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Ridderkerk 2006-2010

Samen aan de slag met
aandacht, respect en 
verantwoordelijkheid

INLEIDING

De verkiezingen zijn achter de rug en er is een nieuwe 
periode van vier jaar aangebroken. PvdA, VVD, CDA en
ChristenUnie vormen een coalitie in de raad en daarmee
ook het nieuwe college. In dit akkoord geven we aan wat
de coalitie en in samenhang daarmee het college de
komende vier jaar wil bereiken. Daarbij worden natuurlijk
veel al in gang gezette zaken (zogenaamd bestaand beleid)
voortgezet. Dit akkoord is een programma op hoofdlijnen.
Het is een combinatie van bestaand en nieuw beleid. 

We willen een goede sociale samenleving met een gezon-
de financiële basis en een sterke economie. Het blijft nodig
om te investeren in het vertrouwen van inwoners in de
(lokale) overheid. Om het wantrouwen van inwoners in de
overheid te verminderen wordt ook de komende vier jaar
fors geïnvesteerd in onze relatie met de Ridderkerkers. Dat
kan door van onze kant vertrouwen te hebben in onze
samenleving. En door van onze kant het vertrouwen van
Ridderkerkers waar te maken. Om te beginnen hebben we
daarom in dit akkoord veel dingen die we willen bereiken
meetbaar gemaakt. Daarmee laten we zien waar we voor
gaan. Met betrokkenheid, duidelijkheid en daadkracht.
Door goed te luisteren, aandacht te geven, respect te
tonen, verantwoordelijkheid terug te geven aan inwoners
en kritisch om te gaan met plaatselijke regelgeving. Ons
past als overheid een dienende, ondersteunende, stimule-
rende en waar nodig zorgzame rol. 

Inwoners hebben echter niet alleen rechten maar dragen
ook verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om
anderen met respect te bejegenen, ook ambtenaren. De
plicht ook om zich in te spannen en iets van het eigen
leven te maken. Zwakken en kwetsbaren die echter niet
voldoende in staat zijn om iets van hun eigen leven te
maken kunnen natuurlijk rékenen op de overheid. 

We willen het dorpse karakter van Ridderkerk behouden.
Dat dorpse karakter wordt wat ons betreft niet zozeer
bepaald door de fysieke verschijningsvorm maar vooral
door goed ontwikkeld ‘nabuurschap’. Investeren in de
sociale samenhang in wijken en buurten is dan ook één
van onze speerpunten voor de komende periode. 

Een deel van onze ambities wordt gevoed door landelijke
ontwikkelingen. Zo vraagt de invoering van de nieuwe Wet
op de Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007
om het hebben van een visie op de manier waarop wij zorg
en welzijnsvoorzieningen in samenhang kunnen ontwikke-
len en aanbieden. Dit heeft raakvlakken met alle hierna
genoemde thema’s. 

Voor de leesbaarheid en de samenhang volgen hierna de
thema’s zoals ze in de programmabegroting 2006 staan.
Ook de portefeuilleverdeling van het nieuwe college is hier-
op gebaseerd. Per thema wordt kort geschetst hoe wij wil-
len dat Ridderkerk er over 4 jaar uit zou moeten zien en
daarna wat we allemaal willen doen om dat te bereiken.
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1. WERK EN ECONOMIE

Over vier jaar ziet Ridderkerk er als volgt uit:
- Mensen nemen volwaardig deel aan de samenleving en

zijn verantwoordelijk en betrokken. Dit is de motor van
integratie en emancipatie. Werk vervult daarvoor een
belangrijke rol.Voor het grootste deel bestaat dat uit
betaald werk. Maar ook vrijwilligerswerk en (mantel)zorg
zijn zinvolle bijdragen aan de samenleving. Het aantal bij-
standsgerechtigden neemt door een activerend beleid
gedurende deze collegeperiode af met minimaal 25 pro-
cent. Speciale aandacht richten we op de jongeren tot
27 jaar. Zij moeten, als ze hun baan verliezen, terug naar
school of worden begeleid naar een nieuwe job. We wil-
len hiermee bereiken dat geen van die jongeren per eind
2008 afhankelijk is van en gewend is aan een uitkering.
Langer dan 3 maanden werkloos zijn is er dan ook niet
bij. Mocht dit niet geheel lukken door het vinden of aan-
bieden van betaald werk, dan zetten we jongeren tijdelijk,
met behoud van uitkering, dwingend in op ander zinvol
werk. 

- Mensen die (zo kort mogelijk) echt niet voor zichzelf kun-
nen zorgen kunnen op ondersteuning van de overheid
rekenen. Met andere woorden; streng aan de poort en
zorgzaam daarna. Door een goede invulling van de
poortwachterfunctie is de instroom in de uitkering jaar-
lijks met minimaal 10 procent verminderd.

- Steeds meer bedrijven ondernemen maatschappelijk ver-
antwoord en/of duurzaam. We hebben jaarlijks met mini-
maal 10 bedrijven afspraken gemaakt over het in dienst
nemen van werklozen uit de onderkant van de arbeids-
markt. De nieuwe mogelijkheid tot het invoeren van parti-
cipatiebanen kunnen we hiervoor desgewenst toepas-
sen.

