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Dienstbaar in vertrouwen

INLEIDING

De verkiezingen van 3 maart 2010 hebben in de 
Ridderkerkse gemeenteraad voor een flinke verschuiving 
gezorgd. De twee partijen, die zich ondubbelzinnig tegen 
de Tramplus hebben uitgesproken, hebben van de kiezer 
een duidelijke meerderheid in de raad gekregen. Met dit 
signaal willen wij rekening houden. Toch is niet de vorming 
van een coalitie tussen uitsluitend Leefbaar Ridderkerk en 
SGP de inzet geweest. In gesprekken met alle raadsfrac-
ties hebben wij geprobeerd een bredere coalitie te vormen. 
Ondanks de prettige sfeer waarin deze gesprekken plaats-
vonden en het gevoel van wederzijds vertrouwen, bleek 
dat het niet mogelijk was andere partijen in de coalitie 
op te nemen, zonder ons Tramstandpunt aan te passen. 
Gezien de duidelijke uitspraak van de kiezers waren wij 
hiertoe niet bereid.

Voor het nieuwe gemeentebestuur van Ridderkerk (raad en 
college) ligt er direct een grote uitdaging. Mede door de 
vermindering van de Rijksbijdrage moeten er maatregelen 
worden genomen om de gemeentefinanciën op orde te 
houden. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een discussie 
wordt gevoerd over wat de gemeente moet (blijven) doen 
en wat minder kan of zelfs helemaal niet door de gemeente 
hoeft te worden gedaan. In het coalitieakkoord zouden 
hiertoe al stevige keuzes kunnen worden gemaakt. De 
beide coalitiepartijen (SGP en Leefbaar Ridderkerk) hebben 
er echter voor gekozen om deze discussie in alle open-
heid in de gemeenteraad te voeren. Op deze wijze kan ook 
recht worden gedaan aan de opvattingen van partijen die 
niet deelnemen aan de coalitie. In het coalitieakkoord is 
dan ook zo veel mogelijk vermeden om al een voorschot 
te nemen op de kerntakendiscussie. Wij willen, samen met 
alle andere fracties in de raad, een inhoudelijke kerntaken-
discussie voeren en daarmee de lijnen voor de komende 
jaren uitzetten. Mede in het licht daarvan - en ook omdat 
het in dit akkoord om een richting gaat - is bewust afge-
zien van het nu al formuleren van allerlei prestatie-indica-
toren.

1. BURGER EN BESTUUR

Het gemeentebestuur is er voor de behartiging van de 
belangen van de burger. De gemeentelijke organisatie zal 
dan ook slagvaardig en proactief moeten zijn, met een 
goed invoelingsvermogen van de lokale Ridderkerkse situ-
atie. Het college zal betrouwbaar, zorgvuldig en transpa-
rant moeten werken. Ook 
live-uitzendingen van de 
gemeenteraadsvergaderin-
gen op de lokale radio en/
of TV kunnen hieraan bijdra-
gen. Voorlichting en informa-
tie is onmisbaar, maar kan 
niet inspraak en participatie 
vervangen. Dit zijn twee ver-
schillende trajecten, die dui-
delijk van elkaar gescheiden 
dienen te zijn. Het gemeen-
tebestuur zal zich in deze 
trajecten dan ook vooral die-
nend opstellen.
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2. REGIONALE SAMENWERKING

Uitgangspunt voor regionale samenwerking is: lokaal wat 
lokaal kan, regionaal wat regionaal moet. Deze opstelling 
houdt niet in dat samenwerking alleen aan de orde is als 
het verplicht is. Bij elke vorm van samenwerking zal echter 
de vraag moeten worden gesteld of het in het belang is 
van de Ridderkerkse burger. Samenwerking is geen doel, 
maar een middel om de Ridderkerkse bevolking beter van 
dienst te zijn. Het eigen karakter en de zelfstandigheid van 
Ridderkerk dienen te worden gehandhaafd. Dit betekent 
dat gemeentelijke herindeling of anderszins aanpassing 
van de gemeentegrens wordt afgewezen.

3. VEILIGHEID

Een van de belangrijkste taken van het gemeentebestuur 
is er voor te zorgen dat de Ridderkerkse burger zich vei-
lig kan voelen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de politie 
24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is. Een bemenst 
politiebureau in Ridderkerk heeft daarbij een belangrijke 
functie.

