherderweg op Cornelisland (€ 61.500 doorgeschoven prestatie rekening 
2015). Verder is er een voordeel op kapitaallasten van € 70.300, voornamelijk door een 
verlaagd renteomslagpercentage.  
Meerjarige nemen de kapitaallasten toe door de aanleg van parkeerplaatsen aan het 
Kloosplantsoen en de Karper (investering € 71.000 in 2017). 
2.4 Economische havens en waterwegen: 
In 2017 vervalt de incidentele raming van 2016 voor het baggeren van de haven; dit is een 
voordeel van € 262.200. De meerjarige verschillen bestaan grotendeels uit fluctuerende 
lasten van groot onderhoud van waterwegen. Deze lasten worden gedekt uit de reserve 
watergangen.  

R B SGP05 48 / Onderwijsbeleid Waarom zijn de kosten voor onderwijsbeleid en leer-
lingzaken in 2016 zoveel hoger dan in de jaren daarna/ 

Het verschil wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een technische correctie (€ 83.900 
stond ten onrechte bij Lokaal Onderwijs vermeld) en het wegvallen van pilotgelden en een 
aframing van het budget voor leerlingenvervoer (totaal  
€ 75.000). 

R B SGP06 52 / D, tweede punt Doel is onder andere het voorkomen van uitval. Welke 
uitval doelt u hierop? 

In dit kader is uitval bedoeld als jeugdigen achterstanden oplopen ten opzichte van leef-
tijdgenoten en mede daardoor vervroegd een opleiding moeten staken of niet aan het werk 
kunnen. 

R B SGP07 55  / Lasten sportbeleid en 
activering 

Waardoor wordt in 2017 veel minder uitgegeven aan 
Sportbeleid en activering? 2016: € 3.695.500, 2017: € 
2.506.000? 

De daling van het begrote bedrag wordt veroorzaakt door de jaarlijkse fluctuaties in de 
onderhoudskosten en vervanging van het dak van De Fakkel (ca. € 1.000.000, 2016).  

R B SGP08 75 / arbeidsparticipatie Het aantal mensen dat begeleid wordt naar beschut 
werk blijft landelijk achter. Hoe is dit in Ridderkerk in 
vergelijking met de landelijke cijfers?  

Ook in Ridderkerk is dat aantal kleiner dan de verwachtingen van het ministerie. 

R B SGP09 79 / Inkomensregelingen Opvallend: lasten inkomensregelingen in 2016 aan-
zienlijk hoger dan baten. Wordt dit veroorzaakt door 
inhaaleffect met BUIG gelden of heeft het andere oor-
zaak? 

Dit is o.a. een gevolg van het invoeren van een nieuw verdeelmodel, in combinatie met 
een stijging van het klantenbestand.  
 
Bij de begroting is overigens uitgegaan van de voorlopige beschikking over 2016. De laat-
ste jaren is het definitieve budget vaak naar boven bijgesteld. 

R B SGP10 85 / milieubeheer Wanneer start het kenniscentrum duurzaamheid?  Momenteel wordt bekeken hoe samen met de opgerichte wijkvereniging kleine stappen 
kunnen worden gezet op het gebied van duurzaamheid. De stand van zaken en het resul-
taten van dit proces nemen we mee in de evaluatie van het milieu- en duurzaamheidspro-
gramma wat voor het einde van het jaar gepland staat. In het kort kunnen we wel conclu-
deren dat het proces langzaam gaat en dat betrokken marktpartijen zoekende zijn in de 
weg en samenwerkingsvorm. De kleine stappen worden gezet maar wanneer we een 
volwaardig kenniscentrum hebben kunnen we op dit moment nog niet aangeven.  

R B SGP11 92 / fysieke bedrijfsinfrastruc-
tuur 

Wat wil college bereiken voor fysieke bedrijfsinfrastruc-
tuur? Wat gaat college daarvoor doen. Lasten zijn 
bijna 5 MIO, maar er staat niets over vermeld. 

Fysieke infrastructuur betreft met name de grondexploitatie van bedrijventerreinen. In dit 
geval Cornelisland.  
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R B SGP12 106 kwijtscheldingsbeleid Er wordt gesteld dat het kwijtscheldingsbeleid er op is 

gericht de wettelijke kwijtscheldingsnormen toe te 
passen. De Rijksnorm bedraagt echter 90% van het 
“bijstandsminimum”. De gemeente gaat uit van 100% 
van het bijstandsminimum. Wat wordt nu precies be-
doeld  met “de wettelijke kwijtscheldingsnormen”? 
Voorts: welke toegestane “verruimingen” past de ge-
meente toe? 

De norm voor het bestaansminimum zoals die is gesteld in de Uitvoeringsregeling Invorde-
ringswet bedraagt 90% van de geldende bijstandsnorm. Het is de Gemeente toegestaan 
om een ruimere norm te hanteren. Dit is in het belang van de aanvrager. Ridderkerk han-
teert een norm van 100% Dit is de maximale norm.  De verruiming ten opzichte van de 
Uitvoeringsregeling is dus 10% van de geldende bijstandsnorm. 

R B SGP13 106 Kwijtscheldingsbeleid Ontvangen de cliënten van de Sociale Dienst onge-
vraagd een verkorte vragenlijst of moet het initiatief 
voor het verzoek om kwijtschelding van de belasting-
schuldige zelf komen? 

Deze cliënten ontvangen ongevraagd deze verkorte vragenlijst. 

R B SGP14 107 Kwijtscheldingsbeleid 1ste 
kolom 

Gaarne een verklaring voor  het verschil in kwijtge-
scholden c.q. kwijt te schelden bedragen 2015 
(12.450) en 2017 (5.000) 

Er zijn in 2015 meer verzoeken om kwijtschelding van huiseigenaren ontvangen en toege-
kend. 

R B SGP15 126 en 131 Treasurystatuut Welke wijzigingen wil het college doorvoeren in het 
treasurystatuut? Wordt de wijziging van het treasu-
rystatuut de Raad slechts ter kennisgeving toegezon-
den (blz. 126) en niet ter vaststelling? 

