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Inleiding 

Het jaar 2013 is in de laatste twee maanden terechtgekomen. Voor Ridderkerk kwam er bestuurlijke 

rust na een hectische periode van instabiliteit. Door de breuk in Leefbaar Ridderkerk werd er gezocht 

naar een verbrede coalitie die er kwam door het toetreden van D66/GroenLinks en de ChristenUnie. 

Nu al kunnen we stellen dat we daar goed aan hebben gedaan. We zijn dat van oordeel onafhankelijk 

van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat ons primair om de bestuurbaarheid van 

Ridderkerk. De verkenner zag de mogelijkheden en bracht partijen rond de tafel. Het gaf ons ook de 

gelegenheid om voor de ChristenUnie belangrijke punten op het terrein van de sociale paragraaf en 

de duurzaamheid te verwezenlijken. We hebben hierbij niet voor de gemakkelijke weg gekozen of 

voor een pretpakket qua portefeuille. In het sociale domein is namelijk veel gaande, denk aan de 

decentralisaties en de bezuinigingen, gevolg van de wereldwijde crisis. Maar ook lokaal was er veel 

aan de hand met participatiegroepen. De WMO-adviesraad lag op apegapen en werd gekenmerkt 

door verstoorde verhoudingen. En ook rond de GRR waren er vertroebelde relaties. Het vernieuwde 

college heeft daar meteen werk van gemaakt en wethouder van de Sluijs had voor de zomervakantie 

weer een aantal zaken op de rails staan. Dit is hem niet door iedereen in dank afgenomen. Met name 

de zittende leden van de WMO adviesraad waren niet blij met de aanpak. De verwijten werden tot in 

de media geuit. Ook via mail kwamen vervelende berichten binnen. Maar het was nodig om iets te 

doen in het belang van de cliënten in Ridderkerk. Die hebben niks aan belangengroepen die intern 

verdeeld en tegenover elkaar staan. In de benchmark WMO blijkt dat Ridderkerk bijna overal 

bovengemiddeld goed scoort op alle onderzochte aspecten. Onze complimenten aan alle 

betrokkenen die dat mogelijk maakten. Op dit moment worden met het nieuwe WMO 

burgerplatform nu alle beleidsvelden vertegenwoordigd.  

Voor de ChristenUnie is er eerst de samenleving en dan de overheid. Dit past in de christelijk-sociale 

traditie van de partij: de samenleving gaat vooraf aan de overheid. Een drietal kernwaarden is voor 

ons daarbij van belang, namelijk dienstbaarheid, vrijheid en duurzaamheid. Bij dienstbaarheid gaat 

het in de eerste plaats om burgers die op elkaar betrokken zijn, bij vrijheid in de eerste plaats om een 

vrije sfeer van burgers ten opzichte van de staat en bij duurzaamheid primair om een 

verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven om zorg te dragen voor de schepping. De overheid 

kunnen we overigens in deze gebroken wereld niet missen. (uit: ‘Dienstbaarheid, vrijheid en 

duurzaamheid’, uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, november 2011) 

Vanuit de Bijbel krijgen we als mensen een nuchtere, haalbare opdracht mee. Dat zijn de bekende 

woorden uit Micha hoofdstuk 6, vers 8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van 

je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”.  

En zo wil ook de ChristenUnie vanuit deze persoonlijke opdracht in samenwerking met anderen in de 

samenleving staan. De opdracht is voor allerlei levensterreinen maar wat ons betreft ook in het 

publieke domein, in de gemeenteraad. 
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Het geloof is voor achter de voordeur wil men ons doen geloven. Niets is minder waar. Wij zijn in de 

eerste plaats christenen. Onze identiteit is dat we kinderen van God zijn en onze bestemming is om 

te leven tot Zijn eer. Wie kan dan nog zeggen dat christenen het geloof thuis moeten laten? De 

waarden die ons in de Bijbel worden voorgehouden zijn heilzaam voor iedereen. Dat is voor ons het 

vertrekpunt van handelen, in vrijheid en respect voor de ander. 

We zullen onze algemene beschouwingen hierna vorm geven langs de indeling van de begroting zoals 

die door het college is opgesteld. We willen hier wel kwijt dat de indeling met de klantrollen van de 

burger geen heldere indeling is. Het blijft zoeken als je iets wilt weten over specifieke zaken als 

bijvoorbeeld veiligheid of economische ontwikkelingen. Vorig jaar hebben we er ook een opmerking 

over gemaakt. We herhalen het hier met als extra reden dat we in BAR verband ook moeten streven 

naar een zelfde begrotingssystematiek en indeling. Hoe wil je anders ooit goed kunnen vergelijken. 

En de andere reden is dat de Waarstaatjegemeente meting gaat veranderen waarbij de burgerrollen 

worden losgelaten. Wat zijn de plannen van het college op dit punt? 

1. De burger als Partner 

In dit programma staat de beleidsontwikkeling centraal. Op basis van signalen uit de samenleving, 

van andere overheden, vanuit de politiek, de ambtelijke organisatie of vanuit de ‘opdracht’ van de 

kiezer wordt nieuw beleid ontwikkeld. 