In Ridderkerk is geen ambulancepost. Dat hoeft geen 
bezwaar te zijn als de aanrijtijden van de ambulance vol-
doen aan de normen. De afgelopen jaren is daarin ver-
betering opgetreden, maar voortdurende aandacht blijft 
noodzakelijk.

Vrijwilligers van politie en brandweer leveren een belang-
rijke bijdrage aan onze veiligheid. Hoewel zij zijn opge-
nomen in een bovengemeentelijke organisatie moet het 
Ridderkerkse gemeentebestuur deze vrijwilligers aandacht 
geven en waar mogelijk obstakels voor hun belangrijke vrij-
willigerswerk wegnemen.

Een positieve bijdrage aan de veiligheid kan worden gele-
verd door een bredere, zichtbare inzet van toezichthouders 
en blijvende steun aan buurtpreventieprojecten.

De overlast van uitgaans- en horecagelegenheden dient te 
worden teruggedrongen. Waar nodig kan cameratoezicht 
plaatsvinden.

Een belangrijk aspect van veiligheid is het handhaven van 
regels. Overtreders dienen te worden aangepakt en de 
schade moet op de daders worden verhaald.

4. VERKEER EN VERVOER

Ridderkerk moet beschikken over goed en flexibel open-
baar vervoer. Het gaat daarbij niet alleen om de verbinding 
van Ridderkerk met omliggende plaatsen, maar ook om de 
verbinding tussen de verschillende Ridderkerkse wijken. 
Hierin dienen energiezuinige en milieuvriendelijke bussen 
een belangrijke rol te spelen. Een tram is daarvoor niet 
nodig en ook ongeschikt.

Ook voor het overige verkeer dienen er verbeteringen 
te komen. Het stimuleren van vervoer over water en het 
gebruik van de fiets, kunnen de druk op het Ridderkerkse 
wegennet verminderen. Daarvoor is goed onderhoud van 
wegen, fiets- en voetpaden noodzakelijk.

De verkeersafwikkeling rond het centrum moet structureel 
worden aangepakt en verbeterd. Het centrum moet goed 
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bereikbaar blijven, maar verkeersstromen moeten wel zo 
worden geleid, dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd 
en de overlast afneemt. 

Speciale aandacht zal gegeven worden aan de kruising 
Rijnsingel/Rotterdamseweg en het sluipverkeer over de 
Rotterdamseweg. Maatregelen tegen sluipverkeer mogen 
echter niet leiden tot verplaatsing van het probleem naar 
andere Ridderkerkse wegen of slechtere bereikbaarheid 
van Ridderkerkse bedrijven. Duidelijk is wel dat minder ver-
keer op de Rotterdamseweg ook minder overlast (geluid, 
fijnstof) geeft.

Bij alle verkeersmaatregelen dient voortdurend oog te zijn 
voor de veiligheid rondom scholen en langs schoolroutes. 
Ook de kwetsbaardere verkeersdeelnemer dient zich veilig 
te kunnen verplaatsen.

5. RUIMTELIJKE ORDENING

Voor het ruimtelijke-ordeningbeleid gelden een aantal uit-
gangspunten:
a.  Het relatief dorpse karakter van Ridderkerk dient te wor-

den gekoesterd.
b.  De open (groene) buffers rond Ridderkerk dienen in 

stand te worden gehouden
c.  Bestaande bedrijventerreinen herstructureren heeft voor-

rang boven ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen

Nieuw Reijerwaard dient bij voorkeur bestemd te blijven 
voor glastuinbouw. Indien noodzakelijke uitbreiding van de 
AGF-sector daartoe noopt, kan worden overwogen om het 
noordelijke deel daarvoor te bestemmen. Hierbij zullen de 
volgende voorwaarden gelden:
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•  De ontsluiting van het gebied zal goed moeten worden 
geregeld

•  Het woongenot van de bewoners van de Rijksstraatweg 
zal moeten worden gewaarborgd

•  Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de belangen 
van de tuinders, zowel zij die hun bedrijf willen voortzet-
ten, als zij die hun bedrijf willen beëindigen. Daarom 
moet hen snel duidelijkheid worden geboden.