De mandaatregelingen binnen de BAR-Organisatie zijn van een latere datum dan het 
laatst vastgestelde treasurystatuut. Het is gebleken dat deze regelingen niet geheel op 
elkaar aansluiten. In het treasurystatuut wordt gesproken over “de door de BAR-
Organisatie aangewezen Treasurer” Er is echter nergens duidelijk wie er door de BAR-
Organisatie is aangewezen. Soortgelijke onduidelijkheden worden in het nieuwe treasu-
rystatuut aangepast. 
In de financiële verordening is opgenomen dat het treasurystatuut wordt vastgesteld door 
het college en ter kennisgeving aan de raad wordt gestuurd.  

R B SGP16 135 - 142 Waarom wordt bij een aantal GR-en VPB wel als een 
risico benoemt en bij andere (bijv. GRNR) niet. Op 
grond waarvan is dat onderscheid gemaakt?  

Wij hebben alle gemeenschappelijke regelingen beoordeeld op mogelijke VPB-risico’s 
Voor zover er een VPB-plicht kan optreden gaat het meestal niet om grote bedragen, maar 
is het toch zinvol om hier op een goede manier aandacht aan te besteden.  
Wij hebben alle GR’n beoordeeld, maar we hebben nagelaten om dit bij iedere GR te 
vermelden.  

R B VVD01 Pag. 6/Begrotingsopzet De nieuwe begrotingsopzet is mede vormgegeven om 
de begroting juist ook voor inwoners beter leesbaar te 
maken. Het is echter zeer verwarrend om -/- als +/+ te 
lezen en andersom. Kunt u ons daarom toezeggen dat 
-/- bedragen voortaan in rood staan en als lasten gele-
zen moeten worden en +/+ bedragen in blauw voor 
baten? Indien het bij vraag 1 gestelde door het BBV 
niet mogelijk is, wilt en gaat u dan op de website een 
toelichting geven en neemt u in de volgende jaren ook 
in de leeswijzer deze toelichting op? 

Bedragen in rood en in blauw weergeven is erg bewerkelijk. Voortaan zal in elk P&C-
document een toelichting worden opgenomen hoe de -/- en +/+ gelezen moeten worden. 
Voor de begroting 2017-2020 en de tweede tussenrapportage 2016 zal deze toelichting op 
de website worden opgenomen. 

R B VVD02 Pag. 6/Investeringen Zou u ons een overzichtsstaat willen doen toekomen 
met de verschillende investeringen van het in deze 
begroting opgenomen nieuw beleid inclusief de kapi-
taallasten op langere termijn? 

In de Kadernota 2017 zijn twee investeringen nieuw beleid opgenomen: de snelfietsroute 
F15 IJsselmonde en Lokale fiets veiligheid. De investering en de kapitaallasten daarvan 
zijn opgenomen onder de nieuwe investeringen van programma 3 op de bijlage bij het 
antwoord op vraag 36 van de VVD over de begroting. 

R B VVD03 Pag. 6/Investeringen Komen er nog aparte raadsvoorstellen voor de investe-
ringen van het nieuw begrote beleid 2017? Indien niet, 
dan graag een apart overzicht. 

Investeringen die nog niet in het investeringsplan zijn opgenomen worden uiteraard, con-
form de financiële verordening, vooraf aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. 

R B VVD04 Pag. 7/Indicatoren Slechts zeer weinig indicatoren zijn benoemd. Die 
zullen dus pas bekend zijn in de volgende periode. 
Daarom de vraag: Kunt u voor alle programma’s aan-
geven waarop het college afrekenbaar wil zijn? 

De indicatoren zijn niet bedoeld om af te rekenen, maar zijn een instrument om de be-
leidsontwikkelingen te monitoren. Het college is afrekenbaar op de uitvoering van het door 
de raad vastgestelde beleid.   
PvdA1 Prestatie-indicatoren, zie ook LR09 . 

R B VVD05 Pag. 7/Sloopkosten De incidentele lasten in het IAP van 2 miljoen betreffen Het gaat hier om een indicatie van kosten voor o.a. sloop en afboeken boekwaarden hui-
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voornamelijk sloopkosten. Graag ontvangen wij een 
overzicht van de gebouwen, die met dit bedrag ge-
sloopt gaan worden en hoe deze sloopkosten zich 
verhouden tot de afzonderlijke projecten. 

dige KCR- locatie, sloop en afboeken gymzalen en sporthallen, Gemini, Wingerd e.d. (zie 
blz. 45 en 46 in het IAP). Per project wordt een voorstel met verdere uitwerking inclusief 
financiële gevolgen aan u voorgelegd. 

R B VVD06 Pag. 7/Sloopkosten Is in het bedrag van 2 miljoen sloopkosten ook de 
afboeking van de boekwaarde van de te slopen ge-
bouwen verdisconteerd? Graag uitleg waarom wel of 
niet.  

Ja, het betreft een combinatie van sloopkosten en afboeken van de restant boekwaarden. 
De boekwaarden worden hierin meegenomen, omdat ook t.a.v. de boekwaarde het in één 
keer afboeken toegestaan is. 

R B VVD07 Pag. 17/Toekomstvisie De toekomstvisie is zeer belangrijk voor meerdere 
generaties. Gaat u ook in gesprek met de ongeorgani-
seerde bewoners en niet alleen met “partners” om het 
juiste beeld te krijgen, hoe inwoners willen dat Ridder-
kerk er over 30 jaar uitziet? En op welke wijze gaat u 
dat doen? 

Tijdens de ideeëndag zijn we in gesprek gegaan met de ongeorganiseerde bewoners en 
andere belanghebbenden. Als vervolg hierop gaan we in het najaar nog een keer in ge-
sprek met maatschappelijke organisaties, bedrijven, bewoners en wijkverenigingen. Ieder-
een mag hierbij aansluiten. Doel van dat overleg is om te bespreken of de kernwaarden 
aansluiten bij de behoeften die er in de maatschappij leven en een aantal opgaven te 
bespreken die we in de toekomstvisie op willen nemen en de vraag te stellen wat diverse 
partijen hierin kunnen betekenen.   

R B VVD08 Pag. 17/BAR organisatie Van meerdere ambtenaren krijgen we te horen dat met 
name ambtenaren uit Barendrecht op sleutelposities 
komen te zitten binnen de organisatie, waardoor zij 
een zeer sterke stempel drukken op de organisatie. 
Hiermee zou het Ridderkerkse belang onderge-
sneeuwd kunnen raken. Kunt u ons een overzicht 
verstrekken met het aantal managers en afdelings-
hoofden in de BAR organisatie uit respectievelijk Ba-
rendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk? Eventueel 
aangevuld met hen die van buiten aangetrokken zijn? 