De algemene principes van waaruit gewerkt wordt zijn: samenwerking met partners, wijkgericht 

werken, samenwerking met andere gemeenten en werken met een wendbare organisatie. Voor de 

ChristenUnie herkenbare principes. Wij zijn wel van mening dat het allemaal wat intensiever kan. De 

samenwerking met de bewoners in de wijken en het wijkoverleg als partner kan verder uitgebouwd 

worden. Participatie is ingewikkeld maar heeft het nodig om voortdurend mee aan de slag te zijn. De 

veranderingen in de samenleving maken dat burgers meer zelf moeten doen. Maar tegelijkertijd 

moet de overheid stappen terug doen. Aan de ene kant omdat het financieel efficiënter is en aan de 

andere kant om de burger meer zelf te laten bedenken, ontwerpen, beïnvloeden en besluiten. De 

vele veranderingen rond decentralisaties geven een richting naar wijkgericht werken. De startnotitie 

“Thuis in de wijk”, die in grote meerderheid in september door de raad werd gesteund, geeft goede 

handvatten om dit in de komende periode uit te gaan werken. Al langere tijd werkt een aantal 

organisaties samen op het terrein van de leefbaarheid. Daarnaast gaat ook de zorg steeds meer 

buurtgericht georganiseerd worden. Tussen de aanwezigen in de wijk moeten verbindingen komen 

zodat men elkaar versterkt. Het is verheugend te constateren dat nu ook het zorgkantoor en 

zorgverzekeraar, met Ridderkerk als speerpuntgemeente, nieuwe concepten wil gaan uitvoeren. 

In het afgelopen jaar is er enige frictie geweest tussen ondernemers en de gemeente. De 

ondernemers voelden zich niet goed behandeld. Over en weer zijn er gesprekken geweest om tot 

betere verhoudingen te komen. Vanuit de ChristenUnie vinden we het van belang dat ondernemers 

ruim baan krijgen. Dat heeft ook met een enthousiasmerende houding vanuit de gemeente te 

maken. Hoe staat het momenteel met de verhoudingen?  
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Zoals gezegd willen we ruimte geven aan ondernemers. Wil het college initiatieven vanuit 

ondernemende Ridderkerkers omarmen en faciliteren in ruime mate? Er is bijvoorbeeld een vraag 

van een paar jonge ondernemers die wel wat voelen voor een tijdelijke invulling van het laatste deel 

van het centrum met een soort lounge-bar, die op tijdelijke basis - maar wel met duurzame middelen 

en inrichting - wordt gerealiseerd. De plek is ideaal voor een lounge-bar ondermeer vanwege de zon. 

Het wordt vooral in het zomerseizoen gebruikt maar kan eventueel ook langer staan. Wil het college  

meewerken aan dergelijke initiatieven van jonge ondernemers? En welke obstakels staan uitvoering 

in de weg? 

Leegstand is kapitaalvernietiging en geeft vaak een troosteloze aanblik. Zowel winkels als 

kantoorpanden staan in toenemende mate leeg. Nu valt het in Ridderkerk nog mee in vergelijking 

met andere gemeenten. Desalniettemin vindt de ChristenUnie dat er moet worden ingezet om 

leegstand te voorkomen. Bij de kantoorpanden lijkt dat goed te lukken. Waar eerder sprake was van 

9% leegstand, of meer, schommelt het nu rond de 3- 4%. Dat lijkt ons een normale frictieleegstand. 

Voor winkels is het anders en wordt het in de toekomst ook anders. De leegstand kent meerdere 

oorzaken. De economische crisis is er één van maar ook het veranderend koopgedrag van burgers is 

van invloed. Steeds meer wordt er via internet gekocht. De primaire reactie daarop moet met name 

ook van de ondernemers zelf komen. Het is denkbaar dat op termijn de winkelcentra structureel 

minder groot zullen worden. Hoe kijkt het college hier tegenaan en welke rol ziet zij voor zich zelf 

weggelegd? 

Het openbaar vervoer heeft in de afgelopen jaren wel moeten inkrimpen in Ridderkerk maar het is 

beperkt gebleven tot vermindering van frequentie en kleine veranderingen in de lijnen. Er wordt nu 

gestudeerd op een uitgebreide inzet van buurtbussen. Wat wij hierin van belang vinden is dat 

knooppunten worden aangedaan. Naar verluidt komen er 2 bussen die ieder uur rijden. 16 ritten op 

een dag heen en weer tussen Station Barendrecht en de aansluiting op de tram en P+R  in 

Beverwaard. Onderweg worden de wijken van Ridderkerk aangedaan, en ook de Fast Ferry in 

Slikkerveer waar we als ChristenUnie regelmatig om gevraagd hebben. Is dit geheel aanvullend aan 

het huidig OV of wordt er op lijnen en frequentie(s) gekort? Is het de inzet om elektrische bussen te 

laten rijden?  

Nieuw Reijerwaard heeft heel wat jaren onze aandacht gehad. Het dossier verdient geen 

schoonheidsprijs. We zijn door de provincie en het rijk gedwongen om deze ontwikkeling in gang te 

zetten. Met dat gegeven zetten we voortdurend in om er voor bewoners zoveel mogelijk uit te 

slepen. Wij begrijpen dat bewoners die faliekant tegen blijven dat niet en nooit voldoende zullen 

vinden. Desalniettemin zetten we ons in om de belangen van bewoners zoveel mogelijk te dienen. 