•  De cultuurhistorische elementen van de boomgaard die-
nen te worden beschermd. Elke activiteit op dit terrein 
zal daaraan moeten worden getoetst.

6. WONINGBOUW EN LEEFMILIEU

Het Ridderkerkse woonwensenonderzoek zal een leidende 
rol spelen bij te ontwikkelen woningbouwprogramma’s. 
Een belangrijke voorwaarde daarbij is ook, dat de voorraad 
sociale woningbouw daarop aansluit.

Woningbouw en woningtoewijzing zal zoveel mogelijk 
gericht moeten zijn om lokale woningzoekenden van 
een woning te voorzien. Hiermee wordt voorkomen dat 
bepaalde doelgroepen (vooral jongeren) wegtrekken uit 
Ridderkerk.

Bij nieuwe woningen zal speciale aandacht zijn voor 
levensloopbestendige woningen.

Bevordering van doorstroming moet er mede aan bijdragen 
dat de onderzochte woonwensen ook zoveel mogelijk kun-
nen worden gehonoreerd.

Bij herstructurering van bedrijventerrein Donkersloot-West 
(Kerckepolder) zullen ook andere bestemmingen worden 
meegewogen. Eventueel zou hier wonen en detailhandel 
kunnen worden toegestaan, waardoor dit gebied meer bij 
het centrum wordt betrokken.

7. LEEFOMGEVING

De ligging van Ridderkerk, onder de rook van Rotterdam, 
doorsneden door rijkswegen, in een gebied met veel eco-
nomische activiteiten, dwingt tot extra aandacht voor de 

leefomgeving. Het bestaande groen, zowel binnenstedelijk 
als in de open buffer rond Ridderkerk, dient te worden 
beschermd. Daarnaast draagt goed onderhoud van de bui-
tenruimte bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Speciale aandacht is nodig voor de invloed van water op 
onze leefomgeving. Dat geldt bij (nieuwe) ruimtelijke inrich-
ting, maar zeker ook voor de waterberging in oudere wij-
ken. Wateroverlast na regenval (bijvoorbeeld de Kerkweg) 
dient voortvarend te worden opgelost. 

De aanwezigheid van zwerfvuil draagt bij aan een nega-
tieve ervaring van de leefomgeving. Dit moet dan ook 
zoveel mogelijk worden bestreden en voorkomen. 
Schoonmaakacties, plaatsing van voldoende prullenbakken 
in de openbare ruimte, blikvangers bij op- en afritten kun-
nen hieraan bijdragen.

8. MILIEUBELEID

De lucht- en geluidsoverlast, veroorzaakt door de rijks-
wegen, moet worden aangepakt. Acties gericht op 
Rijksoverheid en Rijkswaterstaat kunnen wellicht leiden tot 
maatregelen. De gemeente dient echter ook zelf actie te 
ondernemen, bijvoorbeeld door de aanplant van groene 
buffers. Planvorming hierover dient te geschieden in goed 
overleg met de organen, zoals wijkoverleg Ridderkerk-
West.

De gemeente zal zich actief beijveren voor doortrekking 
van de A4-zuid. Dit kan de A16 ontlasten, zodat ook dit 



5

een bijdrage kan leveren aan de vermindering van overlast.

Ook het gedrag van de individuele burger heeft con-
sequenties voor het milieu. Hier ligt een taak voor de 
gemeentelijke overheid op het gebied van voorlichting. 
Burgers dienen zich bewust te zijn van hun eigen ver-
antwoordelijkheid. De gemeente kan daar aan bijdragen 
door energiebesparende maatregelen te stimuleren en het 
gebruik van consumentenvuurwerk actief te ontmoedigen.

9. FINANCIËN

De te verwachten vermindering van de bijdrage van de 
Rijksoverheid dwingt tot een herbezinning. Er zullen ingrij-
pende maatregelen moeten worden genomen om de 
gemeentelijke financiën structureel op orde te houden. 
Daarnaast zal de gemeente zeer terughoudend moeten zijn 
bij het aangaan van risicovolle verplichtingen.