Per 1 september 2016 zijn er 34 leidinggevenden in de BAR-organisatie (domeindirecteu-
ren en afdelingsmanagers). Hiervan zijn 14 leidinggevenden met een voormalig dienstver-
band bij Barendrecht, 13 leidinggevenden met een voormalig dienstverband bij Ridderkerk 
en 4 leidinggevenden met een voormalig dienstverband bij Albrandswaard.  
Er zijn 3 leidinggevenden van buitenaf aangetrokken. 

R B VVD09 Pag. 17/Overheidsparticipatie U geeft aan dat de contouren voor overheidsparticipa-
tie in 2016 zijn vastgesteld. Welke contouren zijn door 
wie vastgesteld en in hoeverre zijn de Ridderkerkse 
inwoners daarover geconsulteerd? 

De contouren worden in de raadsvergadering op 24 november a.s. vastgesteld. In 2016 
zijn de contouren verkend met de aanjaaggroep. In de gezamenlijke commissievergade-
ring van 13 september is de raad geïnformeerd over dit proces en de uitkomsten op hoofd-
lijnen. In de aanjaaggroep zijn ook inwoners en ondernemers van Ridderkerk betrokken.   

R B VVD10 Pag. 19/Beleid Waarom moet dit beleid herzien worden? U spreekt 
over nadere uitwerking inzet communicatie. Waarom 
“nadere”? U heeft toch bij het raadsbesluit dit vastge-
legd, waarop de raad besloten heeft meer geld hier-
voor vrij te maken? Welke nieuwe feiten zijn er om 
deze exercitie (nogmaals) te doorlopen? 

Zie antwoord SGP02. Het gaat niet om de uitwerking van de inzet van communicatie maar 
een verkenning van nieuwe inzichten op het gebied van communicatie. 

R B VVD11 Pag. 20/Gemeentelijk beleid Bij Overhead staat vermeld: Nodigen we (groepen) 
mensen uit om mee te denken bij het gemeentelijk 
beleid? Waarom een vraagteken? Waar zit uw twijfel? 

Het vraagteken is geen blijk van twijfel. Met deze zinnen is bedoeld te zeggen: Als we 
(groepen) mensen uitnodigen om mee te denken bij het gemeentelijk beleid, dan doen we 
dat in een vroeg stadium en via zowel bestaande als nieuwe kanalen.  

R B VVD12 Pag. 26/Onder D punt 1 re-
gisserende rol 

Waarom vermeldt u hier alleen de regisserende rol van 
de overheid? Juist omdat dit een kerntaak is, moet de 
overheid toch de lead nemen? 

In de uitvoering van ons integraal veiligheidsbeleid hebben wij als gemeente een regisse-
rende rol. Wij brengen onze partners samen en zorgen voor dialoog en afstemming. In die 
zin hebben wij de “lead” in de aanpak van overlast en criminaliteit.  

R B VVD13 Pag. 28/Partners onder punt 
6 

Is Woonvisie geen partner? En indien wel, waarom 
dan een aparte benoeming? 

Met de partners wordt bedoeld politie en Woonvisie. 

R B VVD14 Pag. 28/Woonoverlast onder 
punt 7 

Is er sprake van inzet op woonoverlast of moet het 
inzet op voorkoming en bestrijding van woonoverlast 
zijn? Graag uitleg waarom u voor uw bewoordingen 
heeft gekozen. 

Dit betreft de inzet op zowel het voorkomen als de bestrijding.  

R B VVD15 Pag. 28/Drugsmisbruk onder 
punt 10 

Optreden tegen drugsmisbruik of bedoelt u optreden 
tegen onwettig drugsgebruik? Graag uitleg waarom u 
voor uw bewoordingen heeft gekozen. 

Wij bedoelen inderdaad onwettig drugsgebruik. Wij treden hiertegen integraal op teneinde 
onveilige situaties te voorkomen. 
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R B VVD16 Pag. 29/ Lasten onder punt 

1.2 
Van waar de gelijkmatige golfbeweging in de bedragen 
van de opeenvolgende jaren? 

Het betreft hier een tweejaarlijkse veiligheidsrapportage van € 15.000.-. In 2020 staat de 
rapportage weer geraamd maar zijn er wegvallende kapitaalslasten van € 12.000.- waar-
door het budget een mindere stijging vertoond. 

R B VVD17 Pag. 32/HOV Het woord tram wordt krampachtig vermeden. Hoever 
staat het met de gesprekken om de ruimtelijke claim 
voor tram uiterlijk december 2016 geschrapt te heb-
ben? Graag uitgebreide uitleg welke gevolgen dit zal 
hebben voor de omgevingsvisie en het IAP. 

In de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid die de MRDH op 1 juli heeft vastgesteld is de 
corridor Rotterdam – Ridderkerk – Drechtsteden benoemd als te verkennen HOV-corridor. 
Het standpunt van het college is dat met HOV-bus een aantrekkelijk vervoersproduct kan 
worden aangeboden. Daarnaast heeft de provincie in haar collegeprogramma de ambitie 
uitgesproken voor de ontwikkeling van R-net tussen Drechtsteden en Rotterdam. De ge-
meente werkt momenteel ambtelijk samen met MRDH, provincie en Rotterdam aan de 
uitwerking van genoemde ambities.  
Voor de omgevingsvisie, die zelfbindend is, nemen we de ontwikkelingsmogelijkheden op 
en de koers die we daarbij als gemeente belangrijk vinden.  

R B VVD18 Pag. 38/Lokale ontwikkelin-
gen  

U geeft aan, dat het centrum voldoende aantrekkelijk 
voor de consument moet zijn, maar u geeft niet aan of 
het centrum een lokaal of regionaal aantrekkelijk cen-
trum moet zijn. Waar zet het college op in en waarom 
die keuze? 

Het centrum van Ridderkerk is van oudsher een regionaal verzorgend centrum. Door toe-
nemende concurrentie staat die regionale functie onder druk, maar er is voldoende poten-
tie om ook bezoekers van buiten Ridderkerk te blijven trekken. Hiervoor zijn wel aanvul-
lende inspanningen van ondernemers en vastgoedeigenaren noodzakelijk. Ook om die 
reden is er door de gemeente een aanzet gegeven voor de BIZ. 