Om die reden pleiten we ervoor om snel te ontwikkelen zodat bedrijven er zich kunnen vestigen. We 

hopen dat de Raad van State februari 2014 met een positief besluit komt. We vragen het college en 

het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de bewoners er nadrukkelijk en zorgvuldig bij te 

betrekken. Wij vinden het als ChristenUnie nu te mager, te voorzichtig, te sloom. De bewoners 

verdienen het om meegenomen te worden in het proces in alles! En natuurlijk zijn er bewoners die 

naar de Raad van State stappen en beroep aantekenen. Het is hun goed recht. En dan sta je op dat 

punt tegenover elkaar. Maar het is toch mogelijk om daarnaast het overleg te hebben. Bewoners die 
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dat niet willen komen dan maar niet, maar neem de goedwillende bewoners mee! Daarnaast is in het 

voorjaar een duurzaamheidsstrategie vastgesteld door de GR. In de energievisie wordt het advies 

meegegeven om een collectieve duurzame energievoorziening (WKO, warmte koude opslag) te 

realiseren met een gegarandeerde afname door middel van een aansluitplicht. Tevens wordt 

gesproken over een gemeenschappelijk energiebedrijf. Wat is de status van de businesscase 

duurzame energie? En de volgende vraag is of bewoners van de Rijksstraatweg mee kunnen doen in 

een gemeenschappelijk energiebedrijf als daar animo voor is? Wat is de mening van het college 

hierover? 

In het afgelopen jaar is wel weer duidelijk geworden dat de meerderheid van de raad een weg door 

de Boomgaard niet wil. Geen ontsluitingsweg en ook geen gewone weg. Ook de Provinciale Staten 

deden nog een poging, maar die werd niet gehonoreerd. Als ChristenUnie blijven we er faliekant op 

tegen. Genoeg is genoeg in Rijsoord. Een weg wordt geen weg als de natuurlijke voetsporen het niet 

nodig vinden die weg te gaan. 

De Bar-organisatie is per 1 januari een feit. Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben voordat 

alle medewerkers zich in de nieuwe situatie senang zullen voelen. Ten eerste werken ze vanaf 1 

januari in feite in een andere organisatie en tevens moeten ze het vertrouwde bureau met foto’s van 

kinderen en schoonmoeder missen. Werken met flexplekken is het devies. Daarmee komt er ook een 

andere binding met elkaar en met de organisatie, dat kan niet anders. Financieel is de doelstelling 

om in de komende jaren de kosten te verminderen. Op die aanname en doelstelling is ook de 

voorliggende begroting gebaseerd. En wellicht wijst verdere kosten-baten analyse uit dat het in de 

toekomst met nog minder kan als taken gaandeweg efficiënter worden uitgevoerd, er 

synergievoordelen ontstaan en er mogelijk minder behoefte is om over alles lijvige beleidsnotities te 

schrijven. Kortom, nu eerst de overgang, dan de bestendiging, daarna valt er meer over te zeggen. 

De woningbouwstrategie is met de aangenomen amendementen uitgangspunt voor Ridderkerk. Het 

lijkt erop dat er weer wat beweging komt in het bouwproces. In het Zand verloopt de verkoop van 

nieuwe woningen behoorlijk succesvol en ook voor het centrum is de ontwikkelaar met plannen 

gekomen die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Ook voor de Driehoek in het Zand is een 

raadsbesluit genomen. We hebben er alle belang bij dat er gebouwd wordt. Dat zorgt weer voor 

werkgelegenheid en doorstroming van bewoners van het ene naar het andere huis. De nieuwbouw 

voor de scouting en de Kerk in Slikkerveer is wat ons betreft ook een mooie en goede ontwikkeling. 

Op zich zelf beschouwd vinden wij een kerk in een woonbuurt fraaier, maar in deze tijd van 

verkeersproblematiek is dit een betere oplossing. Loopt het na vaststelling in de raad op rolletjes? 

Mobiliteit op maat is één van de hoofddoelen van de structuurvisie. De ChristenUnie is van mening 

dat veel meer mensen uit de auto en op de fiets kunnen. Wij zouden graag zien dat het college in 

overleg met bedrijven in Ridderkerk dit gaat bevorderen. Maak het aantrekkelijk om te gaan fietsen. 

Door meer te bewegen blijven werknemers langer gezond en dat is voor bedrijven ook aantrekkelijk. 

Verder moet Ridderkerk veel meer ambitie hebben waar het gaat om het voorrang geven aan de 

fietsers. In Houten is men daarin ver gegaan. Dat kunnen we als voorbeeld nemen bij het nadenken 

over een fietsvriendelijke gemeente. Neem als uitgangspunt voor heel Ridderkerk dat de auto te gast 
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is en dat wandelaars en fietsers prioriteit hebben bij het zorgen voor een goede wandel- en 

fietsinfrastructuur. Een column van de ChristenUnie in de Combinatie gaf diverse reacties van 

bewoners die het op dit punt met ons eens zijn. Ook kregen we diverse mailtjes over onveilige 

situaties en mailtjes van inwoners die positief meedenken over een betere inrichting van de 

fietsinfrastructuur. Zo is er bijvoorbeeld een motie van de ChristenUnie aangenomen waarbij 

gevraagd is om onderzoek naar een dubbel fietspad ter hoogte van Salem. Wij denken bijvoorbeeld 

ook aan het openstellen van het voetgangersgebied Jorisplein voor fietsverkeer buiten winkeltijden. 

Dat is goed voor de sociale veiligheid. Daarnaast zien we ook een verbetermogelijkheid van de 

aansluiting fietshighway Lagendijk op het centrum ter hoogte van Plaisier: nu loopt de weg letterlijk 

dood en moet men via de stoep, om fietsenrekken heen om de weg te vervolgen. Wat vindt het 

college van de voorgaande suggesties? Welke concrete fietshighways worden nu verder uitgewerkt? 

