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Algemene Beschouwingen CDA 

samen sterker maken 

Voorzitter, 

“Als ergens Goddelijk licht weerschijnt, is dit in de ogen van een pasgeboren kind.”  

Dit was de tekst die ik ooit las op een geboortekaartje.  

De ademloze bewondering waarmee je naar je kind kijkt en elke keer weer iets anders ziet, 

is universeel. 

Vervolgens groeit het kind op. In de overgrote meerderheid van de gevallen met 

onvoorstelbaar veel liefde en betrokkenheid. Met de beste bedoelingen wordt een kind 

begeleid in het groter groeien op weg naar steeds meer zelf doen.  

Ze groeien op in gezinnen, in families waar alles op alles gezet wordt om ze voor te bereiden 

op een volgende fase in hun leven. Daar worden waarden aan ze overgedragen, onderdak, 

opvoeding, steun en liefde gegeven.  

Omdat mensen ouder worden, hebben kinderen steeds vaker hun opa’s en oma’s van beide 

kanten en overgrootouders nog. Als vanzelf leren kinderen dat het leven kwetsbaar is. 

Bijvoorbeeld omdat iemand chronisch ziek wordt, of omdat in deze tijden vader of moeder 

hun baan kwijt raken.  

Meestal gaat het opgroeien goed. Nederland kent de meest gelukkige kinderen van Europa. 

Maar het gaat niet altijd goed. Terwijl iedereen weet dat als het goed gaat met families, het 

goed gaat met de samenleving. Dat is wat het CDA motiveert om op te komen voor families. 

Wij zien families als het fundament voor onze samenleving, waar mensen onvoorwaardelijk 

bereid zijn voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. 

 

Sterke samenleving 

Wat Nederland en – in onze specifieke context - Ridderkerk in deze tijd van crisis vooral 

nodig heeft, is een sterke samenleving. Een samenleving waarin vitale ouderen, 

veerkrachtige gezinnen en ondernemende jongeren zich samen sterk maken voor 

Ridderkerk. Hierdoor ontstaat een gemeente waarin niet altijd naar de overheid wordt 

gekeken, maar we op elkaar kunnen rekenen.  

Het CDA gaat uit van kracht en kennis die in de samenleving aanwezig is. Geef waar het kan 

burgers de ruimte en het vertrouwen om zaken zelf te regelen en voor elkaar te zorgen.  

Er zijn in de Ridderkerkse gemeenschap tal van voorbeelden te noemen van het oplossend 

vermogen van mensen: 

 vrijwillige buurtpreventie zorgt al vele jaren voor sociale veiligheid in Ridderkerkse 

wijken,  

 Stichting ‘Welkom aan tafel’ zorgt al 25 jaar met het maaltijdenproject voor de sociale 

ontmoeting van ouderen in de wijk,  

 Kringloopwinkel Opnieuw & Co zorgt voor werkgelegenheid in de sociale sfeer door 

het aanbieden van stageplekken aan jongeren en zorgt voor duurzaamheid. 

 Karaat zorgt voor ondersteuning van senioren, mantelzorgers en vrijwilligers in de 

wijk, 

 Gilde Ridderkerk verbindt gemotiveerde vrijwilligers met mensen die begeleiding 

willen. Projecten zoals Coach4you (mentoraatsproject om schooluitval te voorkomen) 

en SchuldHulpmaatje (wie schulden heeft, kan een beroep doen op een getrainde en 

gecertificeerde vrijwilliger als SchuldHulpmaatje), 



2 
 

 Voedselbank is een onmisbare schakel in het armoedebeleid. 

Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 

We hebben nog 4 maanden in deze raadsperiode te gaan voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De komende gemeenteraadsverkiezingen zullen door 

de economische crisis vooral in het teken staan van de uitvoering van de sociale agenda en 

nieuwe zorgtaken op lokaal niveau.  

De CDA-fractie kiest voor drie speerpunten in de komende jaren: 

1. Ouderen 

2. Gezinnen  

3. Ondernemende jongeren 

 

Deze drie vitale groepen voor een sterke Ridderkerkse samenleving worden hieronder 

besproken. 

 

1. Ouderen 

Ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep in Ridderkerk en nemen een belangrijke plek in 

onze samenleving in. Daar hoort een passend beleid bij in Ridderkerk. Een efficiënte 

coördinatie op ouderenthema’s en samenhang in beleid zijn daarbij noodzakelijk. Vandaar 

onze wens dat één wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderen. 