- We onderzoeken hoe we de nieuwe wetgeving op het
gebied van sociale werkvoorziening het best uit kunnen
gaan voeren. We doen in dit licht ook onderzoek naar
lokale mogelijkheden voor de uitvoering van de (sociale)
werkvoorziening, zowel qua vraag als aanbod.
Uitgangspunten daarbij zijn het bieden van werk in een
zo regulier mogelijke omgeving, het beperken van de
wachtlijsten en een financieel evenwichtige uitvoering.

- Elke jongere verlaat pas de school als hij of zij een diplo-
ma of certificaat heeft met een goede kans op werk. 

- Elke wijk beschikt op het gebied van winkels over goede
basisvoorzieningen, toegesneden op de behoefte van de
wijk. 

- We kiezen voor een uiterst terughoudend beleid op het
gebied van winkelopenstelling voor de zondag, maar
laten graag ruimte voor recreatie en sportbeoefening op
zondag. Het huidige evenwichtige beleid op het gebied
van zondagsrust zal dus worden voortgezet.

Om deze doelstellingen te realiseren 
gaan we het volgende doen:

Om ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig deel neemt
aan de samenleving...
- zoeken we de niet-actieven binnen de beroepsbevolking

op en gaan hen zinvol activeren
- sporen we actief de “onzichtbaren” van de jongeren tot

27 jaar (die niet op school zitten, niet werken maar ook
geen uitkering hebben) op

- bevorderen we de werkgelegenheid binnen Ridderkerk
- brengen we onvervulbare vacatures in beeld en zoeken

we de samenwerking met het bedrijfsleven en scholen
om door gerichte opleiding van werklozen hierin te kun-
nen voorzien.

• Donkersloot-Noord
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Om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid stijgt...
- wordt bij bedrijfsvestiging niet alleen ingezet op dienst-

verlenende bedrijven; ook arbeidsintensieve bedrijven en
bedrijven met laaggeschoold werk dragen bij aan een
gevarieerd werkgelegenheidsaanbod

- zullen we startende ondernemers waar mogelijk facilite-
ren, in ieder geval door middel van één ondernemerslo-
ket

- worden oudere bedrijfsterreinen gerevitaliseerd (met
name Donkersloot-noord en Kerkepolder)

- scoren we minimaal een zeven bij ondernemers als het
gaat om onze dienstverlening. Hiervoor onderhouden we
een actieve relatie met het bedrijfsleven (intensiveren van
bedrijfsbezoeken, contacten met vertegenwoordigers
zoals de Rondo, één aanspreekpunt/balie binnen de
gemeente, bedrijfsvriendelijk beleid door zo min mogelijk
administratieve last en bundeling van onvermijdelijke
controles).

Om ervoor te zorgen dat alle jongeren de school met een
diploma of certificaat verlaten...
- stimuleren we contacten tussen scholen, instellingen en

bedrijven om daarmee te bevorderen dat alle leerlingen
van Ridderkerkse scholen een stageplek kunnen vinden
(zowel leerstages als maatschappelijke stages)

- bieden we als gemeente jaarlijks minimaal 30 stageplek-
ken aan, voor een doorsnede van leerlingen uit alle cate-
gorieën onderwijs

2. VEILIGHEID

Ridderkerk over vier jaar:
- Ridderkerk is een veilige gemeente om in te wonen, te

werken en te recreëren. Dat blijkt niet alleen uit het feit
dat er zich objectief weinig veiligheidsproblemen voor-
doen, zoals inbraken en geweldplegingen. Dat blijkt
vooral ook uit het feit dat Ridderkerkers zich veilig voe-
len. Een veilig gevoel begint bij geborgenheid. Ridderkerk
behoort aan het einde van de collegeperiode voor beide

aspecten tot de top 5 van de 22 gemeenten van de (vei-
ligheids)regio (score op veiligheidsindex). 

Wat gaan we daarvoor doen?
- We pakken de enge plekken die inwoners het afgelopen

jaar in beeld hebben gebracht voortvarend aan zodat de
laatste vóór eind 2008 is ‘opgelost’.

- Bij het veiliger maken van plekken zoeken we nadrukke-
lijk naar een combinatie van fysieke maatregelen, hand-
having en sociale maatregelen (sturen op houding en
gedrag).

- We stimuleren en ondersteunen initiatieven om in wijken
(een vorm van) buurtpreventie te ontwikkelen. Dat kan
starten met (deel)projecten. 

- Een veilig gevoel ontstaat wanneer mensen elkaar ken-
nen en naar elkaar omkijken. We investeren de komende
periode daarom flink in het vergroten van de sociale
samenhang in wijken. De ontwikkeling van buurtpreventie
kan hier een goede stimulans voor zijn (zie verder ook
programma Welzijn).

- Omdat ruimtelijke ingrepen de veiligheid kunnen beïn-
vloeden voeren we vanaf 2007 een sociale veiligheids-
toets in op stedenbouwkundige plannen, door middel
van een toets aan het politiekeurmerk Veilige
Woonomgeving.