Duurzaamheid en milieu. Wij zijn het met het college eens over een meer offensieve aanpak rond 

geluidsoverlast en luchtverontreiniging. We hebben ons als ChristenUnie, samen met andere fracties 

in de raad, op dat punt in de afgelopen jaren meermalen laten gelden en we zullen dat ook blijven 

doen. Overigens hebben we dit lokaal gedaan maar ook in afstemming met de Tweede Kamerfractie 

van de ChristenUnie. Op dit moment worden voorbereidende werkzaamheden getroffen om het stuk 

geluidsscherm ter hoogte van West te realiseren. We willen ons inzetten om ook het daarna nog 

ontbrekend gedeelte van het geluidsscherm te realiseren. Dat heeft te maken met de wet SWUNG 

die vorig jaar door de Eerste Kamer is aangenomen. Kan de wethouder aangeven wie wat waar moet 

doen om het in gang te zetten of als het een eigen tempo heeft waar dat nu zit? 

Zoals bekend hechten we aan groen in Ridderkerk. Voorkomen moet worden dat nog meer groen en 

open gebieden worden opgeofferd aan de economische driften. Met Cornelislande en Nieuw 

Reijerwaard en met alle verkeersaders van water, asfalt en spoor hebben we ons aandeel meer dan 

genoeg geleverd. Ridderkerk is vol. En wat open is, is nodig om nog gezond te kunnen leven. Daarom 

moeten we fors blijven inzetten op de aanpak van de luchtkwaliteit. Dat is breed. Auto’s worden 

schoner maar het gaat langzaam, te  langzaam. Inmiddels heeft het college ingezet op plannen voor 

bestendiging van groene functies, bijvoorbeeld in Bolnes Zuid. Hiermee wordt ook uitvoering 

gegeven aan motie 2011-68 van de ChristenUnie. Wij steunen de inzet meer dan van harte! 

2. De burger als Kiezer 

Het betrekken van de burgers bij het vormgeven van beleid willen we verder intensiveren. Eind 2013 

wordt het participatiebeleid geëvalueerd. Zoals eerder gezegd willen we bewoners- belangen- en 

deskundigengroepen meer betrekken bij het vormgeven van beleid. Door wethouder van der Sluijs is 

de term voorspraak gebruikt. Dat dekt wat ons betreft de lading van ‘het op het eerste moment van 

een proces’ de groepen te laten meedenken over uitgangspunten en kaders van een bepaald 

onderwerp. De volgende stap is dan het meedenken, meepraten en meebeslissen over de concrete 

uitwerking. Dat past bij de moderne mondige burger.  

In 2014 gaan de burgers in ieder geval twee keer naar de stembus. Op 19 maart vinden de 

gemeenteraadsverkiezingen plaats en op 22 mei de Europese verkiezingen. De inwoners kunnen met 
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hun stem duidelijk maken wat ze van de huidige situatie vinden en aan wie ze de komende jaren het 

vertrouwen geven. In de afgelopen jaren is wel duidelijk geworden zowel op lokaal als landelijk 

niveau dat het verkeerd voorlichten van de kiezer uiteindelijk nadelig is voor stad en land. Rutte en 

Samson schreeuwden om het hardst hoe slecht de ander wel niet voor Nederland zou zijn. We 

hebben het gezien. We kregen ze beide. Met kunst en vliegwerk en met behulp van constructieve 

partijen in Den Haag kon middels het herfstakkoord in oktober de coalitie gered worden.  

3. De burger als Klant 

Bij de burger als klant zijn er globaal drie processen te onderscheiden. Aanvragen van WMO-

voorzieningen- en verstrekkingen via de Wijzerplaats, Werk en Inkomen en Inwonerszaken. Wij 

vragen om bij de verdere digitalisering wel steeds rekening te houden met de ouderen (of andere 

groepen) die niet over goede voorzieningen beschikken dan wel er niet mee om kunnen gaan. 

De Wmo gaat voor de uitvoering deel uitmaken van de gemeenschappelijke toegang tot 

voorzieningen van de BAR gemeenten. Hierbij is het des te meer van belang om de toegangspoort zo 

goed mogelijk in te richten. In de eerste plaats om een goede inschatting te maken van wat de vrager 

nodig heeft. Dat geldt dus voor de drie gemeenten. Daarnaast moet het wat de ChristenUnie betreft 

mogelijk blijven om lokaal maatwerk te voeren binnen de (landelijke)wetgeving. De omstandigheden 

in de diverse gemeenten verschillen tenslotte.  

Het PGB/PVB is voor de ChristenUnie een belangrijk instrument voor mensen om de regie over het 

eigen leven te houden en de beslissing over wie er aan het bed of naast de rolstoel komt. Mensen 

kunnen dat veelal zelf. Samen willen we het PGB in stand houden voor degene die dat wil. Het 

argument dat PGB duurder is, is niet aangetoond. Ook hier geldt: samen zoeken naar oplossingen is 

het beste. Bijzonder is dat de illustratie voor de omslag van de landelijke benchmark WMO gekozen 

is voor de keukentafel van een Ridderkerks gezin. Als we daadwerkelijk het ‘keukentafelgesprek’ 

serieus willen nemen dan hoort daar ook bij om het systeem van het PGB en zorg in natura te 

optimaliseren in plaats van af te schaffen. Als iets duurder is hebben we na te denken over hoe iets 

goedkoper kan. Dat kan wellicht ook door de indicatiestelling te verbeteren. Ook de aanpak van 

fraude is essentieel om het systeem in stand te houden.  