De aandachtsvelden voor ouderen zijn legio:  woonvisie, burgerparticipatie, welzijn, 

gezondheidsbeleid, sport, economie, winkelaanbod, vrijwilligerswerk, veiligheid, 

armoedebeleid, eenzaamheid, WOP’s en levenslang leren. Het CDA zal zich hier in de 

komende raadsperiode voor inspannen. 

 

Dé oudere bestaat niet. Er zijn vitale ouderen en minder vitale ouderen, er zijn rijkere 

ouderen en armere ouderen. Omdat dé oudere niet bestaat, kunnen de behoeften van 

ouderen dus ook erg verschillen.  

De meeste aandacht gaat nu uit naar de kwetsbare groep ouderen (en terecht). Maar het 

CDA vraagt ook permanente aandacht voor de vitale ouderen. Deze groep staat nog midden 

in het leven en kan nog veel betekenen voor de samenleving. Het is daarom belangrijk, dat 

het ouderenbeleid goed wordt ingericht op de verschillende behoeften en wensen van 

ouderen. 

 

1 Is het college met het CDA van mening, dat er in het nieuwe college één wethouder 

integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderenbeleid? 

2. Is het ouderenbeleid van de gemeente al voldoende ingericht op de verschillende 

behoeften en wensen van ouderen?  

 

a. Eenzaamheid 

Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen. Dit is een positieve ontwikkeling. Echter het 

risico van langer zelfstandig wonen is vereenzaming. Ongeveer 25% van de zorgvraag van 

ouderen heeft eigenlijk te maken met eenzaamheid. De uitkomsten van GGD onderzoek uit 

2012 laten zien dat in Ridderkerk 44% van de inwoners boven de 65 jaar matig tot ernstig 

eenzaam is. Dat is een schrikbarend percentage. 

Eenzame mensen lopen meer gezondheidsrisico’s, zijn vaker depressief en vaker arm. 

Karaat zet al actief in op het vroeg signaleren van eenzaamheid. Het is belangrijk om 

eenzame senioren bekend te maken met sociale media: Skypen, Facebook, Twitter, 

Facetime en Instagram. Uit evaluaties in het land blijkt, dat eenzame ouderen die aan huis 
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gekluisterd waren door ziekte, erg geholpen waren door een pc, een internetverbinding, 

instructie hierover en een vaste ondersteuner. De gemeente moet als regisseur een actieve 

rol spelen door verschillende partijen bij elkaar te brengen die actief zijn op gebied van 

ouderenzorg. 

 

3. Er rust nog altijd een taboe op het bespreekbaar maken van eenzaamheid. Is het 

zinvol om voor zowel de professionals als de vrijwilligers een workshop te 

organiseren om het taboe van eenzaamheid bespreekbaar te maken in de 

gesprekken? Hoe kunnen ze eenzaamheid herkennen bij mensen waar ze mee 

werken?  

4.  Is het bekend of eenzame ouderen in Ridderkerk bezoek ontvangen van o.a. 

vrijwilligers van Karaat en de kerken?  

5. Is er in Ridderkerk behoefte aan Resto Van Harte in bijv. de oude huishoudschool 

aan de Koninginneweg? 

 

b. Levensloopbestendig seniorenwoningen  

Levensloopbestendige seniorenappartementen met een gemeenschappelijke ruimte bieden 

de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen in een vertrouwde omgeving. Je bent niet 

meer alleen, er is betrokkenheid met elkaar en er is er een veilig gevoel. 

 

Is het college met het CDA van mening: 

6. dat geschikte woningen voor senioren blijvend gelabeld worden voor senioren? 

 

c. Thuiszorg 

Voor het welzijn van ouderen is het van groot belang, dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen 

blijven wonen. Vanuit de woning kunnen ouderen deelnemen aan de samenleving en hun 

netwerken onderhouden. Wij vinden daarom belangrijk dat de thuiszorg sterk moet blijven. 

Thuiszorg is meer dan huishoudelijke hulp, maar heeft ook een signalerende functie. Als 

ouderen individueel hun zorgverleners kunnen kiezen, kan er ruimte ontstaan voor 

kleinschalige zorgprojecten, waarbij de individuele zorgvraag centraal staat. 

Ons uitgangspunt is, dat zorg begint bij het omzien naar elkaar. Wij zijn verantwoordelijk voor 

onze naasten. Wij verwachten van kinderen, dat zij omzien naar hun ouders. Maar ouderen 

mogen niet volledig afhankelijk worden van familie. Niet alle mantelzorg kan door familie, 

vrienden en buren worden gedragen. Vrijwillige inzet van kinderen of buren mag dus geen 

verplichting worden.  