- De uitkomsten van de veiligheidsindex (onderzoek naar
de veiligheid in Ridderkerk), die in 2006 wordt uitge-
voerd, zijn richting gevend in het veiligheidsbeleid. 

- Handhaven is een belangrijk instrument om Ridderkerk
veilig en leefbaar te houden. Onze toezichthouders wor-
den meer gericht en zichtbaar ingezet in de wijken.
Daarvoor kijken we kritisch naar welke regels bepalend
zijn voor de leefbaarheid. Deze regels handhaven we
consequent en integraal. 

- Wijken moeten ook voor kinderen veilig zijn. Daarom zor-
gen we voor veilige schoolroutes en speelplekken.

- Vanaf 2007 voeren we het Politiekeurmerk Veilig Wonen
door om het aantal woninginbraken te verminderen. 

- We onderstrepen het belang van beveiligen van bedrijfs-
terreinen en ondersteunen initiatieven op dit vlak. Daarbij
denken we ook aan invoering van het Politiekeurmerk
Veilige Bedrijfsterreinen.

- Om in Ridderkerk veilig uit te kunnen (blijven) gaan ont-
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wikkelen we een horecabeleid en evenementenbeleid
waarbij het veiligheidsaspect nadrukkelijk wordt meege-
nomen.

- We investeren op een intensievere samenwerking tussen
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk op het
gebied van de brandweer. Bij de overgang van taken
naar de regio blijft minimaal het huidige kwaliteitsniveau
gehandhaafd.

- Ridderkerk heeft formeel geen bevoegdheden als het
gaat om de inzet van ambulancediensten. Dat betekent
niet dat we lijdzaam afwachten. We rusten niet voordat
de ambulancevoorziening op orde is en de overschrijdin-
gen van de aanrijdtijden tot het minimum zijn beperkt.

- De raad en de burgemeester (ieder binnen hun eigen
bevoegdheden) zullen zich maximaal inspannen voor de
veiligheidsbelangen Ook de jaarplannen van de politie
beïnvloeden we maximaal.

- De veiligheid op het water is een belangrijk aspect dat
we onder de aandacht zullen houden bij de provincie en
Rijkswaterstaat. 

3. BESTUUR EN PARTICIPATIE

Ridderkerk over vier jaar:
- Ridderkerkers voelen zich daadwerkelijk uitgenodigd om

over onderwerpen die zij belangrijk vinden mee te praten.
Zij waarderen hun invloed (het effect van participatie)
eind 2010 met minimaal een zeven.

- Participatie leidt niet alleen tot een grotere betrokkenheid
en draagvlak maar ook tot kwalitatief beter beleid. Dit
willen we terug zien in de algemene waardering van
Ridderkerkers over het presteren van de gemeente. Deze
waardering willen we eind 2010 minimaal op een zeven
hebben. 

- Ridderkerk werkt op elk terrein wat zich daarvoor leent
samen met andere gemeenten en instellingen in de regio.
Het aantal taken dat in samenwerking wordt opgepakt is
daarmee over deze collegeperiode gegroeid op terreinen
waar een win-winsituatie bereikt kan worden. 

Wat gaan we daarvoor doen?
- We houden ons aan de spelregels voor participatie die

met onder andere de beleidsplatforms en wijkoverleggen
zijn opgesteld. Deze spelregels gaan uit van een hoge
ambitie; veel speelruimte-tenzij, vroeg in het proces
betrekken en altijd achteraf argumenteren wat met de
inbreng is gedaan. Steeds vaker zullen we inwoners uit-
nodigen zelf oplossingen te bedenken, waarbij wij facili-
teren en ondersteunen. 

- We gaan na of de wijkbudgetten die vanaf 2006 zijn
ingevoerd bij gebleken succes verhoogd kunnen worden. 

- Onze communicatie roept het gevoel op een prettig con-
tact te hebben. Dat betekent dat we op tijd, in begrijpe-
lijk Nederlands en met een positieve toon communice-
ren, ook als we inhoudelijk niet aan de wens van de
betrokkene kunnen voldoen. 

- We zoeken naar nieuwe vormen van participatie. Dit

geldt zeker voor onderwerpen waar individuele belangen
en collectieve belangen onderling sterk kunnen conflicte-
ren.

- We zoeken actief de samenwerking met gemeenten in de
regio. Daarbij kijken we niet alleen naar ‘boven’ (de
stadsregio Rotterdam) maar ook naar ‘beneden’ (de
Drechtsteden). Met name de samenwerkingsrelatie met
Barendrecht en Albrandswaard bouwen we nog in 2006
verder uit. 

- We richten onze basisadministraties zo in dat het moge-
lijk is om bestanden te koppelen, niet alleen die van ons-
zelf maar ook van andere instanties. 

- We geven elke 18-jarige een informatiepakket over hoe
de gemeente werkt en hoe je daarop je invloed uit kunt
oefenen.

- We beschouwen elke klacht als een gratis advies.
Klachten worden daarom behandeld door de gemeente-
secretaris (ombudsfunctie). 

- Het wijkportefeuillehouderschap krijgt in deze periode
verder vorm. 