R B VVD19 Pag. 39/Detailhandelvisie O.a. CDA heeft aangegeven deze visie te mager te 
vinden en een A 4 te willen zien met concrete acties 
om dit te realiseren. Wanneer kunnen we dit tegemoet 
zien? 

Er is ons geen formeel verzoek bekend over een dergelijke samenvatting. 

R B VVD20 Pag. 42/ Economische ont-
wikkeling 

De gemeente zet in op economische ontwikkeling. Uit 
de cijfers blijkt echter dat daar jaarlijks minder geld aan 
wordt uitgegeven en nieuw beleid blijft achterwege. Dit 
spreekt elkaar tegen. Graag nadere uitleg. 

Bij de uitvoering van het economisch beleid wordt met name ingezet op de het account-
management zodat er meer direct contact is met het bedrijfsleven en er gericht actie kan 
worden opgenomen op het direct verbeteren van de randvoorwaarden van de lokale eco-
nomie. 

R B VVD21 Pag. 45/Laaggeletterdheid Inzet op laaggeletterdheid. Ondanks dat dit al jaren-
lang speerpunt is, zet u hier weer nadrukkelijk op in. 
Wat is er niet goed gegaan en waarom is een project-
leider nodig om dit vlot te trekken? 

De afgelopen jaren is er wel inzet op laaggeletterdheid geweest, maar werd, door de ver-
schillende betrokken partijen (vanuit gemeente, welzijn, vluchtelingenwerk, bibliotheek, 
gilde etc.), een coördinator gemist die kon zorgen voor o.a. een meer integrale en daad-
werkelijke aanpak van diverse activiteiten op dit terrein en het leggen van verbindingen, 
het betrekken van meer partijen bij dit thema en het bekend maken van dit probleem. Er 
waren veel plannen maar er was geen capaciteit voor de uitvoering hiervan. Met de inzet 
van de projectleider laaggeletterdheid kan hier nu uitvoering aan worden gegeven. 

R B VVD22 Pag. 47/Gemini Een andere locatie Gemini. Graag een uitgebreide 
uitleg waarom dat zou moeten. Het feit dat het Farel-
college nieuwere gebouwen heeft, is toch geen reden? 
Waarom zou huidige locatie niet voldoen? 

Op bladzijde 22 en 23 van het door u vastgestelde IAP kunt u lezen welke opties er zijn en 
waarom gekozen is voor de nieuwbouw optie.   
 
De voordelen hiervan zijn:  
- de huidige locatie van het Gemini College komt vrij waardoor mogelijkheden voor een 

ontwikkeling worden gerealiseerd; 
- het bestuur van het Gemini College heeft de wens om nieuwbouw te realiseren in 

verband met vernieuwing van onderwijsconcepten; 
- het huidige gebouw is (deels) gedateerd; 
- het bestuur heeft tevens de wens om op een zichtlocatie gehuisvest te zijn; 
- er is geen tijdelijke vervangende ruimte nodig tijdens de bouw van het nieuwe school-

gebouw; 
- ligging dicht bij sportvelden. 

R B VVD23 Pag. 55/Lagere lasten groen-
voorziening 

Wat is de reden van lagere lasten tov. 2016? Duidt u 
hiermee op de groenpost of op de groenvoorziening in 
het algemeen? Indien het laatste het geval is, waarom 
begroot u dan niet meer voor groenonderhoud mede 
gelet op onze eerdere vraag/opmerking vorig jaar? 

Aanleg recreatiegebieden 
Vanaf 2017 vervallen de incidentele lasten van 2016 ad € 78.000 voor de aanleg van een 
strandje in Slikkerveer. (Doorgeschoven prestatie rekening 2015). 
 
Openbaar groen planmatig 
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Vanaf 2017 vervallen kapitaallasten ad € 30.300 als gevolg van het extra afschrijven van 
gemeentewerven. In 2017 vervalt ook de in de 2e Tussenrapportage 2016 geraamde inci-
dentele uitgave 2016 voor het vervangen van kastanjebomen aan de Visvliet ad € 30.000. 
 
Speelvoorzieningen planmatig 
Jaarlijks fluctueren de kosten van onderhoud aan en de vervanging van speelvoorzienin-
gen. Het voordeel ten opzichte van 2016 is € 43.400. Daarnaast is er een voordeel op 
kapitaallasten van € 23.000.  

R B VVD24 Pag. 57/Sociaal domein Het Sociaal domein is in 3 programma’s gesplitst. De 
wijze van formulering doet vermoeden dat het college 
het hier niet mee eens is. Kunt u aangeven waarom 
het college het hierover met de raad oneens is? 

De middelen voor de 3 programma’s worden vanuit het rijk ontschot aan de gemeentes 
overgeheveld. Dit is een bewuste keuze om de integratie van de 3 onderdelen jeugd, wmo 
en participatie optimaal te laten plaatsvinden. Het opnemen van deze middelen in 3 pro-
gramma’s belemmerd deze integratie en ook het inzicht. Om een voorbeeld te noemen; de 
kosten voor de wijkteams zitten nu verdeeld over 3 programma’s. 

R B VVD25 Pag. 66/Starterslening Waarom verstrekt u een lening bovenop het maximaal 
te verkrijgen hypotheek bedrag? Ben t u zich bewust 
van de risico’s die dat voor de lener met zich mee-
brengt, juist omdat het Rijk het maximaal te lenen 
bedrag op 100% stelt in de nabije toekomst? 

De Starterslening brengt geen risico’s van overfinanciering voor de lener met zich mee. Dit 
komt omdat de Starterslening de eerste drie jaar maandlasten-vrij is. 
 

R B VVD26 Pag. 66/Duurzaamheid “niet iedereen …….helpen”. Waarom gaat u juist bij 
duurzaamheid niet uit van de eigen kracht? Of geldt 
hier dat duurzaamheid alleen afgedwongen kan wor-
den middels subsidies? 

