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Onderwerp: prioriteitstelling door college 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
In het coalitieakkoord “Samen aan de slag met aandacht, respect en verantwoordelijkheid” hebben 
wij twee jaar geleden op hoofdlijnen vastgelegd wat de coalitie en daarmee het college in de 
periode van 2006 - 2010 wil bereiken. Sinds april 2006 zijn de tijd en de ontwikkelingen in 
Ridderkerk niet stil blijven staan. Uit de gemeenteraad en door de collegeleden zijn wensen 
geformuleerd, die als projecten in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen 
zorgen voor meer aandacht en activiteiten. De spankracht van de samenleving en die van de 
gemeentelijke organisatie is niet oneindig. Dat betekent dat niet alles tegelijk kan!  
 
Ons uitgangspunt is dat de werkzaamheden met de huidige ambtelijke formatie gedaan moeten 
kunnen worden. Om die reden hebben wij het coalitieakkoord, de programmabegroting, de 
capaciteit en de huidige werklast van de organisatie naast elkaar gelegd. Daaruit bleek dat niet alle 
zaken die in programmabegroting zijn opgenomen, in 2008 tot 2010 kunnen worden gedaan. 
Daarbij hebben wij onderscheid gemaakt tussen “regulier werk” en projecten. Regulier werk moet 
immers gewoon gedaan worden, terwijl projecten niet allemaal tegelijk hoeven te worden 
uitgevoerd. Vervolgens zijn de projecten uit de programmabegroting vergeleken met de 
speerpunten uit het coalitieakkoord. Projecten die niet in de programmabegroting voorkomen, niet 
onder de speerpunten uit het coalitieakkoord vallen, niet wettelijk verplicht zijn of waarvan de 
voorbereiding nog niet zover gevorderd is dat stopzetten eigenlijk niet meer kan, komen niet op de 
prioriteitenlijst voor. Daarnaast hebben we gekeken of door projecten integraler aan te pakken 
beschikbare capaciteit beter kan worden benut. Ook hebben we beoordeeld of er zaken bij zijn die 
we als gemeentebestuur wel graag zouden willen, maar waarop onze invloed gering is. Tenslotte 
hebben wij een lijst opgesteld van projecten die de komende twee jaar prioriteit hebben. (Deze lijst 
ligt ter inzage in de leeskamer.)  
 
Dit alles betekent niet dat er de komende twee jaar geen nieuwe zaken aan de orde kunnen 
komen. Het betekent wel dat als er een nieuw project in de begroting bij komt er opnieuw 
geprioriteerd moet worden.  
 
Voor de programma’s uit de begroting betekent dit het volgende. 
Programma 1. Werk en economie  
De economische visie voor Ridderkerk wordt gekoppeld aan de structuur- en stedenbouwkundige 
visie, inclusief revitalisering van bedrijfsterreinen. Na oplevering daarvan in 2009 wordt besloten of 
een actief vestigingsbeleid voor bedrijven en het project aangesloten werk doorgang moeten 
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vinden. Dat houdt tevens in dat het nu niet de tijd is om onvervulbare vacatures van het 
bedrijfsleven in beeld te brengen.  
De actieve opsporing van onzichtbaren tot en 27 jaar die niet werken en geen uitkering hebben 
wordt beperkt tot personen van 23 jaar en jonger.  
 
Programma 2. Veiligheid  
Acties om buurtpreventie in andere wijken van de grond te krijgen, acties om de horeca nog 
veiliger te maken en Politie Keurmerk Veilig Wonen gaan we wel ondersteunen, maar niet trekken.  
 
Programma 3. Bestuur en participatie  
Onze inspanningen voor samenwerking over de gemeentegrenzen richten zich in eerste instantie 
op samenwerking met de BAR-gemeenten. Mocht daar een concrete aanleiding voor bestaan, dan 
kan worden samengewerkt met andere gemeenten in bijvoorbeeld de Drechtsteden. 
 