De CDA-fractie maakt zich zorgen over de consequenties van het maatwerk in de WMO. De 

ambtenaar die het keukentafelgesprek voert, neemt vergaande beslissingen. Citaat van 

Martin Sommer in de Volkskrant van 3 november “Maar wat is hij, een vriend, een soort 

huisarts, een vertrouwenspersoon? Of toch meer personeelsmanager die altijd doet alsof hij 

aan jouw kant staat, tot de beoordelingsbrief op de mat ligt. Dat laatste natuurlijk, aangezien 

hij in zijn hoofd een miljardenbezuiniging heeft zitten. Officieel trekt de staat zich terug, maar 

in werkelijkheid komt dezelfde staat verder achter de voordeur dan ooit. Het College 

Bescherming Persoonsgegevens sloeg deze week alarm over een terugtrekkende overheid 

die méér gegevens van méér burgers dan ooit gaat opvragen.”  

    

Is het college met het CDA van mening dat: 
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7. dat bij de indicatiegesprekken (keukentafelgesprekken) altijd een familielid, 

mantelzorger of buurman/buurvrouw aanwezig is die de belangen van de cliënt 

behartigt?  

 

d. Vrijwilligers, mantelzorg en de belangrijke rol van de kerken  

De maatschappelijke baten van vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn enorm. Wanneer 

vrijwilligers eenzame mensen bezoeken, draagt dat bij aan hun welzijn. Een helpende hand 

in de dagelijkse zorg bij ouderen voorkomt, dat ouderen moeten verhuizen naar een verzorg-

of verpleeghuis. De trainer bij de voetbalclub, de mantelzorger: allemaal leveren ze een 

belangrijke bijdrage aan het welzijn van mensen, leefbare wijken en een prettige sfeer in 

Ridderkerk. 

Mantelzorg valt onder de WMO. Gemeenten hebben de plicht om mensen met een 

beperking, handicap of chronische ziekte te ondersteunen, zodat deze mensen zo 

zelfstandig mogelijk kunnen wonen en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.  

Het CDA vindt dat het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) en SARI betrokken moeten 

worden bij de coördinatie van de mantelzorg en bij het opvangen van mantelzorgproblemen 

in Ridderkerk. Een speerpunt is de realisatie van een Zorghotel in de Riederborgh in 

Ridderkerk. Het is belangrijk dat inwoners uit Ridderkerk die niet thuis verzorgd kunnen 

worden, in de eigen plaats terecht kunnen, en niet naar de Hoekse Waard moeten uitwijken.     

Het CDA wil dat vrijwilligers, mantelzorg en professionele zorg elkaar versterken. Karaat 

ervaart op dit moment een grote toename van ondersteuningsvragen door mantelzorgers. De 

gemeente zal vrijwilligers en mantelzorgers moeten koesteren en investeren in scholing, 

begeleiding en opvang. We moeten de vrijwilligers en mantelzorgers voeden en van zuurstof 

voorzien. Een boom groet niet door er aan te trekken, maar door de bodem te voeden. 

 

8. Is het college met het CDA van mening, dat elke nieuwe inwoner van Ridderkerk of 

elke inwoner die de leeftijd van 18 jaar bereikt, een persoonlijke brief van de 

gemeente zou moeten krijgen waarin hij of zij gevraagd wordt zich actief in te zetten 

voor de Ridderkerkse gemeenschap? De gemeente kan daarbij verwijzen naar 

bestaande vrijwilligersorganisaties en -initiatieven. 

9. Is het college bereid om het Ridderkerkse budget voor mantelzorg te oormerken en 

toe te kennen aan het Steunpunt Mantelzorg van Karaat?  

10. Is het college bereid om vrijwilligersorganisaties via een structurele financiële bijdrage 

te faciliteren, waardoor het mogelijk is meer vrijwilligers toe te rusten?  

11. Is het college bereid SARI op korte termijn te betrekken bij de gesprekken over de 

mogelijke realisatie van een Zorghotel in Ridderkerk, gelet op het feit dat SARI reeds 

in september 2012 deze problematiek heeft aangekaart bij de gemeente? 

 

e. Armoede bij ouderen en de rol van kerken 

Ondanks het hoge welvaartsniveau  in Nederland hebben grote groepen mensen in ons land 

moeite om het hoofd boven water te houden. Er komen meer mensen bij die langdurig 

buitenspel staan en niet volwaardig meedoen of kunnen meedoen in de samenleving.  