We gaan uit van de eigen kracht. Er zijn vele redenen waarom maatregelen worden uitge-
steld of niet worden genomen. De financiering of voorwaarden bij financiering is daar een 
onderdeel van maar wel een onderdeel waar we drempels kunnen verlagen.  
Voor het duurzaamheidsfonds wordt een raadsvoorstel voorbereid. Behandeling van dit 
voorstel staat gepland voor november 2016. 

R B VVD27 Pag. 68/Startersleningen Uit onderzoek blijkt dat startersleningen zeker moge-
lijkheden bieden in aanvulling op ons huidig beleid. Uit 
welk€ onderzoek(en) blijkt/blijken dat? 

Dit blijkt uit het voorbereidend onderzoek dat heeft geleid tot het voorstel dat wij u in no-
vember ter besluitvorming voorleggen. Zie ook de raadsinformatiebrieven van 2 september 
2015 (met bijbehorende inventarisatie) en 6 juni 2016. 

R B VVD28 Pag. 69 onder E/kostenrisico Alleen de rente wordt als kosten beschouwd. Zijn niet 
terugbetaalde leningen dan geen kosten? Welke ze-
kerheden worden er verlangd om aflossingen te ga-
randeren? 

Vanwege het feit dat het om een lening gaat, gaan wij uit van aflossing daarvan binnen de 
looptijd (maximaal 30 jaar). Daarnaast komt iemand pas voor een Starterslening in aan-
merking, wanneer hij de financiële toets van SVn kan doorstaan. Dit om risico’s te minima-
liseren. De lening valt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

R B VVD29 Pag. 90/Te herzien beleid Diverse malen gebruikt u het woord “eventueel” . 
Graag uitleg waarom eventueel? Waar zit de twijfel bij 
het college en/of waar hangt het van af? 

Het 'eventueel' slaat op de al dan niet te kiezen 'bredere context' en niet op de noodzaak 
van herziening van deze bestemmingsplannen als zodanig. 
In verband met de overgang naar de Omgevingswet is het idee bestemmingsplannen 
meer thematisch in te steken. Zoals nu ook met bestemmingsplan Woongebied gebeurt. 
De gemeenteraad neemt daarover een besluit bij het vaststellen van de startnotitie voor 
dat specifieke bestemmingsplan. 

R B VVD30 Pag. 92/ Lasten 8.1 Ruimtelij-
ke ordening 

Een daling van 416.000 naar 19.500 euro. Van waar 
de grote daling? 

Wij gaan er van uit dat u € 129.500 bedoelt i.p.v. de door u genoemde € 19.500. 
Het voordeel t.o.v. 2016 ad € 286.500 kan grotendeels  
als volgt worden verklaard: 
Vanaf 2017 vervallen de incidentele lasten 2016 voor de revitalisering van Plein Oost, 
(voordeel € 70.000) en de bij de rekening 2015 doorgeschoven prestatie voor een pro-
grammamanager voor het actualiseren van bestemmingsplannen (voordeel € 30.000). 
In 2017 vervalt de doorgeschoven prestatie ad € 100.000 voor herijking van het verkeers-
circulatieplan centrum in relatie tot het opstellen van de Toekomstvisie Ridderkerk.  
In 2017 vervallen de incidentele lasten 2016 voor expertise inzake specifieke consequen-
ties van de vennootschapsbelasting voor grondexploitaties (€ 25.000 voordeel) en het 
opstellen van een integraal accommodatieplan (€ 25.000 voordeel). 
In 2017 vervallen de incidentele lasten 2016 van € 50.000 voor het onderzoek Huis ten 
Donck. 

R B VVD31 Pag. 95/Acceptabel U geeft aan “acceptabel laag niveau”. Wat verstaat u Onder het landelijke gemiddelde. 
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onder een acceptabel laag niveau? Graag een korte 
scherpe definitie. 

In de paragraaf “Weerstandsvermogen en Risicobeheer” is een kengetal opgenomen 
waaruit blijkt dat wij onder het gemiddelde blijven. 

R B VVD32 Pag. 100/Precariobelasting Precariobelasting 93.000 euro. Graag specificatie van 
baten en lasten. 

Voor precariobelasting geldt niet dat het kostendekkend moet zijn. De opbrengsten komen 
terecht in de algemene middelen zoals de OZB. De perceptiekosten voor de precariobe-
lasting bedragen 0,09 fte personeel ofwel € 8.000,--. 

R B VVD33 Pag. 
100/Beleidsuitgangspunten 

De belastingtarieven en heffingen niet meer dan 
trendmatig verhogen. Waarom nadrukkelijk melden dat 
de raad daarvan kan afwijken indien de financieel-
economische situatie daartoe noopt? 

Dit is overgenomen van de belastingnota 2011. 

R B VVD34 Pag. 145/Grondexploitatie Er bestaan verschillende interpretaties over het nog te 
behalen resultaat uit grondexploitaties. Kunt u aange-
ven wat het resultaat zal zijn, indiener geen verlies op 
de grondexploitatie Kuyperhof geleden wordt en de 
getroffen voorziening vrij komt te vallen? Wordt het 
dan 12.038.300, 15.657.400 of 19.276.500 euro? 
Graag een verduidelijkende uitleg over de prognose 
van de uitkomsten van de totale grondexploitatie. 

Op de grondexploitaties wordt nog een positief resultaat behaald van € 15.657.400 (Cor-
nelisland € 12.281.000, Zand € 1.530.000 en Lagendijk € 1.846.000). Dat is het resultaat 
als er geen verlies geleden zou worden op de grondexploitatie Kuyperhof. Het negatieve 
resultaat van de grondexploitatie Kuyperhof ad € 3.619.100 moet van het resultaat worden 
afgetrokken, zodat per saldo een voordelig resultaat resteert van € 12.038.300. Deze 
cijfers komen overeen met de door de raad vastgestelde Meerjarenprognose Grondexploi-
taties 2016 (overzicht blz. 11, waarbij de eind 2016 af te sluiten grondexploitaties buiten 
beschouwing zijn gelaten). 

R B VVD35 Pag. 145/Project Kuyperhof U geeft aan dat het project Kuyperhof een aanzienlijk 
negatief resultaat kent. Welk negatief resultaat wordt 
nu verwacht? 

Er wordt een negatief resultaat verwacht van € 3.619.000 (zie vraag VVD 34). 