4. EDUCATIE

Ridderkerk over vier jaar:
- Het onderwijs is één van de sterke punten van

Ridderkerk en neemt een belangrijke plaats in in de
Ridderkerkse samenleving. Scholen hebben een nog
belangrijkere functie voor de wijk gekregen, door koppe-
ling met andere functies. 

- Elke jongere verlaat pas de school als hij of zij een diplo-
ma of certificaat heeft met een goede kans op werk. 

- Jongeren in of met problemen signaleren we vroegtijdig
en worden snel geholpen.

- Educatie levert in de vorm van bijvoorbeeld muziekon-
derwijs, bewegingsonderwijs, zwemonderwijs, natuur en
milieueducatie en bibliotheek zowel een bijdrage aan
onze vorming als aan het vinden van een zinvolle vrij-
etijdsbesteding.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Om scholen een nog belangrijkere functie voor de wijk te
laten hebben...
- gaan we multifunctioneel gebruik van (lege lokalen in)

scholen mogelijk maken c.q. stimuleren. Daarbij zoeken
we ook naar alternatieve geldstromen, bijvoorbeeld een
vorm van publiekprivate financiering

- stimuleren we het ontwikkelen van het bredeschool prin-
cipe waarbij scholen, instellingen en verenigingen
samenwerken om – binnen en buiten de schooltijden –
de kansen voor jongeren in Ridderkerk te vergroten. 

- laten we onderwijs en sport op elkaar inspelen in de wijk
(het zogenaamde buurt/ onderwijs/sportbeleid)

Om ervoor te zorgen dat alle jongeren de school met een
diploma of certificaat verlaten...
- houden we strikt toezicht op het nakomen van de leer-

plicht 
- begeleiden we leerlingen die dreigen uit te vallen (spijbe-

laars) 
- bieden we praktijkonderwijs voor een kwetsbare groep

leerlingen. De praktijkschool wordt augustus 2007
geopend

- stimuleren we contacten tussen scholen, bedrijven en
instellingen om daarmee te bevorderen dat alle leerlingen
van Ridderkerkse scholen een stageplek kunnen vinden
(zowel leerstages als maatschappelijke stages). 

- bieden we als gemeente jaarlijks minimaal 30 stageplek-
ken aan, voor een doorsnede van leerlingen uit alle cate-
gorieën voortgezet onderwijs. 

Om jongeren in of met problemen vroegtijdig te signaleren
en te helpen...
- ondersteunen we initiatieven van scholen die gericht zijn

op ontwikkelingen om de kansen van jongeren te vergro-
ten (onderwijskansenbeleid).

- zorgen we dat er geen jongeren meer thuis zitten terwijl
(aangepaste vorm van) scholing of behandeling nodig is.
We zetten in op een daadwerkelijk sluitende aanpak voor
jongeren van 0 tot 23 jaar. Dat houdt in een samenhan-
gende aanpak en een aanbod dat past bij alle soorten
risico’s die jongeren en ouders bij de ontwikkeling tegen
kunnen komen. We zullen in dat kader de mogelijkheden
onderzoeken van een kindvolgsysteem. Ook pleiten we
er in de regio voor dat de wachttijden voor jeugdzorg
worden teruggebracht tot maximaal enkele weken. 

- zorgen we dat ouders die dit nodig hebben opvoedings-
ondersteuning kunnen krijgen; deze voorziening blijft
daarom in stand en wordt indien nodig versterkt als
onderdeel van een keten van hulp en ondersteuning.

- ondersteunen we de scholen in het bevorderen van een
schoolklimaat waar zowel leerlingen als leraren zich pret-
tig bij voelen. Met name het tegengaan van pesten heeft
daarbij hoge prioriteit.
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Om educatie in de vorm van bijvoorbeeld muziekonderwijs,
bewegingsonderwijs, zwemonderwijs, natuur en milieu-
educatie en bibliotheek een bijdrage te laten leveren aan
onze vorming en aan het vinden van een zinvolle vrijetijds-
besteding...
- behouden we vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding.

We willen dat deze leerkrachten een brug vormen naar
de buitenschoolse sport (onderwijs en sport op elkaar in
laten spelen; buurt/onderwijs/sportbeleid)

- zorgen we dat er geen leerling van de basisschool gaat
zonder zwemdiploma.

- willen we het muziekonderwijs voor zo veel mogelijk
inwoners bereikbaar laten zijn.

- stellen we zonodig geld ter beschikking ter ondersteu-
ning en uitbreiding van natuur- en milieueducatie door
het NME-centrum

- ontwikkelen we de bibliotheek door samenwerking en
vernieuwing tot een kennisbank.

- integreren we in Bolnes zoals in Slikkerveer een basis
bibliotheekvoorziening in andere voorzieningen.

- Bevorderen we dat jongeren (blijven) lezen door de leef-
tijd voor een gratis lidmaatschap van de bibliotheek te
verhogen van 16 naar 18 jaar. 

En verder zorgen we voor goede basisvoorzieningen voor
de scholen:
- Het integraal huisvestingsplan is het uitgangspunt voor

adequate huisvesting van de scholen 
- Het integraal huisvestingsplan zal gefaseerd uitgevoerd

worden en jaarlijks gezamenlijk met het onderwijs en
andere partners geëvalueerd en indien nodig bijgesteld
worden.