Ridderkerk heeft veel te danken aan de inzet van kerken. Veel kerkgangers doen 

vrijwilligerswerk en leveren een bijdrage aan de cohesie in de wijken. Het is goed dat 

diaconieën veel doen aan armoedebestrijding, maar de overheid blijft ervoor verantwoordelijk 

dat niemand in armoede hoeft te vervallen.  
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In het rapport “Armoede in perspectief” Ridderkerk 2012 staat dat ook ouderen het risico 

lopen op maatschappelijk isolement (schaamte) als gevolg van armoede. De groep ouderen 

krijgt het door allerlei maatregelen in de komende jaren zwaarder.   

 

12. Uit armoedeonderzoek  van de gezamenlijke kerken blijkt dat de gemeentelijke 

dienstverlening  vaak een drempel vormt om hulp te ontvangen. De procedures 

vertragen een snelle afhandeling van een hulpvraag.  

 Is het mogelijk voor deze doelgroep de gemeentelijke dienstverlening verder te 

verbeteren: meer persoonlijk, minder formulieren, minder wachttijd?  

 

2. Veerkrachtige gezinnen 

Gezinnen zijn de pijlers van de samenleving. Kinderen leren er verantwoordelijkheid te 

dragen voor hun broer of zus en respect te hebben voor hun ouders. Het gezin is bij uitstek 

de plek waar kinderen waarden en normen overgedragen krijgen.  

Om de gemeente aantrekkelijk te houden voor gezinnen, moeten we goed letten op de 

verkeersveiligheid, moet het woningaanbod aantrekkelijk zijn voor starters en doorgroeiers.  

 

a. Ridderkerk aantrekkelijk maken voor jongeren 

13. Hoe denkt het college over een wethouder die integraal verantwoordelijk wordt voor 

het jongerenbeleid in Ridderkerk?   

 

b. Fatsoen en respect 

Het CDA staat voor respect en fatsoen. Fatsoen is nog steeds een devies waar wij ons graag 

door laten leiden. Asociaal gedrag mogen we niet accepteren. En we hoeven ook niet alles 

zomaar normaal te vinden.  

 

c. Veiligheid 

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Geweld, inbraak, overlast of onbeschoft gedrag 

horen in Ridderkerk niet thuis. Het is de taak van de gemeente hier snel en hard tegen op te 

treden. Maar ook inwoners kunnen een bijdrage leveren aan een veilige gemeente. We 

kunnen de politie helpen met het signaleren van onveilige situaties. We kunnen iemand 

aanspreken op aanstootgevend gedrag. 

Het CDA vindt dat er meer op snelheden moet worden gelet in 30 kilometerzones. Het CDA 

pleit ervoor, BOA’s meer bevoegdheden te geven om in deze zones de snelheid te kunnen 

handhaven.  

14 Er is een motie aangenomen om te onderzoeken of BOA’s meer bevoegdheden 

kunnen krijgen in het kader van het handhaven van verkeersregels. Kan het college 

uitleggen hoe het staat met de uitvoering van deze motie? 

15.  Wat heeft het college geleerd van de inbraakgolf in Ridderkerk? Komen er nog 

aanvullende initiatieven?  

16. In Ridderkerk staan veel panden leeg. Leegstaande panden worden steeds vaker 

doelwit van vernieling of brandstichting. Zie recente brandstichting in oude school De 

Reijer in Slikkerveer. Wordt het HAK-kantoor en loodsen het volgende doelwit van de 

vandalen? Hoe denkt het college deze negatieve spiraal te doorbreken? Sneller 

procedures in gang zetten en slopen of op voorhand nadenken over een nieuwe 

bestemming van panden die op termijn leegkomen?  
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d. Armoede in gezinnen 

Armoede. Er is een snel groeiende groep ‘nieuwe armen’ in Nederland. Het gaat vaak om 

gezinnen waar een van de partners recent werkloos is geworden en schulden hebben. De 

nieuwe groep zal anders benaderd moeten worden door de gemeente. De nieuwe groep 

werkzoekenden bestaat ook uit hoogopgeleiden, heeft zelf een netwerk en heeft geen baat 

bij de traditionele gemeentelijke ondersteuning. 

 

17. Is het college bereid om de startsubsidie voor het project SchuldHulpmaatje ook in 

2014 te continueren?  

 

e. Maatschappelijke stage 

In het voorliggende regeerakkoord hebben we moeten constateren, dat de financiering van 

de maatschappelijke stages, per 1 augustus 2015 zal worden stopgezet. De CDA-fractie is 

echter van mening, dat de maatschappelijke stage voor jongeren niet mag verdwijnen. 