R B VVD36 Pag. 152/Investeringslijst De nieuwe investeringslijst 2017-2020 is opgesteld. 
Graag ontvangen we deze lijst inclusief kapitaalslasten 
op langere termijn of vernemen we waar die te vinden 
is als totaal staatje.  

Deze met kapitaallasten aangevulde lijst is als bijlage B bij de beantwoorde vragen opge-
nomen. 

R B VVD37 Pag. 162/EMU EMU saldo nummer 1 exploitatiesaldo. Graag uitleg 
waarom deze zo enorm fors daalt in 2017 en 2018. 

De daling van het EMU-saldo ten opzichte van 2016 wordt veroorzaakt door: 
1. het vervallen van de eenmalige verlaging van de belastinginkomsten 2016 met 

€ 3 miljoen; 
2. het vervallen van de naar 2016 doorgeschoven prestaties van € 581.200 uit de reke-

ning 2015; 
3. een (meerjaren)begroting 2017-2020 die sluitend is zonder inzet van de inmiddels 

vervallen dekkingsreserve 2014. 
R T VVD38 Pag. 9/Programma 12 beleid U geeft aan dat bestaand beleid is om leegstaande 

panden zo spoedig mogelijk te slopen. Wie heeft dat 
beleid zo vastgesteld en met welke onderbouwing? 

Op 23 november 2013 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het onderzoek Maat-
schappelijk Vastgoed.  Daarin is opgenomen dat leegstand moet worden voorkomen en 
als zich dat toch voordoet het vastgoed moet worden verkocht, kostendekkend verhuurd of 
gesloopt. 
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Bijlage A vraag D66GL12 
Overzicht van de kosten bij marktgelden. Hoort bij het antwoord op de vraag van D66GL12 met betrekking tot 
marktgelden.  

 
 

Marktgelden Ridderkerk
Energiekosten 5.200

Belastingen 100

Onderhoudskosten 2.700

Waterverbruik 100

Kapitaallasten rente 1.900

Kapitaallasten afschrijving 6.700

Directe kosten toezichthouders / martktmeester 12.000

Perceptiekosten 800

Schoonhouden 8.400

Kosten wijkbeheer 2.500

Overhead 3.900

Totale kosten 44.300



BIJLAGE  B bij vraag VVD36
Investeringslijst begroting 2017-2020

Toelichting
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Bestaande investeringen
Vervangen regelinstallatie luchtbehandeling (2004) Koningsplein 
1-5

75.400 75.400 0 6.100 6.000 5.900

Investeringen programma 1 75.400 0 75.400 0 0 0 0 6.100 6.000 5.900

Bestaande investeringen
Verv. marmoleum brandweerkazerne 38.500 38.500 0 0 0 0
Investeringen programma 2 0 38.500 0 0 0 38.500 0 0 0 0

Bestaande investeringen
Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg 52.000 52.000 100 4.000 3.900 3.900
Fietsverhardingen langs de Rijksstraatweg 145.300 145.300 0 9.300 9.200 9.100
Geluidsreductie Rotterdamseweg 144.500 144.500 0 0 0 0
Fietshighway Koninginneweg 464.000 464.000 0 0 0 29.700
Fietshighway Lagendijk 187.200 187.200 100 12.400 12.200 12.100
Vervangen dam Bilderdijklaan 053603 25.000 25.000 0 1.600 1.600 1.600
VRI Verenambachtseweg 85.000 85.000 0 8.300 8.200 8.100
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg 45.000 45.000 0 4.400 4.300 4.300
VRI Donkerslootweg-Gildenweg-Rotterdamseweg 150.000 150.000 0 8.900 8.800 8.700
Dynamisch parkeerverwijssysteem 175.000 175.000 0 24.300 24.000 23.700
Vervangen brug De Gorzen, 043601 40.000 40.000 0 0 2.600 2.500
Dam Seringenstraat 25502 35.000 35.000 0 0 2.200 2.200
Keerwand Donckse bos 125.000 125.000 0 0 8.000 7.900
Keermuur rijksstraatweg 81502 71.500 71.500 0 0 0 4.600
Keermuur rijksstraatweg 81503 26.700 26.700 0 0 0 1.700
Nieuwe investeringen
Snelfietsroute F15 IJsselmonde 328.000 50.000 203.000 75.000 0 700 3.500 21.000
Aanvullen openbare verlichting rotondes 40.000 40.000 0 2.600 2.500 2.500
Aanleg parkeerplaatsen Kloosplantsoen en Karper 71.000 71.000 0 4.500 4.500 4.400
Busvoorzieningen Vlietlaan noordzijde en Da Costalaan 26.000 26.000 0 1.700 1.600 1.600
Drainage / suppletie gemalen 2017 14.800 14.800 0 900 900 900
Drainage / suppletie gemalen 2020 27.800 27.800 0 0 0 0
Voetpad Geerlaan Rijsoord 100.000 100.000 0 6.400 6.300 6.300
Lokale aanpak fietsveiligheid 35.000 35.000 0 2.200 2.200 2.200
Investeringen programma 3 1.479.300 934.500 1.201.300 403.000 637.200 172.300 200 92.200 106.500 159.000

Bestaande investeringen
MFA Bolnes, bouw 530.000 530.000 5.700 32.000 31.700 31.400
MFA Bolnes, installaties 190.000 190.000 600 18.600 18.300 18.100
MFA Bolnes, inrichting 115.000 115.000 0 13.100 12.900 12.800
Uitbreiding Rehobothschool 160.000 160.000 0 6.200 6.200 7.300
Uitbreiding Rehobothschool, inrichting 265.000 265.000 0 30.200 29.800 37.500
Uitbreiding Rehobothschool, installaties 80.000 80.000 0 6.500 6.400 7.900
Nieuwe investeringen
Één permanent en één tijdelijk lokaal De Bosweide 351.500 117.200 234.300 0 1.600 13.700 13.600
Investeringen programma 5 1.691.500 0 1.457.200 234.300 0 0 6.300 108.200 119.000 128.600

Bestaande investeringen
Integratie/nieuwbouw Gymnastieklokaal De Reijer bouw 21.100 21.100 30.400 30.500 30.200 29.900 De investering van € 21.000 betreft het 

restant krediet. De kapitaallasten 
betreffen de volledige investering.