Een zorg betreft ook de mensen die al langere tijd met minimale middelen moeten rondkomen. Uit 

het rapport ‘Armoede in perspectief’ blijkt dat het niet vooral de ‘ouderwetse armoede’ is, namelijk 

van generatie op generatie, maar dat het veelal gaat om nieuwe mensen in (of met ) de problemen. 

Het blijkt dat de meeste mensen die uit de armoede zijn gekomen dit te danken hebben aan het 

vinden van werk. Insteken op jongeren lijkt, ook voor de langere termijn, het beste om hen te 

behoeden voor armoede. De nieuwe armoedenota die onlangs is vastgesteld geeft extra aandacht 

aan kinderen, ouderen en arme werkenden. Inmiddels is er een regisseur schuldhulpverlening in 

dienst gekomen bij de gemeente. We hopen dat hiermee een integrale aanpak van de problematiek 

kan worden gerealiseerd. Hoe staat het met de integrale aanpak rond schuldhulpverlening? 
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Mantelzorgers hebben het zwaar. De toekomst is dat er nog meer neerkomt op mantelzorgers. Zoals 

Karaat aangeeft weten we dat een groeiende groep inwoners (steeds langer) zorgt voor een 

familielid, bekende of buur. Soms is die belasting erg zwaar waardoor ondersteuning van de 

mantelzorger noodzakelijk is. Daarom is het Steunpunt Mantelzorg opgezet van waaruit overbelaste 

mantelzorgers ondersteuning krijgen. In het ‘herfstakkoord’ van 11 oktober 2014 zijn extra middelen 

toegezegd voor mantelzorg. De vraag vanuit het werkveld is om het geld beschikbaar te stellen ten 

behoeve van mantelzorgers. Hierover wordt een motie ingediend. 

De bezuinigingen uit Den Haag treffen ook mensen die langdurig ziek zijn. Chronische zieken, 

gehandicapten en ouderen. Wat nu precies de gevolgen zijn is nog niet helemaal helder. Het 

begrotingsakkoord heeft ook voor wijzigingen gezorgd. Als ChristenUnie willen we alle 

mogelijkheden aangrijpen om te zorgen dat de financiële middelen voor deze doelgroepen ook bij de 

groepen terecht komen. Wat voor mogelijkheden ziet het college om middelen te oormerken? (motie) 

Voor vrijwilligers willen we dit jaar nadrukkelijk aandacht vragen. De veranderingen die landelijk 

gaande zijn, zoals decentralisaties, de inrichting van de participatiesamenleving en minder financiële 

middelen worden steeds voorzien van de verwachting dat de mensen allerlei taken wel even zullen 

overnemen. Voor alles en nog wat worden vrijwilligers alvast op papier ingezet. Maar zijn al die 

vrijwilligers er wel? En rekenen we ons zelf niet rijk met al die ideeën? In feite weten we het niet of 

nauwelijks. Nog vorig jaar werd er bezuinigd op vrijwilligerswerk. Toen waren de ontwikkelingen al 

lang gaande. Willen wij in de toekomst op een verantwoorde wijze gebruik kunnen maken van 

vrijwillige inzet op velerlei terrein dan moeten we het werk, de organisaties en de mensen faciliteren. 

Ja, zo nodig ook financieel. We moeten mensen in staat stellen om het werk te doen. Maar de kosten 

van vrijwilligers staan in geen verhouding tot wat het kost als alles gedaan wordt door professionals. 

Er ontbreekt op dit moment een goed beeld van wat er is en wat de komende 5 jaar nodig is. Als we 

dat niet goed in beeld brengen dan lopen we het grote risico dat het halve vrijwilligerskorps 

uitgebrand thuis komt te zitten. Daarom is ons voorstel om het onderwerp vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties bovenaan de politieke agenda te zetten. We verzoeken het college om in 

beeld te brengen wat er in de komende jaren extra of anders nodig is aan vrijwilligers. We willen 

graag weten welke steun er nodig is en welke kosten in de komende jaren gemaakt moeten worden 

om de vrijwillige inzet te scholen, te ondersteunen en te faciliteren. (motie) 

Het Albedacollege / voormalig Huishoudschool aan de Koninginneweg staat leeg. Het is een mooi 

karakteristiek pand dat in een redelijke staat is. De ChristenUnie vindt dat hier een gouden kans ligt 

om er de komende jaren een mooie voorziening van te maken. Vluchtelingenwerk is op zoek naar 

goedkopere huisvesting. Ook andere organisaties en initiatieven willen onderdak. In de raad is in 

oktober een motie aangenomen van de ChristenUnie, SGP, Leefbaar Ridderkerk en het CDA om 

onderzoek te doen naar het onderbrengen van allerlei initiatieven in het pand. Hulp geven en hulp 

ontvangen, vluchtelingenwerk, een supermarkt voor minima, de voedselbank, opslag voor de 

kledingbank, leerwerkprojecten, kleinschalige bedrijvigheid, startende ondernemingen, noem maar 

op. Als het lukt om dit pand tegen een redelijke prijs te laten beheren en onderhouden, waarbij de 

gebruikers ook lage kosten hebben, dan is dat in deze tijd een grote stap voorwaarts. Voor de 

aanloopkosten zien wij dekking als het college met voorstellen zou komen. Wij stellen voor dit te 
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bekostigen uit de middelen die vanuit de huurgewenningsbijdrage van Slikkerveer Zuid-Oost zijn 

overgebleven en/of de rijksmiddelen die ter bestrijding van armoede beschikbaar worden gesteld. 