Programma 4. Educatie  
Bij alle projecten die er zijn wordt de bevordering van contacten tussen scholen, bedrijven en 
instellingen meegenomen. Het project opvoedingsondersteuning wordt ingebed in de opzet voor de 
vorming van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Hoewel wij van mening zijn dat pestgedrag op 
scholen uitgebannen dient te worden, zien wij hier geen taak voor de gemeente, maar een taak 
voor de schoolleidingen weggelegd. 
  
Programma 5. Wonen en leefomgeving  
Het project “hondenpoepvrij Ridderkerk” houdt als project op te bestaan en gaat onderdeel 
uitmaken van het reguliere werk. Bestemmingsplannen zullen worden herzien als dat nodig is voor 
een woningbouwopgave, voor de ontwikkeling van groengebieden of volgend op een 
wijkontwikkelingsplan (WOP). Bij ruimtelijke, structuur- of stedebouwkundige plannen worden 
milieuaspecten gelijktijdig in beeld gebracht. Nieuwe afzonderlijke milieuprojecten worden niet 
gestart. De inzet zal gericht zijn op de realisatie van de woningbouwopgave. De gemeente 
Barendrecht wordt gevraagd om tevens het Ridderkerkse belang bij de herontwikkeling van 
Kijfhoek te behartigen.  
Aan de hand van door de wijken aangegeven knelpunten worden parkeerproblemen opgelost. 
Datzelfde geldt voor de zichtbaarheid van voetgangersoversteekplaatsen en bewegwijzering. 
Verkeersprojecten die een relatie met tram+ hebben, worden niet eerder gestart dan nadat 
definitieve besluitvorming over het tracé heeft plaatsgevonden. 
 
Programma 6. Welzijn 
Het doel van het project “Geen kind aan de kant” is er voor te zorgen dat de Ridderkerkse jeugd 
opgroeit tot zelfstandige en zelfredzame burgers. De gemeentelijke inzet is gericht op de regie van 
de samenwerking tussen de verschillende deelnemers aan dit project. Waar dat mogelijk is, leggen 
we verbanden met andere acties/projecten. Daarnaast bevorderen we jeugdparticipatie via werk en 
school. 
 
Programma 7. Zorg 
De programma’s 6 en 7 hebben veel raakvlakken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een project 
dat onder programma 7 valt, maar ook directe relatie heeft met het project “Geen kind aan de 
kant”. We halen alles uit de kast om de jeugd (en de gezinnen) van Ridderkerk te ondersteunen, 
zodat in de toekomst niemand langs de kant hoeft te staan. Om rust op de thuiszorgmarkt te 
houden, proberen we het contract met de leveranciers van huishoudelijke hulp een jaar door te 
laten lopen.  
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Door de GGD wordt het gemeentelijk gezondsheidsbeleid ontwikkeld.  
 
Programma 8. Financiering 
Wij hebben in 2006 afgesproken om er voor te zorgen dat Ridderkerk er in 2010 financieel gezien 
goed voor staat en dat we de lokale lasten met niet meer dan de inflatie willen laten stijgen. Daar 
staan wij nog steeds voor.  
 
Ridderkerk is een mooie gemeente die ambitie en aandacht waard is. De lokale overheid beraadt 
zich op de rol en verantwoordelijkheid in de samenleving.Te lang en te vaak heeft de gemeente 
zich het monopolie op het oplossen van complexe problemen toegeeigend; ook omdat de 
samenleving dat verwacht. Vertrouwen betekent dat gemeenten zich letterlijk en figuurlijk klein 
maken. Klein in de zin van bescheiden, maar ook in de betekenis van terugkeren naar de 
menselijke maat. 
Dit besef, samen met het besef dat nu een keer niet alles tegelijk kan, maakt het nodig de 
aandacht en ambitie te focussen. Prioriteitstelling is daartoe een goed middel. 
We, gemeente Ridderkerk, zijn niet overal van, kunnen en willen niet overal van zijn. 
Maar dat wat belangrijk is doen we en doen we ook goed: met alle inzet en capaciteit die we 
hebben. 
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 