Verv gymlok Pretoriusstr. bouw (MFA Bolnes) 310.000 310.000 2.400 16.300 16.200 16.100
Verv gymlok Pretoriusstr. Inrichting (MFA Bolnes) 80.000 80.000 0 9.100 9.000 8.900

KapitaallastenOmschrijving  (restant)
kredieten 

2017

kredieten 
vanaf 2018

Uitgavenplanning



Toelichting
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

KapitaallastenOmschrijving  (restant)
kredieten 

2017

kredieten 
vanaf 2018

Uitgavenplanning

Verv gymlok Pretoriusstr Installaties (MFA Bolnes) 200.000 200.000 600 19.400 19.100 18.900
Voorbereidingskrediet project Driehoek Het Zand 25.000 25.000 400 10.700 10.600 10.400
Toplaag kunstgras KCR park Ridderkerk 205.900 205.900 0 0 23.500 23.200
Toplaag kunstgras Ten Donck Reyerpark 117.600 117.600 0 0 13.400 13.200
Buurtgroen Gen Smutsstraat 28.500 28.500 400 3.700 3.700 3.700
Speelelementen 2016 35.000 35.000 500 6.800 6.700 6.700
Vervangen zitbanken 30.000 30.000 0 0 0 1.900
Skateboardbaan Vlietlaan 25.000 25.000 0 0 0 0
Skateboardbaan Sportlaan 75.000 75.000 0 0 4.800 4.700
Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reyerp 231.800 231.800 0 26.400 26.100 25.800
Speelvoorzieningen 2017 75.000 75.000 0 4.800 4.700 4.700
Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd 2017 75.000 75.000 0 7.400 7.200 7.100
Speelvoorzieningen 2018 75.000 75.000 0 0 4.800 4.700
Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd 2018 75.000 75.000 0 0 7.300 7.200
Verv rietendak Kinderboerderij 18.000 18.000 0 0 1.400 1.300
Speelvoorzieningen 2019 75.000 75.000 0 0 0 4.800
Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd 2019 75.000 75.000 0 0 0 7.300
Nieuwe investeringen 0 0 0 0
Integraal accommodatieplan
Sportpark Rijsoord - toegang RLTC 50.000 50.000 0 3.200 3.200 3.100
Speelvoorzieningen 2020 75.000 75.000 0 0 0 0
Speelelementen 2020 75.000 75.000 0 0 0 0
Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd 2020 75.000 75.000 0 0 0 0

0 0 0 0
Investeringen programma 6 899.600 1.228.300 899.600 798.300 180.000 250.000 34.700 138.300 191.900 203.600

Bestaande investeringen
Geluidswal Het Zand 200.000 200.000 0 0 0 0
Investeringen riolering (BN via rioolheffing)
Bestaande investeringen
Drukrioolgemalen 2017 61.600 61.600 0 7.000 6.900 6.800
Gemalen 2017, elektronisch 51.000 51.000 0 10.900 10.800 10.600
Gemalen 2017, elektrisch 85.300 85.300 0 9.700 9.600 9.500
Grote gemalen 2017 27.300 27.300 0 1.900 1.900 1.900
Drukrioolgemalen 2018 61.600 61.600 0 0 7.000 6.900
Grote gemalen 2018 40.000 40.000 0 0 2.800 2.800
Gemalen 2018, elektronisch 80.000 80.000 0 0 17.100 16.900
Gemalen 2018, elektrisch 85.000 85.000 0 0 9.700 9.700
Grote gemalen 2019 295.400 295.400 0 0 0 20.500
Gemalen 2019, elektronisch 294.800 294.800 0 0 0 63.100
Gemalen 2019, elektrisch 42.000 42.000 0 0 0 4.800
Nieuwe investeringen riolering
Grote gemalen 2020 629.000 629.000 0 0 0 0
Gemalen 2020, elektrisch 269.000 269.000 0 0 0 0
Gemalen 2020, elektronisch 264.100 264.100 0 0 0 0
Drukrioolgemalen 2020 53.900 53.900 0 0 0 0

Investeringen begraafplaatsen (BN via lijkbez.rechten)
Grafdelfmachine (Lanz) 120.000 120.000 0 0 13.700 13.500
Ruimen algemene graven 1990-1994 Vredehof 50.000 50.000 0 3.200 3.200 3.100
Uitbreiding begraafplaats 325.000 325.000 0 15.400 15.200 15.100
Verv. Columbarium 1986 Vredehof 50.000 50.000 0 3.200 3.200 3.100
Investeringen programma 10 650.200 2.434.800 650.200 386.600 632.200 1.416.000 0 51.300 101.100 188.300

Totaal generaal 4.796.000 4.636.100 4.283.700 1.822.200 1.449.400 1.876.800 41.200 396.100 524.500 685.400



Bijage C: Ideeën Ideeëndag 15 juni 2016   
 
 
Volg
nr. 

Idee / Suggestie / Plan 
 

1. Bij een volgende Ideeëndag ook collega’s van groen en verkeer erbij. 

2. Aanpakken van onkruid en gras door middel van schoonmaakazijn 

3. Een kortingspas voor vrijwilligers in Ridderkerk, die zij kunnen gebruiken voor culturele activiteiten maar ook in de winkels in Ridderkerk. Bv. Ipv het 
vrijwilligersfeest 

4. De bewoners van de Koningshof hebben behoefte aan betere toegankelijkheid. De deuren zijn zwaar en met rollator is het moeilijk om de deur te 
openen. Kan er samen met de gemeente gekeken worden naar een oplossing hiervoor? Zodat de VVE het in eigen beheer kan uitvoeren? Nu schijnt 
het alleen mogelijk te zijn 50% VVE en 50% gemeente (tkv het PGB van bewoners). Toto van de Star stelt voor om dit probleem als pilot van 
overheidsparticipatie op te pakken 

5. Meer aandacht voor alleenstaande minima. Meer contact met deze mensen. 

6. 1. Digitalisering tegen gaan; 
2. Winkels open houden 
3. Mensen hebben een luisterend oor nodig 