Veel vrijwilligersorganisaties hebben hun deuren belangeloos opengezet en bieden jongeren 

een bredere blik op de maatschappij. Evaluatie wijst uit, dat zeventig procent van de 

leerlingen heel enthousiast is over de opgedane ervaringen en dat bijna twintig procent ook 

na de stageperiode actief blijft bij lokale vrijwilligersorganisaties. Maatschappelijke stage is er 

voor jongeren uit alle milieus, het afschaffen ervan sluit een hele groep jongeren uit, die niet 

vanzelfsprekend met dit soort waardevolle activiteiten in aanmerking komt.  

18. Wil het college in overleg met de VO-scholen in Ridderkerk nagaan of er 

mogelijkheden zijn om de maatschappelijke stage voort te zetten? Het is toch 

belangrijk om leerlingen d.m.v. vrijwilligerswerk kennis te laten maken met en een 

bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving? 

 

f. Huur scouting 

De CDA-fractie heeft grote moeite met de huur die de scouting moet gaan betalen voor het 

perceel grond dat zij gaan gebruiken. Door het college is de huur vastgesteld op een bedrag 

van €3750,- per jaar. Dit is een verhoging van 1.070% vergeleken met de huidige huurprijs. 

Ook in vergelijking met andere gemeenten is deze huurprijs buiten proportie.   

 

19. Is het college bereid de huurprijs te heroverwegen en een voor de scouting reële 

huurprijs te berekenen?  

20. Er blijft € 143.500 voor de scouting beschikbaar van de totale subsidie van €180.000. 

Wordt die € 36.500 op een andere manier verwerkt? Weet de scouting dit? 

 

g. Sport: ruimte voor KCR en RVVH 

De sportnota over de toekomst van het sportpark Ridderkerk is nog net niet gereed. De 

CDA-fractie wil desondanks alvast een voorschot nemen op de notitie door een stip op de 

horizon te zetten.  

Het CDA is voorstander van:  

- uitbreiding van de voetbalvelden van RVVH op het sportpark Ridderkerk; 

- het creëren van een Beweegpark in het Reijerpark met mogelijkheden voor diverse 

sporten (korfbal, jeu de boules, schaatsbaan, golf, beweegactiviteiten voor kleuters, 

G-korfbal en KomFit voor mensen van middelbare leeftijd); 

- verhuizing van de korfbalclub KCR naar het Reijerpark, als onderdeel van het  

Beweegpark. 
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De topsport ontwikkelt zich in de richting naar grote sterke verenigingen met meer 

beweegaanbod en een sociale functie in de wijk in de vorm van het Buurthuis van de 

toekomst. 

In het totaalplan van het Beweegpark kunnen RVVH en KCR doorgroeien naar sterke, vitale 

en toekomstbestendige verenigingen. De aanleg van de twee rotondes aan de 

Populierenlaan passen heel goed in deze visie. 

In dat totaalplan zou KCR gebruik moeten kunnen maken van de sporthal op het Reijerpark. 

Als de capaciteit van de Reijerhal voor de drie verenigingen (Saturnus, Ten Donck en KCR) 

te beperkt zou zijn, moet er nagedacht worden over de bouw van een extra hal, die 

gekoppeld wordt aan de bestaande Reijerparkhal.  

 

21. Is het college voorstander van een multifunctioneel Beweegpark in het Reijerpark? 

22. Het is natuurlijk in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de beide clubs, maar 

is het college bereid om met de korfbalclub Ten Donck te spreken over een mogelijke 

samenwerking met KCR? 

23. Is het college bereid extra geld uit te trekken voor een nieuwe thuisbasis voor KCR op 

het Reijerpark? 

  

3. (Jonge) ondernemende Ridderkerkers 

Er moet speciale aandacht komen voor de ZZP’er en de startende ondernemer. Gebleken is 

dat veel ZZP’ers behoefte hebben aan onderling contact. Het CDA wil samenwerking van 

ZZP’ers stimuleren door ze de mogelijkheid te bieden zich te vestigen in een 

bedrijfsverzamelgebouw. Het inspirerende voorbeeld van het bedrijfsverzamelgebouw aan 

de Verlengde Kerkweg verdient navolging. Het bundelen van krachten vergroot de kansen 

op de markt.  