- De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zal
uiterlijk 1 januari 2007 verantwoord afgerond zijn. 

5. WONEN EN LEEFOMGEVING

Ridderkerk over vier jaar:
- Ridderkerk heeft voortvarend de woningbouwdoelstellin-

gen gerealiseerd zoals opgenomen in het convenant met
de regio. Uitgangspunt van deze doelstellingen is het
bevorderen van doorstroming zodat daarmee ook star-
ters en jongeren in Ridderkerk een betaalbare woning
kunnen vinden. Elke woningbouwontwikkeling en her-
structurering is opgepakt langs een zorgvuldig proces,
waarbij aan het begin duidelijke afspraken tussen alle
betrokkenen, dus ook tussen Raad en college, werden
gemaakt. 

- Inzicht in de woonwensen van Ridderkerkers is mede
bepalend de verdere invulling van het convenant. 

- De algemene uitgangspunten voor het ruimtelijk beleid,
zoals ook op het gebied van hoogbouw zijn in 2007 in
samenhang geactualiseerd. 

- Ridderkerk werkt aan de realisatie van een hoogwaardig
openbaar vervoer.

- De openbare ruimte kent in de hele gemeente een basis-
niveau; schoon, heel en (ook sociaal) veilig. De wijken
hebben daar bovenop zelf kunnen kiezen voor accenten
met een hogere kwaliteit.

- Inwoners vinden de verkeersveiligheid duidelijk toegeno-
men in deze collegeperiode.

- Ridderkerk richt zich voor een goed milieu met name op
de speerpunten geluid en luchtkwaliteit.

- Is in 2010 de waterhuishouding dusdanig op orde dat we
op koers liggen voor de realisatie van de waterkwaliteits-
eisen per 2015, zoals die gesteld worden in de nieuwe
Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast hebben we de
incidentele wateroverlast tot een minimum terugge-
bracht. 

• Bolnes
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Wat gaan we daarvoor doen?

Om ervoor te zorgen dat de woningbouwdoelstellingen
zoals opgenomen in het convenant met de regio zijn gerea-
liseerd langs een zorgvuldig proces...
- geven we uitvoering aan het Meerjarig Ontwikkelings

Programma ‘Ridderkerk, voortvarend!’
- brengen we de woonwensen van Ridderkerkers in beeld.
- wat betreft herstructureringsopgaven bepaalt de raad de

kaders ten aanzien van het aantal woningen, de kwaliteit,
segmentering èn het proces via een startbrief. Dat vormt
de opdracht voor het college, die hiermee samen met de
partners aan de slag gaat.

Om ervoor te zorgen dat de uitgangspunten van het ruim-
telijk beleid in samenhang zijn geactualiseerd...
- toetsen we de geldende uitgangspunten aan de huidige

en toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen en
vernieuwen we deze waar nodig om gewenste ontwikke-
lingen mogelijk te maken (en ongewenste ontwikkelingen
tegen te gaan). 

- worden bestemmingsplannen pas vernieuwd als het
Wijkontwikkelingsplan daar aanleiding toe geeft. Bij het
vernieuwen van zo’n plan worden in de wijk vooraf
ideeën voor ruimtelijke veranderingen geïnventariseerd
en betrokken bij het formuleren van uitgangspunten. 

- betrekken we bij de evaluatie van de welstandnota in
2006 ook de discussie over een proef met een wel-
standsvrije zone. 

Om ervoor te zorgen dat Ridderkerk een hoogwaardig
openbaar vervoer krijgt...
- is reeds uitgesproken dat de tram de beste optie is.

Vanuit dit uitgangspunt worden de tracéstudies beoor-

deeld. Een zorgvuldig inspraakproces is hierbij van evi-
dent belang. Alleen als blijkt dat de tracés die voorge-
steld worden afbreuk doen aan het uitgangspunt van het
beste openbaar vervoer, ontstaat een situatie om een
nieuwe afweging te maken.

- streven we ernaar dat het hele netwerk van onderliggend
openbaar vervoer hier goed op aansluit.

Om ervoor te zorgen dat de buitenruimte van heel
Ridderkerk op basisniveau is met door de wijk bepaalde
accenten met een hoger niveau...
- beschrijven we de basiskwaliteit van het onderhoud aan

de hand van beeldmateriaal en omschrijvingen. 
- gaan we na welke onderdelen van de buitenruimte nog

niet aan dat basisniveau voldoen en maken daarvoor in
overleg met de wijken een verbeterplan, waarbij met
name ook gelet wordt op het wegnemen van mogelijke
belemmeringen voor invaliden en gehandicapten..

- geven we de wijken de mogelijkheid om een eigen keuze
te maken voor een accent met een hoger niveau. 

- stimuleren we dat inwoners meedoen in het beheer van
speeltuinen en plantsoenen. 

- zetten we een gericht beleid en gerichte handhaving in
om Ridderkerk hondenpoepvrij te maken. Als dat doel
gehaald is wordt de hondenbelasting afgeschaft.