Vorig jaar is er tijdens de Begrotingsraad een amendement aangenomen waarop extra bezuinigingen 

op onder meer het Maatschappelijke werk werden gerealiseerd. Als ChristenUnie waren we 

mordicus tegen nog meer bezuinigingen op dit werk. Inmiddels is er een wachtlijst ontstaan. Bij de 

kadernota hebben we dat benoemd en er zou alles aan worden gedaan om dat te voorkomen of weg 

te werken. Maar bij de begrotingsmarkt op 31 oktober hoorden we dat er nu 8 mensen op de 

wachtlijst staan. Is het met de huidige middelen voor Vivenz wel mogelijk om een wachtlijst te 

voorkomen, vragen we hierbij aan de wethouder?  

De Maatschappelijke stage werd ooit ingevoerd door minister Bijleveld. Eerst vond het onderwijs het 
niet zo heel veel maar nu het een paar jaar in uitvoering is, is er veel waardering voor en willen 
scholen er overwegend wel mee doorgaan. Het huidig kabinet heeft een streep door de stages gezet. 
Rare kortzichtigheid als je tegelijkertijd de samenleving aan het voorbereiden bent op de 
participatiemaatschappij waarbij vrijwillige inzet onontbeerlijk is om bijvoorbeeld de decentralisaties 
mee uit te voeren. Het onderwijs is er om jongeren te laten ontplooien maar ook om zich voor te 
bereiden op hun rol in de samenleving. De Maatschappelijke Stages zijn hierin van grote waarde 
gebleken.  

De Eerste Kamer heeft dinsdag 18 juni 2013 ingestemd met de verhoging van de alcoholleeftijd naar 
18 jaar. De verhoging van de leeftijdsgrens waarop alcohol aan jongeren verkocht mag worden en 
waarop jongeren zelf alcohol mogen bezitten in het openbaar moet er toe leiden dat ook onder 
jongeren zelf het bewustzijn sterker wordt dat de alcoholconsumptie serieuze gezondheidsrisico’s 
met zich meebrengt. Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in 
werking getreden. Deze wet verplicht gemeenten voor 1 januari 2014 in een verordening regels op te 
stellen voor paracommerciële instellingen. Dit betekent onder andere dat gemeenten regels moeten 
hebben over op welke dagen en tijdstippen in sportkantines, dorps- en buurtvoorzieningen, en 
dergelijke alcohol mag worden geschonken. Dit zijn plekken waar veel jongeren met alcohol in 
aanraking komen. Kortom, per 1 januari 2014 zijn er voor gemeenten twee belangrijke veranderingen 
rond het alcoholbeleid: verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar en de inwerkingtreding van een 
verordening Paracommerciële Horeca. (V.P.H.) Eerder dit jaar steunde een grote meerderheid van de 
kamer het initiatief van Joel Voordewind van de ChristenUnie. Het alcoholmisbruik in Nederland is 
omvangrijk. Het aantal alcoholverslaafden en probleemdrinkers is veel hoger dan het aantal 
drugsgebruikers.  

Onder grote delen van de Nederlandse jeugd heerst een ongezonde cultuur van te veel drinken op te 
jonge leeftijd. In Europa staan Nederlandse jongeren in de top van de lijst van veeldrinkers. En dat 
terwijl het gebruik van alcohol, ook in kleine hoeveelheden, tot het 23e jaar leidt tot blijvende schade 
aan de hersenen. De ChristenUnie vindt dat de ouders eerst verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. 
Het zijn de ouders die grenzen horen te stellen in de opvoeding en grenzen mee te geven aan hun 
kinderen. De overheid heeft als taak de ouders te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid én om 
een duidelijke boodschap mee te geven. Verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar geeft ouders, 
die hun puber nog geen alcohol willen laten drinken, een steuntje in de rug. Daarnaast zorgt 
verhoging van de alcoholleeftijd dat bijkomende kosten voor bijvoorbeeld de behandeling van 
alcoholvergiftiging en ongelukken omlaag kunnen, net als schade door geweld en overlast bij het 
uitgaan. De ChristenUnie is van mening dat niet alleen de nationale overheid, maar ook de gemeente 
werk moet maken van een effectief alcoholbeleid. De regels die we in Ridderkerk opstellen rond de 
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horeca en met betrekking tot alcoholgebruik moeten gehandhaafd worden.  Wat is de stand van 
zaken in Ridderkerk met betrekking tot genoemde onderwerpen? Om na te gaan of hier oog voor is 
en voldoende middelen vragen we het college in een motie om na te gaan hoeveel Buitengewone 
Opsporingsambtenaren (BOA’s) nodig zijn om te handhaven en aan te geven wat daarvan de kosten 
zijn. (motie) 

De aanrijtijden voor de ambulances zijn fors verbeterd sinds er een standplaats is bij het 

Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Wij zijn blij met deze ontwikkeling. We hopen dat de standplaats 

blijvend is en vragen het college om dat resultaat na te streven. 

Vorig jaar heeft de ChristenUnie vragen gesteld over Ridderkerkers die zorg nodig hebben en dan 

niet in Ridderkerk terecht kunnen. Dit onderwerp is aangedragen door de Samenwerkende Kerken in 

Ridderkerk (SARI). Zij wezen op schrijnende gevallen van met name ouderen die vaak ver buiten ons 

dorp worden opgenomen omdat er hier geen plek is. Met alle gevolgen van dien voor partners en 

familie. De wethouder gaf toen aan dat er aan een Zorghotel werd gewerkt in Ridderkerk. Sari geeft 

nu aan dat ze samen met het Interkerkelijk Diaconaal beraad (IDB) niet weten hoe en wanneer ze bij 

de ontwikkeling worden betrokken. Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is en hoe en 

wanneer SARI en IDB bij de ontwikkeling worden betrokken? 