 

a. Stimuleren van ZZP-bedrijfsverzamelgebouw   

De markt voor bedrijfsverzamelgebouwen groeit hard in Nederland. Zo hard zelfs, dat het 

momenteel een van de populairste investeringen is in de vastgoedsector. Ook in Ridderkerk 

is er belangstelling van ZZP’ers om zich te vestigen in kleine en betaalbare 

bedrijfsverzamelgebouw. Het ontmoeten van andere ondernemers is het grootste voordeel 

van een bedrijfsverzamelgebouw. De rol van de gemeente ligt in het faciliteren van 

huisvesting en het koppelen van netwerken.  

 

24. Is het college bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de oude 

huishoudschool aan de Koninginneweg een aantrekkelijk bedrijfsverzamelgebouw te 

realiseren voor jong startende ondernemers? (Motie) 

25. Is het college met het CDA van mening, dat ook een leegstaand schoolgebouw in 

aanmerking kan komen voor kleinschalige en betaalbare bedrijfsruimten?(Motie) 

 

b. Leegstand in winkelcentra 

Er is een oplopende leegstand in de winkelcentra van Ridderkerk (Its, Alja, Bruna, Hipke, 

Scapino, Schoenenreus,  reisbureau De Jong, Prénatal en de Gamestore (vroegere Free 

Record shop); 

Structurele leegstand vraagt om een doordachte aanpak en visie. De notitie Economisch 

Beleid van maart 2013 is te algemeen van aard. De CDA-fractie vindt het daarom belangrijk 

dat het college een heldere visie ontwikkelt t.a.v. de toekomst van de  detailhandel in 

Ridderkerk.  



8 
 

Ridderkerk vergrijst, ouderen besteden over het algemeen minder dan consumenten in de 

werkende fase van hun leven. De verschuiving van bestedingen naar internet zetten door. 

Vooral winkelcentra in middelgrote gemeenten met een regionaal verzorgingsgebied merken 

dat het aantal bezoekers terugloopt. Winkelcentra gericht op ‘beleving’ en ‘boodschappen 

doen’ hebben echter een goede kans. Niet alle leegstaande winkelpanden kunnen hun 

winkelfunctie behouden. Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten doen er goed aan 

hierop te anticiperen en na te gaan waar de kansen liggen. 

Wat de ondernemers in Ridderkerk in ieder geval niet helpt is uitbreiding van het betaald 

parkeren. De CDA-fractie vindt noodzakelijk dat deze mogelijke lastenverzwaring direct te 

schrappen van de reservebezuinigingslijst.   

26 Het college heeft besloten extra inzet te plegen om te zorgen dat Ridderkerk een 

aantrekkelijke winkelstad blijft.  

Is het college met het CDA van mening dat er eerst een duidelijke toekomstvisie 

noodzakelijk is t.a.v.  de detailhandel in Ridderkerk? Is het college bereid zo’n 

toekomst visie te (laten) ontwikkelen met het platform ondernemers in Ridderkerk?    

27. Leegstand in het winkelcentrum doet afbreuk aan de attractiviteit van het 

winkelbestand. De hoge winkelhuur is een van de oorzaken voor de leegstand. Wil 

het college samen met het ondernemersplatform gezamenlijk optrekken richting 

eigenaars (vaak beleggers) om de hoogte van de huren, met inachtneming van iders 

bevoegdheden, te bespreken en hoe om te gaan met de (ongewenste) leegstand?  

28. Wil het college nagaan welke tijdelijke mogelijkheden er zij om lege etalages te 

vermijden: exposities, pop-up stores, windowdressing? 

29. Is het college bereid om de uitbreiding van het betaald parkeren op het Vlietplein, 

Dillenburgplein en de Werf van de reserve bezuinigingslijst af te halen?(Motie) 

 

Sluitende begroting en geen lastenverzwaring 

Ridderkerkse inwoners hebben door de crisis zelf minder te besteden en het is daarom 

logisch, dat ook de gemeente de broekriem aanhaalt. Wij vinden dat de komende 

collegeperiode voor de gemiddelde inwoner de belasting op hetzelfde nominale niveau moet 

blijven. De OZB mag alleen met het inflatiepercentage verhoogd worden.  

In het gepresenteerde meerjarenperspectief is nog geen rekening gehouden met de 

gevolgen van de septembercirculaire. Alle, nu nog meer verhoogde toekomstige (vanaf 

2014) tekorten financiert het college met de dekkingsreserve 2011. Het gaat om ruim 4 

miljoen t/m 2017!  