Om ervoor te zorgen dat inwoners vinden dat de verkeers-
veiligheid in deze collegeperiode duidelijk is toegenomen...
- zetten we in op mentaliteitsverandering, vanuit bijvoor-

beeld de wetenschap dat het merendeel van de hardrij-
ders uit de wijk zelf komt.

- nodigen we bewoners uit om met elkaar de gewenste
oplossing voor veiligheidsknelpunten en parkeerknelpun-
ten te bepalen, binnen de kaders die de gemeente daar-
voor stelt.

- evalueren we het 30km-beleid in 2007. Daarbij vinden we
op voorhand dat voorkomen moet worden dat je met dit
beleid een schijnveiligheid creëert omdat er niet op
gehandhaafd kan worden.

- realiseren we veilige fiets-, recreatieve- en schoolroutes. 
- lossen we bereikbaarheidsproblemen voor de ambulance

en brandweer op. 

Voor het bereiken van milieuwinst, met name op de speer-
punten geluid en luchtkwaliteit...
- zorgen we dat per 1 januari 2007 geen enkele woning

meer tot de categorie ‘meest geluidsbelast’ behoort
(meer dan 65 decibel). 

- voldoen de wegen die binnen de bebouwde kom liggen
per 2010 aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwa-
liteit. Daarnaast blijven we het probleem van de luchtver-
vuiling met maximale druk op de agenda van provincie,
regio en Rijk houden om daarmee effectieve maatregelen
af te dwingen. 

- richten we de controle en handhaving door DCMR nog
sterker op overtreders en worden de bedrijven die bewe-
zen hebben de regels na te leven minder vaak bezocht. 

- geeft de gemeente het goede voorbeeld door het gebruik
van milieuvriendelijk materiaal en een schoner wagen-
park.



8

6. WELZIJN

Ridderkerk over vier jaar:
- Welzijnsvoorzieningen zijn aanvullend op de sociale

structuren die aanwezig zijn binnen buurten en door het
hebben van werk (betaald of onbetaald). Onze primaire
aandacht op het hebben van werk en op het versterken
van de sociale samenhang heeft daarom het welzijnsbe-
leid veranderd. Welzijnsvoorzieningen vervullen dan ook
minder de functie van vangnet. Ze vervullen meer de
functie van katalysator en ondersteuner van lokale initia-
tieven. Het welzijnswerk is daarvoor meer actief de wij-
ken in gegaan. 

- Welzijnsvoorzieningen verhogen daarnaast de kwaliteit
van leven voor alle Ridderkerkers door het bieden van
aantrekkelijke sport-, ontmoetings-, recreatie-, kunst- en
cultuurvoorzieningen. 

- Het aantal Ridderkerkers dat in een sociaal isolement zit
is onderzocht en minimaal 10% minder dan het landelijk
gemiddelde.

- Onze ambitie is dat alle Ridderkerkers voldoen aan de
norm ten aanzien van beweging (30 minuten per dag).
Sport is een krachtig middel om de gezondheid en soci-
ale cohesie te bevorderen. Van alle Ridderkerkers doet in
2009 minstens 70 procent aan sport.

- Vrijwilligerswerk vervult een nog belangrijkere rol in de
samenleving dan aan het begin van onze collegeperiode.
De visie op vrijwilligerswerk in de samenleving wordt
hiervoor in 2007 geactualiseerd. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Om de sociale samenhang te versterken en de kwaliteit van
leven te vergroten...
- is in 2006 in elke wijk sprake van een wijkoverleg, naar

eigen invulling van de wijk zelf, passend bij de identiteit
van de wijk.

- worden actief alle wijkgebonden verenigingen en instel-
lingen, zoals ook de kerken, bij het wijkoverleg betrok-
ken.

- onderzoeken we de mogelijkheid van een vorm van
buurtopbouwwerk/samenlevingsopbouw gericht op het
ontmoeten en verbinden van de diverse bevolkingsgroe-
pen in de wijk. 

- stimuleren we vrijwilligerswerk door als extra vorm van
ondersteuning toe te voegen het stimuleren van moge-
lijkheden om kortdurend vrijwilligerswerk te doen en het
kunnen ontlasten van vrijwilligers die (tijdelijk) even een
stapje terug moeten/willen doen. 

- maken we van het Koningsplein een cultureel bruisend
centrum met evenementen op het gebied van kunst,
sport, cultuur, markten, feesten etcetera. 
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- realiseren we in elke wijk die daar behoefte aan heeft een
jongerenvoorziening voor de leeftijd 16+.

- realiseren we één multifunctioneel podium voor alle
Ridderkerkse jongeren. 

- zorgen we dat de Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk
haar taken voor de Ridderkerkse ouderen kan blijven ver-
vullen door het maken van 4-jarenafspraken voor de
kerntaken en jaarafspraken voor de flexibele/incidentele
taken. 

- worden Ridderkerkers die onder een bepaalde inko-
mensgrens zitten actief uitgenodigd om gebruik te
maken van het CES-fonds voor bijdragen in culturele,
educatieve en sportactiviteiten. 