7. Buurtsportlocaties open houden! 
Buurtsportcoaches staan er vaak alleen voor, is teveel. 

8. Boten moeten van de automatische piloot, dan varen ze niet tegen het ponton. 

9. 1. Deze mensen willen graag bv. 1 x in de week sporten met jongeren (12-18jr)  die overlast veroorzaken in het centrum 
2. Zaterdagavond: koopavond 
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10. 1. Willen het pand van Pameijer aan de J.S. Bachstraat/ Bizetstraat gebruiken als multifunctioneel centrum voor de doelgroep van 25-60 jaar? Het 
pand komt eind van het jaar leeg te staan. Voor de betreffende doelgroep is wordt buiten de sportverenigingen weinig georganiseerd. Ze willen 
daarbij graag samenwerken met andere partijen. Er zijn ook mogelijkheden voor moestuinen; 

2. Pameijer is ook op zoek naar laagdrempelige plekken om samen te komen; 
3. Aanbod om presentatie te geven in bv. de wijkoverleggen over de inclusieve samenleving: gaat over gelijkwaardigheid, wederkerigheid, begrip 

voor elkaar, aandacht voor elkaar 
11. Idee over het ‘gat’. Neemt contact op met de wethouder 

12. Zonneweide/ Scholen. Mooi idee zonneweide en stroom voor scholen (scholen primair, sportverenigingen? Groene stroom) 

13. Mensen die hun hond uitlaten/ sporters kunnen ook dingen signaleren, zoals kapotte lamp, scheve tegel en dat melden via de app of de website 
o.i.d. 

14. Meer bankjes in de wijken. Maakt het voor de ouderen aantrekkelijk 

15. 1. Aandacht in de Blauwkai voor blinde geleidestroken; 
2. Buurtpreventie kan ook letten op zwerfvuil of volle containers, bijplaatsing e.d. 
3. Hondenpoep opruimen; 
4. Inzichtelijk maken wat afval scheiden de gemeente en de burger oplevert, werkt motiverend 
5. Asbaktegel plaatsen op het Vlietplein bij de Fuik 

16. Willen graag meedenken over de kunsttoepassing in het centrum 

17. 1. Ziet graag meer evenementen georganiseerd worden op het Koningsplein 
2. Ook de straatspeeldag mag vaker dan 1 x per jaar georganiseerd worden; 
3. Meer sfeer op het koningsplein, is nu kaal 

18. Er is behoefte aan herkenbare activiteiten zoals: pinkstermarkt, korenfestival. Behoefte aan nostalgie (palingroken). In 2017: avondvierdaagse, 
pinkstermarkt, Roparun en openluchtkerkdienst 

19. Omdat velen een wwb of een uwv uitkering hebben. Kunnen deze mensen 1 uur per 14 dagen vrijmaken om blikjes en plastic te ruimen. Wel 1 dag 
van te voren i.v.m. de ophaaldagen. 

20. Vraagbaak voor 67+ (welzijn). Voorbeeld Lansingerland: www.welzijnlansingerland.nl 
Doorverwijsfunctie 
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21 PMD-zakken in 1/2 formaat voor kleine huishoudens. 

22. Kleine mini-containers voor restafval. 

23 Maatwerk voor afvalscheiding op het Vlietplein. 

24 Tussen Sport 2000 en Plaisier in de straat richting AH een zebra aanleggen. Is een gevaarlijke plek om over te steken. 

25 Uitrengebied bij Randweg ligt naast hondenstrandje! Dat is niet handig! 

26 Schoonmaakactie organiseren bij Randweeg langs de rivier. 

27 Deze meneer zet zich in voor een schoon mooi Reijerpark. Ze hebben in het Reyerpark erg veel last van zwerfvuil. Dhr. Smit heeft contact gezocht 
met o.a. NME centrum, sportverenigingen en het farel college. Zij zijn van plan om gezamenlijk een dag af te spreken om met zijn allen schoon te 
maken om zo iedereen te laten beseffen, dat dit niet kan. Voor dit plan zouden zij graag 10 grijpers en eventueel hesjes willen gebruiken. 
M.b.t. het vuil was er nog een verzoek. Is het mogelijk om extra prullenbakken te plaatsen bij de parkeerplaats en de andere ingangen van het park? 

28 Dit echtpaar gaat jaarlijks een aantal weken met de caravan op vakantie. Gezien de gezondheidsproblemen hebben zij een aantal dagen meer de 
tijd nodig om de caravan in en uit te laden. Officieel mag een caravan 3 dagen op een parkeerplaats staan. Zij zouden hem graag 5/6 dagen willen 
laten staan.  
De ontheffing is aangevraagd, maar ze horen niets meer. 

29 De voortuintjes van de bewoners in de straat worden niet door iedereen goed bijgehouden. De buurt verpauperd volgens deze mensen. Kan de 
gemeente hier iets in betekenen?  

30 Samen met andere bewoners uit de wijk zwerfafval opruimen. De gemeente stelt dan materiaal beschikbaar. Opzomeren a la Rotterdam.  

31 Social Sofa. Zie bijgevoegd voorstel.  

32 Wil flexibele openbare werkplekken voor startende ondernemers. Werkplaatsen voor kunstenaars/ambachts. Gemeente heeft panden.  
Enquête/onderzoek mogelijkheden. Vraag wat startende ondernemers/inwoners zelf willen.  
Vanuit een uitkeringssituatie. Aandacht voor scholing met accent op kennis ondernemen.  

33 Wil leegstaand maatschappelijk vastgoed transformeren met inzet van mensen uit de ww/bijstand die expertise hebben op dit gebied 
(tegenprestatie). Veelal moeten ze werk doen dat niet aansluit bij hun kennis en ervaring. 
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34 Wens: hoe krijgen we inwoners zo ver dat ze mee willen helpen met het wijk ideeteam 

35 Bioscoop in de Hofzaal 
Bioscoopvereniging 

36 Na inventarisatie snippergroen ideeén verder uitwerken vorm & inrichting 

37 Stel materialen en gereedschap voor wijkbewoners die iets willen betekenen in het onderhoud van de (openbare) buitenruimte. 

38 Maak duidelijk bij wie je bij de gemeente moet zijn voor vragen etc. 

39 Betrek cliënten van de dagbesteding bij het onderhoud van het Reyerpark.  

40 Scholen (primair en secundair onderwijs) ondervinden problemen als zij gebruik willen maken van 
hernieuwbare energie in de vorm van opwekking door zonnepanelen. 
Een collectieve scholenzonneweide (een ‘solar parc’) neemt veel van deze problemen in één keer weg. 

 