 

30. Waarom wordt er niet (veel) sneller toegewerkt naar een begrotingsevenwicht? Vóór 

 het verkiezingsjaar 2014 vinden wij dit een relevante vraag! Waarom nu "een 

 feestbegroting" als er sprake is van structurele tekorten? 

31. CDA B3: welke zorgen moeten wij ons maken dat er "een liquiditeitstekort zal gaan 

 ontstaan in 2014 in het kader van de financieringsruimte"? 

32 CDA B6: College vindt u ook dat "extra afschrijvingen" (zie pag. 179 en 187) in 

 principe niet aan de orde zijn? 

33. CDA B10: "oplopende rente": er is toch sprake van constante/lage rente? 
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Tenslotte, 

Het past een gemeente als Ridderkerk om zich bewust te zijn hoezeer wij onze rijkdom en 

welvaart te danken hebben aan vaak de allerarmsten in onze wereld. Ons voedsel en onze 

kleding en nog veel meer zaken worden zwaar gesponsord door de allerarmste mensen in 

ontwikkelingslanden die bereid zijn lange dagen te zwoegen op hun akker of in de fabriek om 

ons meer dan "betaalbare" rijst en kleren te verschaffen. Als we ons dit bewust zijn dan 

passen daarbij ook de initiatieven om naar vermogen iets terug te doen voor deze steeds 

meer nabije medemens in de 3de wereld. We doen dit als gemeente door wereldwerk en 

daarmee de wereldwinkel met haar 50tal vrijwilligers te steunen. Het CDA ondersteunt ook 

van harte het in Ridderkerk breed gedragen initiatief om onze gemeente vanaf 1 januari een 

Fair-Trade gemeente te doen zijn. Het CDA doet een dringend beroep op het college om 

alles wat in haar vermogen ligt te doen om dit initiatief te doen slagen.  

Ter afsluiting  

Het CDA wenst het college wijsheid toe bij het uitvoeren van de plannen en dat Gods zegen 

er op moge rusten. 

 

Peter Meij 
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Bijlage ‘Vragen aan het college’ 

 

1 Is het college met het CDA van mening, dat er in het nieuwe college één wethouder 

integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderenbeleid? 

2. Is het ouderenbeleid van de gemeente al voldoende ingericht op de verschillende 

behoeften en wensen van ouderen?  

3. Er rust nog altijd een taboe op het bespreekbaar maken van eenzaamheid. Is het 

zinvol om voor zowel de professionals als de vrijwilligers een workshop te 

organiseren om het taboe van eenzaamheid bespreekbaar te maken in de 

gesprekken? Hoe kunnen ze eenzaamheid herkennen bij mensen waar ze mee 

werken?  

4.  Is het bekend of alle eenzame ouderen in Ridderkerk bezoek ontvangen van o.a. 

vrijwilligers van Karaat en de kerken?  

5. Is er in Ridderkerk behoefte aan Resto Van Harte in bijv. de oude huishoudschool 

aan de Koninginneweg? 

 Is het college met het CDA van mening: 

6. dat geschikte woningen voor senioren blijvend gelabeld worden voor senioren? 

Is het college met het CDA van mening dat: 

7. dat bij de indicatiegesprekken (keukentafelgesprekken) altijd een familielid, 

mantelzorger of buurman/buurvrouw aanwezig is die de belangen van de cliënt 

behartigt?  

8. Is het college met het CDA van mening, dat elke nieuwe inwoner van Ridderkerk of 

elke inwoner die de leeftijd van 18 jaar bereikt, een persoonlijke brief van de 

gemeente zou moeten krijgen waarin hij of zij gevraagd wordt zich actief in te zetten 

voor de Ridderkerkse gemeenschap? De gemeente kan daarbij verwijzen naar 

bestaande vrijwilligersorganisaties en -initiatieven. 

9. Is het college bereid om het Ridderkerkse budget voor mantelzorg te oormerken en 

toe te kennen aan het Steunpunt Mantelzorg van Karaat?  

10. Is het college bereid om vrijwilligersorganisaties via een structurele financiële bijdrage 

te faciliteren, waardoor het mogelijk is meer vrijwilligers toe te rusten?  

11. Is het college bereid SARI op korte termijn te betrekken bij de gesprekken over de 

mogelijke realisatie van een Zorghotel in Ridderkerk, gelet op het feit dat SARI reeds 

in september 2012 deze problematiek heeft aangekaart bij de gemeente? 

12. Uit armoedeonderzoek  van de gezamenlijke kerken blijkt dat de gemeentelijke 

dienstverlening  vaak een drempel vormt om hulp te ontvangen. De procedures 

vertragen een snelle afhandeling van een hulpvraag.  