Om het aantal Ridderkerkers dat in een sociaal isolement
verkeert te verkleinen...
- onderzoeken we vóór eind 2008 de omvang van dit pro-

bleem, en brengen de risicogroepen in kaart.
- nodigen we nieuwe inwoners binnen de gemeente uit

voor een kennismaking en proberen we Ridderkerkers te
vinden om degenen die daar prijs op stellen wegwijs te
maken in de gemeente (buddy-systeem). 

- achten we de activiteiten van de SWOR op het tegen-
gaan van sociaal isolement van ouderen één van haar
kerntaken, waar we 4-jarenafspraken over maken.

Om het aantal Ridderkerkers dat voldoende beweegt te
vergroten...
- ontwikkelen we in 2006/2007 in samenwerking met de

SRS, de verenigingen en de scholen een bewegingsvisie
die uitgaat van zowel georganiseerd, anders georgani-
seerd en ongeorganiseerd sport en spel. Door de verbin-

ding van natuur- en recreatiegebieden tot recreatieve
routes nodigt de buitenruimte meer uit tot bewegen. 

- Deze visie ondersteunt het versterken van de samenhang
tussen onderwijs en sport in de wijk (het zogenaamde
buurt/ onderwijs/sportbeleid)

- gaan we voor het aanbieden van sportaccommodaties
uit van de vraag in plaats van de wettelijke norm.

- zijn aan het eind van deze collegeperiode minimaal twee
buurtsportlokaties gerealiseerd 

- zorgen we voor voldoende en veilige speelruimte; we
onderzoeken of het mogelijk is om 3 procent van de bui-
tenruimte in de wijken in te vullen met speelplekken en
de buitenruimte in de wijken kindvriendelijker te maken.

- hebben we vóór 1 juni 2007 helder of een openlucht-
zwembad, mogelijk in combinatie met andere functies,
haalbaar is. 

- Zorgen we dat een laag inkomensniveau geen belemme-
ring hoeft te zijn voor het beoefenen van sport (door pro-
motie van het zogenaamde Cultureel Educatief
Sportfonds en een ruimhartige toepassing hiervan). 

- maken we met de SRS 4-jarenafspraken voor kerntaken
en jaarafspraken voor flexibele/incidentele taken.

En verder...
- realiseren we ten minste twee woonzorgzones. 
- onderzoeken we of het concept van het wijkvoorzienin-

gencentrum in Slikkerveer als voorbeeld kan dienen voor
andere wijken. Deze centra kunnen belangrijke voorzie-
ningen worden ondermeer in het kader van de WMO,
want ze stimuleren sociale samenhang.

- realiseren we één loket voor alle Ridderkerkers die een of
andere vorm van ondersteuning nodig hebben.
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- ondersteunen we initiatieven uit de samenleving op het
gebied van internationale samenwerking / ontwikkelings-
samenwerking. 

- zoeken we samen met de jeugd naar een manier om
jeugdparticipatie vorm te geven.

7. ZORG

Ridderkerk over vier jaar:
- Ridderkerk is een zorgzame gemeente. Dat blijkt uit het

feit dat het niveau van zorg niet achteruit is gegaan door
de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) per 1 januari 2007. 

- Dat blijkt ook uit een zorgvuldige financiële ondersteu-
ning van mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben. 

- Bij het verlenen van ondersteuning sluiten we aan op de
filosofie van de WMO; niet leunen maar steunen. We zor-
gen dat iedereen ook daadwerkelijk zo veel mogelijk in
staat gesteld wordt om de regie over zijn of haar eigen
leven te voeren. 

- Dat Ridderkerk zorgzaam is blijkt vooral ook uit het feit
dat Ridderkerkers naar elkaar omkijken en informele zorg
verlenen. Het aantal mantelzorgers is, ondanks de zwaar-
te van hun taak, minimaal gelijk gebleven. Het aantal vrij-
willigers dat werkzaam is in de zorg is gestegen met
minimaal 10%. 

- De invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
is in nauw overleg met alle betrokkenen tot stand geko-
men. 

- Er is in Ridderkerk geen behoefte meer aan een voedsel-
bank.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om ervoor te zorgen dat het niveau van zorg minimaal
gelijk blijft...
- betrekken we de zorgvragers en -aanbieders bij het

invoeren en vervolgens monitoren van de WMO. 
- kiezen we voor een objectieve, integrale indicatiestelling

op minimaal het huidige niveau. 
- overwegen we een eigen bijdrageregeling en/of inko-

mensafhankelijke bijdrage om de zorg betaalbaar en
daarmee bereikbaar te houden. Uitgangspunt is wel dat
er voor de zorgvragers geen cumulatie van eigen bijdra-
gen mag plaatsvinden.

- worden in de reguliere overleggen met mensen uit de
gezondheidszorg mogelijkheden voor verdere vormen
van samenwerking besproken. 

- werken we regionaal samen op het gebied van beleids-
ontwikkeling, inkoop van diensten, etcetera. 

Om mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben financieel te
ondersteunen...
- ontvangen mensen die (zo kort mogelijk) financieel niet

voor zichzelf kunnen zorgen ondersteuning en respect-
volle benadering van de overheid. Met andere woorden;
streng aan de poort en zorgzaam daarna.