4. De burger als wijkbewoner 

Hierbij gaat het om veilige en leefbare wijken, de luchtkwaliteit, het groen en een goede fiets-, 

wandel-, en auto-infrastructuur. Vuurwerkvrije zones in Ridderkerk blijken goed te werken. Als 

uitbreiding zorgt voor meer rust en minder overlast dan is dat een goede zaak. Steeds meer raken we 

overtuigd van de nadelen van het afsteken van vuurwerk. De luchtvervuiling is enorm en er gaat in 

een uur tijd letterlijk voor 65 miljoen de lucht in.  

Geen autoveer tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk hebben we eerder al gesteld in de raad. 

Maar wat ons betreft wel een onderzoek naar werknemers uit Ridderkerk en eventueel omliggende 

gemeenten, die in Krimpen en omgeving werken en omgekeerd. Wat is de stand van zaken van 

onderzoek? 

Het Driehoeksveer heeft op termijn een tekort van 5000 euro. Op dat bedrag mag  het voortbestaan 
niet in gedrang komen. Het voorziet in een grote behoefte en wij willen vragen aan het  college om 
samen met de partners op zoek te gaan naar dit ontbrekend geld. (motie) 

 
Eerder is door ons een motie ingediend: "stimuleer zelfbeheer van snippergroen door 
buurtbewoners" motie 2006.25. Dit keer zouden we verder kunnen gaan door verkoop van  
snippergroen. (Snippergroen is openbaar groen zonder belangrijke functie direct grenzend aan een 
perceel, tot een oppervlakte van 100 m²). 
Met een project snippergroen kan geïnventariseerd worden waar snippergroen voor de burger een 
meerwaarde heeft of waar de burger oneigenlijk gebruik maakt van snippergroen. Door een vast 
verkoopbedrag per m2 af te spreken als raad kan de gemeente haar grond verkopen en hoeft ze niet 
langer het snippergroen te beheren wat een besparing oplevert. De burger krijgt hiermee extra grond 
en kan de grond rechtmatig in gebruik nemen tegen een lage verkoopprijs. Wellicht kan de gemeente 
dit verder inventariseren per wijk en met bewoners in overleg gaan.  
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Bijvoorbeeld in het centrum bij de kruising Jan Luijkstraat en Kerkweg ter hoogte van het oude 
gemaal en grenzend aan parkeerterrein kerk de Levensbron ligt een groot stuk grond naast een 
woning waar de gemeente gras in heeft gezaaid en verder niets mee lijkt te doen, echt een verloren 
stuk grond en een poepplaats voor honden geworden! Wat vindt het college van de suggestie? 

De ChristenUnie voelt wel voor vormen van stad/dorpstuinbouw om tijdelijk braak liggend terrein 

een functie te geven, de voedselbank kan van de opbrengst profiteren en werklozen en vele andere 

groepen mensen kunnen ingezet worden als vrijwilliger. Ook educatief is het van belang. Scholen 

kunnen erbij worden betrokken. Het is duurzaam om voedsel dicht bij huis te produceren en ook in 

een vergrijzende gemeente is het een prachtige bezigheid voor ouderen. We kennen ook 

volkstuinen. Daarbij wordt een perceel gehuurd door een particulier. Die beslist wat hij nodig heeft 

en wat er gezaaid en geoogst wordt. Uiteraard moet concurrentie voorkomen worden.  

Hoe staat het met de aanleg van glasvezel in Ridderkerk. We lopen in Nederland achter ten opzichte 

van Europa als het om de invoering van glasvezel gaat. Daarbij lopen we in Ridderkerk naar ons 

gevoel achter bij veel andere gemeenten. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is? 

De Herstructurering in het Centrum gaat de komende jaren veel bouwverkeer geven en allerlei 

verhuisbewegingen. We weten uit de ervaringen in Slikkerveer Zuid-Oost dat veel mensen 

uiteindelijk prettig wonen in hun nieuwe woning. We weten ook dat het vaak moeite kost om de 

overstap te maken. De emotionele gevolgen van al die veranderingen moet niet worden onderschat. 

We hopen dan ook dat betrokken partijen zoals gemeente en Woonvisie gebruik maken van de 

resultaten van de evaluatie Slikkerveer Zuid-Oost.  

In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie meerdere keren gevraag hoe het met de overgebleven 

middelen (ongeveer 120.000 Euro) voor huurgewenning staat en wat we daar eventueel mee zouden 

kunnen doen. We waren teleurgesteld over hoe de afboekingen en presentatie daarvan -soms 

ondergeschoven in andere posten- naar de raad is gekomen. De term teleurstelling is in dit verband 

zacht uitgedrukt!  

Zoals u van de ChristenUnie gewend bent, willen we ook dit jaar weer wijzen op het belang van 

buurtwinkels voor de sociale cohesie in de buurt. Specifiek voor het centrum vragen we of Gompy al 

een definitieve plek heeft in de plannen. Wat is de stand van zaken? 

Elektrische laadpalen zijn mooie dingen. We zijn trots dat wethouder den Ouden het eerder 

enthousiasme van de ChristenUnie voor dit onderwerp heeft overgenomen. Zoals bekend leidt het 

enthousiasme van onze partij niet alleen tot woorden maar  ook tot daden. We zijn verheugd over de 

ontwikkeling rond het aantal laadpalen en ook de toename van elektrische auto’s en voertuigen van 

het gemeentelijk wagenpark.  