 Is het mogelijk voor deze doelgroep de gemeentelijke dienstverlening verder te 

verbeteren: meer persoonlijk, minder formulieren, minder wachttijd?  

13. Hoe denkt het college over een wethouder die integraal verantwoordelijk wordt voor 

het jongerenbeleid in Ridderkerk?   

14 Er is een motie aangenomen om te onderzoeken of BOA’s meer bevoegdheden 

kunnen krijgen in het kader van het handhaven van verkeersregels. Kan het college 

uitleggen hoe het staat met de uitvoering van deze motie? 

15.  Wat heeft het college geleerd van de inbraakgolf in Ridderkerk? Komen er nog 

aanvullende initiatieven?  

16. In Ridderkerk staan veel panden leeg. Leegstaande panden worden steeds vaker 

doelwit van vernieling of brandstichting. Wordt het HAK-kantoor en loodsen het 

volgende doelwit van de vandalen? Hoe denkt het college deze negatieve spiraal te 
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doorbreken? Sneller procedures in gang zetten en slopen of op voorhand nadenken 

over een nieuwe bestemming van panden die op termijn leegkomen?  

17. Is het college bereid om de startsubsidie voor het project SchuldHulpmaatje ook in 

2014 te continueren?  

18. Wil het college in overleg met de VO-scholen in Ridderkerk nagaan of er 

mogelijkheden zijn om de maatschappelijke stage voort te zetten? Het is toch 

belangrijk om leerlingen d.m.v. vrijwilligerswerk kennis te laten maken met en een 

bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving? 

19. Is het college bereid de huurprijs te heroverwegen en een voor de scouting reële 

huurprijs te berekenen?  

20. Er blijft € 143.500 voor de scouting beschikbaar van de totale subsidie van €180.000. 

Wordt die € 36.500 op een andere manier verwerkt? Weet de scouting dit? 

21. Is het college voorstander van een multifunctioneel Beweegpark in het Reijerpark? 

22. Is het college bereid om met de korfbalclub Ten Donck te spreken over een mogelijke 

samenwerking met KCR? 

23. Is het college bereid extra geld uit te trekken voor een nieuwe thuisbasis voor KCR op 

het Reijerpark? 

24. Is het college bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de oude 

huishoudschool aan de Koninginneweg een aantrekkelijk bedrijfsverzamelgebouw te 

realiseren voor jong startende ondernemers? (Motie) 

25. Is het college met het CDA van mening, dat ook een leegstaand schoolgebouw in 

aanmerking kan komen voor kleinschalige en betaalbare bedrijfsruimten?(Motie) 

26 Het college heeft besloten extra inzet te plegen om te zorgen dat Ridderkerk een 

aantrekkelijke winkelstad blijft.  

Is het college met het CDA van mening dat er eerst een duidelijke toekomstvisie 

noodzakelijk is t.a.v.  de detailhandel in Ridderkerk? Is het college bereid zo’n 

toekomst visie te (laten) ontwikkelen met het platform ondernemers in Ridderkerk?    

27. Leegstand in het winkelcentrum doet afbreuk aan de attractiviteit van het 

winkelbestand. De hoge winkelhuur is een van de oorzaken voor de leegstand. Wil 

het college samen met het ondernemersplatform gezamenlijk optrekken richting 

eigenaars (vaak beleggers) om de hoogte van de huren te bespreken en hoe om te 

gaan met de (ongewenste) leegstand?  

28. Wil het college nagaan welke tijdelijke mogelijkheden er zij om lege etalages te 

vermijden: exposities, pop-up stores, windowdressing? 

29. Is het college bereid om de uitbreiding van het betaald parkeren op het Vlietplein, 

Dillenburgplein en de Werf van de reserve bezuinigingslijst af te halen?(Motie) 

30. Waarom wordt er niet (veel) sneller toegewerkt naar een begrotingsevenwicht? Vóór 

 het verkiezingsjaar 2014 vinden wij dit een relevante vraag! Waarom nu "een 

 feestbegroting" als er sprake is van structurele tekorten? 

31. CDA B3: welke zorgen moeten wij ons maken dat er "een liquiditeitstekort zal gaan 

 ontstaan in 2014 in het kader van de financieringsruimte"? 

32 CDA B6: College vindt u ook dat "extra afschrijvingen" (zie pag. 179 en 187) in 

 principe niet aan de orde zijn? 

33. CDA B10: "oplopende rente": er is toch sprake van constante/lage rente? 
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