- zorgen we ervoor dat uitkeringen alleen terecht komen bij
de mensen die er recht op hebben. Daartoe voeren we
een streng en rechtvaardig beleid en zetten we stevig in
op fraudebestrijding. 

- sporen we mensen die in de knel zitten actief op, onder
andere door het koppelen van bestanden. Vervolgens
lossen we de knelpunten structureel op door het leveren
van maatwerk. Schuldhulpsanering maar ook budgetbe-
heerondersteuning zijn hierbij belangrijke instrumenten. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen zo veel mogelijk in staat
gesteld wordt om de regie over zijn of haar eigen leven te
voeren...
- kan iedere Ridderkerker vanaf 1 september 2006 met al

zijn vragen en behoeften op het gebied van zorg en wel-
zijn terecht bij één loket.

- kunnen mensen voor individuele verstrekkingen onder de
WMO de keus maken tussen zorg in natura of een per-
soonsgebonden budget. Ook bij zorg in natura kan men,
indien gewenst, kiezen voor identiteitsgebonden zorg. 

- wordt vóór de nieuwe aanbesteding van het WVG-ver-
voer de huidige praktijk geëvalueerd samen met de cliën-
ten. 

- zorgen we dat de hoeveelheid administratieve lasten
voor de zorgvrager sterk beperkt wordt.

- om ervoor te zorgen dat de informele zorg op peil blijft
en zelfs toeneemt:

- realiseren we uiterlijk per 1 januari 2007 een steunpunt
mantelzorg via de SWOR.

- intensiveren we de werving en ondersteuning van vrijwil-
ligers die werkzaam (willen) zijn in de zorg, zodat dit aan-
tal gedurende de collegeperiode stijgt met minimaal 10
procent. Deels zetten we ook werkzoekenden in via (tij-
delijke) participatiebanen in de zorg. 
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Om ervoor te zorgen dat er geen voedselbank meer nodig
is...
- benaderen we de gebruikers om er achter te komen

welke ondersteuning nodig is.

En verder...
- wordt verslaving zoals aan alcohol en drugs tegenge-

gaan door gerichte educatie, in samenwerking met
instellingen. 

8. FINANCIERING

EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Ridderkerk staat er ook over vier jaar financieel goed voor:

- Er zijn nadrukkelijk keuzen gemaakt waardoor de
gemeentelijke middelen gericht en doelmatig zijn ingezet.
De ambities zijn hoog maar daarbinnen worden prioritei-
ten gesteld op basis van effectiviteit, kwaliteit en (financi-
ële en personele) spankracht. 

- Doordat de planning en controlinstrumenten (begroting,
rekening en rapportages) helder, eenvoudig en informa-

tief zijn en daar waar mogelijk voorzien van SMART-doel-
stellingen en meetindicatoren, wordt gericht gestuurd op
die doelmatige inzet van de middelen. (SMART: specifiek,
meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden).

- Door een solide en financieel degelijk beleid zijn de loka-
le lasten niet meer gestegen dan het landelijke inflatiecij-
fer.

- De tarieven zijn kostendekkend.

Organisatie

Ridderkerk over vier jaar:
- De ambtelijke organisatie werkt samen met inwoners,

bedrijven, instellingen en regiogemeenten aan een daad-
werkelijk goed leefklimaat en maatwerk in dienstverle-
ning:

- Door een andere benadering en rolopvatting spelen we in
op ontwikkelingen in de maatschappelijke context, zoals
het afnemend vertrouwen van burgers in de overheid.
Daarvoor is een aanzienlijke cultuurverandering nodig.

- Dit vraagt ruimte om te kunnen investeren maar ook
ruimte om te kunnen leren.

- Het succes van de organisatieverandering moet zich
laten zien in een hogere inwonertevredenheid. De
komende periode is effectmeting ook vanuit dit oogpunt
van belang.
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Informatisering en Automatisering

Ridderkerk over vier jaar:
- Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen zelf bepalen

hoe zij gebruik maken van onze service en dienstverle-
ning: fysiek aan de balie, per brief, telefonisch of via
Internet. 

- Alle overheidsinformatie die betrekking heeft op het
grondgebied van Ridderkerk bieden we aan inwoners,
bedrijven en instellingen aan op de manier waarop zij dat
wensen te ontvangen (ook de informatie van andere
overheidsorganen).

- Klanten van de overheid hoeven gegevens maar één
keer aan te leveren. De Gemeente Ridderkerk maakt
inzichtelijk wat zij van haar klanten weet en gebruikt deze
gegevens niet zonder toestemming. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Om ervoor te zorgen dat we deze I&A-doelstellingen
halen...
- voeren we voor 2010 in ieder geval de volgende onder-

delen van de e-overheid in: DigiD, het Burger Service
Nummer en het stelsel van basisregistraties.

- zorgen we dat gegevens eenvoudig digitaal beschikbaar
zijn, onder andere door middel van een goed werkend
bestuurlijk informatiesysteem.

- zorgen we dat raadsleden digitaal benaderd kunnen wor-
den en digitaal hun informatie kunnen krijgen. 

- ontsluiten we de gegevens door digitalisering, kennissys-
temen en Geografische Informatie Systemen.

Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
Telefoon 0180 - 451234
E-mail info@ridderkerk.nl