5. De burger als Onderdaan en belastingbetaler 

De donkere dagen zijn weer begonnen en we vragen aan het college of er ook dit jaar een plan is om 

overvallen op winkels te voorkomen. Veiligheid is belangrijk voor het welbevinden van de burger. 

Maar af en toe worden we opgeschrikt door overvallen op winkels en (on)veiligheid op het water. De 

inzet van de gemeente in de VRR en VHRR is hierbij van groot belang.  
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Zoals eerder gezegd is wat ons betreft er eerst de samenleving en dan de overheid. De overheid is er 

voor de burgers en dienstbaarheid is daarbij een noodzakelijke grondhouding. De regelgeving heeft 

twee kanten. De veiligheid neemt toe en risico’s worden verkleind. De kunst is om het juiste midden 

te vinden tussen regelgeving en vrijheid van handelen. Regels moeten nut hebben en een helder doel 

dienen en anders moeten ze worden afgeschaft. Maak het voor burgers en organisaties zo 

gemakkelijk mogelijk om aanvragen en vergunningen te regelen. Heel veel gebeurt op vrijwillige basis 

in Ridderkerk. Laten we zorgen dat onze vrijwilligers niet afhaken omdat we het te ingewikkeld 

hebben gemaakt.  

6. Financiën 

We hebben moeilijke jaren gehad in Ridderkerk. Er is voor ruim 6 miljoen structureel bezuinigd in de 

afgelopen jaren. Diverse organisaties hebben flinke bezuinigingen opgelegd gekregen. Ook is er fors 

gesneden in de uitgaven van de gemeente zelf. We zien in de buitenruimte daarvan ook wel de 

gevolgen. Ook een wachtlijst bij het maatschappelijk werk is een rechtstreeks gevolg van de 

bezuinigingen. De verbrede coalitie heeft bij haar aantreden ingezet op een solide boekhouding en 

op versterking van de sociale paragraaf en versterking van onderwerpen rond duurzaamheid. Er is 

hard gewerkt en er worden resultaten geboekt. De verbrede coalitie heeft allerminst op haar handen 

gezeten. Moeilijke onderwerpen worden niet vermeden maar aangepakt. Het is dan verheugend om 

te lezen dat er een begroting ligt met een klein overschot. De lasten voor de burgers zijn heel licht 

toegenomen. De risico’s zijn goed in beeld en we kunnen stellen dat Ridderkerk het ten opzichte van 

heel wat gemeenten in de omgeving goed doet. De ChristenUnie ziet graag dat ook in de komende 

jaren een sober beleid wordt gevoerd en dat de lastendruk voor de burgers beperkt blijft. De zeven 

vette en zeven magere jaren wisselen elkaar nog steeds af. Alleen waren we dat wat vergeten. We 

hebben in tijden van rijkdom de graanschuren vergeten vol te stouwen voor de magere jaren. We 

hebben alles meteen geconsumeerd.  

We willen het college, de ambtenaren, de gemeenteraad en allen die beroepshalve of vrijwillig voor 

Ridderkerk en de Ridderkerkers aan de slag zijn hartelijk bedanken voor al het werk dat is gedaan en 

Gods onmisbare zegen toewensen bij ons aller werk in de toekomst. 

 

 

Fractie ChristenUnie Ridderkerk 
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Vragen ChristenUnie 

Wat zijn de plannen van het college rond indeling begroting? 

Hoe staat het met de verhoudingen gemeente en ondernemers? 

Wil het college meewerken aan initiatieven van jonge ondernemers? En welke obstakels staan 

uitvoering in de weg? 

Hoe kijkt het college tegen de toekomstige winkelcentra aan  welke rol ziet zij voor zich zelf 

weggelegd? 

Is de buurtbus geheel aanvullend aan het huidig OV of wordt er op lijnen en frequentie(s) gekort? Is 

het de inzet om elektrische bussen te laten rijden?  

Kunnen bewoners van de Rijksstraatweg/Rijsoord meedoen in een gemeenschappelijk energiebedrijf 

als daar animo voor is? Wat is de mening van het college hierover? 

Hoe staat het ervoor met de bouw van het gebouw van de scouting en de kerk? 

Welke concrete fietshighways worden nu verder uitgewerkt? 

Hoe staat het met het ontbrekende stuk geluidsscherm in relatie tot SWUNG in relatie tot wat 

college of raad kan of moet doen en wanneer. 

Hoe staat het met de integrale aanpak rond schuldhulpverlening? 

Wat voor mogelijkheden ziet het college met het oog op oormerken van middelen van chronisch 

zieken, gehandicapten en ouderen? 

Is het met de huidige middelen voor Vivenz wel mogelijk om een wachtlijst te voorkomen, vragen we 

hierbij aan de wethouder?  

Wat is de stand van zaken in Ridderkerk met betrekking tot verhoging alcoholleeftijd en handhaving 

in relatie tot capaciteit BOA’s? 

Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is en hoe en wanneer SARI en IDB bij de 

ontwikkeling worden betrokken? 

Wat vindt het college van de suggestie om snippergroen te verkopen? 
 
Hoe staat het met de uitrol van het glasvezelnetwerk in Ridderkerk?  
 
Specifiek voor het centrum vragen we of Gompy al een definitieve plek heeft in de plannen. Wat is de 

stand van zaken? 