De in de raad te voeren kerntakendiscussie moet leiden 
tot keuzes. De vaak kostbare inhuur van externen dient 
drastisch te worden beperkt. Het nut en de noodzaak van 
gemeentelijke subsidies zal opnieuw kritisch moeten wor-
den bekeken. Waarop kan de gemeente besparen door 
efficiënter te werken, welke taken kunnen worden afgesto-
ten of op lager niveau worden uitgevoerd? De gemeentefi-
nanciën moeten voortdurend kritisch worden gevolgd, ook 
als de financiën op orde zijn. De rekenkamercommissie 
kan hierin een rol spelen en zal dan ook in staat moeten 
worden gesteld haar taak naar behoren te kunnen verrich-
ten. De gemeente dient daarbij ook aandacht te hebben 
voor haar rol als goede werkgever.

De hondenbelasting is een belasting die wordt geheven bij 
een beperkte groep burgers. De opbrengsten komen ech-
ter in de algemene middelen. Om deze reden dient in deze 
raadsperiode de hondenbelasting afgeschaft te worden. 
Verhoging van de onroerend-zaakbelasting met meer dan 
het inflatiepercentage is pas aan de orde als alle andere 
mogelijkheden zijn uitgeput. Daarnaast moet de mogelijk-
heid tot kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor 
burgers met een laag inkomen in stand blijven. 

10. ECONOMIE EN WERK

Het is van groot belang dat de werkgelegenheid wordt 
behouden. Hiervoor is het noodzakelijk dat Ridderkerk 
zorgt voor een goed ondernemersklimaat, zowel voor 
bestaande ondernemers als voor ondernemers die vesti-
ging in Ridderkerk overwegen.

Een deel van de Ridderkerkse inwoners is aangewezen op 
de sociale werkvoorziening. Voor de kwaliteit hiervan en 
het wegwerken van de bestaande wachtlijsten dient veel 
aandacht te zijn. Ook bedrijven kunnen hierbij betrokken 
worden. 

Het is voor de Ridderkerkse economie van belang dat er 
goede contacten zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven. De 
gemeente moet een belangrijke rol spelen in het bij elkaar 
brengen van deze partijen. Behalve puur economische 
onderwerpen, dienen ook zaken als maatschappelijk en 
duurzaam ondernemen op de agenda te worden geplaatst.
Wijken moeten voldoende (winkel)voorzieningen hebben. 
Dit moet een voortdurende zorg zijn, zeker bij nieuwe ont-
wikkelingen. Dat dit nog extra geldt voor woon-zorgzones 
spreekt vanzelf.

De leefbaarheid van Ridderkerk wordt niet opgeofferd aan 
economische ontwikkelingen. De huidige maatschappij 
neigt naar een 24-uurs economie gedurende zeven dagen 
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per week. Wie hieraan wil meedoen, kan in de omgeving 
van Ridderkerk goed terecht. Ridderkerk biedt juist de 
mogelijkheid zich een dag per week te onttrekken aan 
deze hectiek. Dat gebeurt door de zondagse winkelsluiting 
te handhaven en bij evenementen er rekening mee te hou-
den dat een flink deel van de Ridderkerkse bevolking hecht 
aan zondagsrust.

11. ZORG EN WELZIJN

De gemeentelijke voorzieningen, gericht op inwoners met 
een zeer laag inkomen (bijzondere bijstand) dienen ruim-
hartig te blijven.

Zorg voor de zwakkere in de samenleving is een van de 
kerntaken van de gemeente. Er moet dan ook voldoende 
zorgaanbod zijn voor ieder die dat nodig heeft en dat ook 
aansluit bij de zorgvrager. Als deze zorg aanwezig is, dan 
kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven func-
tioneren. Een betaalbaar aanvullend vervoerssysteem voor 
ouderen, die daarvan afhankelijk zijn, en gehandicapten is 
daarbij essentieel. 
 
Zorg is meer dan lichamelijke zorg. Het gaat ook om 
tegengaan van vereenzaming en isolement, om meepra-
ten over en meedoen aan het maatschappelijk leven. Voor 
mensen met een beperking, mensen met chronische of 
psychosociale problemen. Ook mantelzorgers en vrijwil-
ligers spelen hierbij een belangrijke rol. Zij moeten kunnen 
rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente.
 
De Wet maatschappelijke ondersteuning vraagt inclusief 

beleid: beleid dat rekening houdt met de verschillende 
mogelijkheden en beperkingen van mensen waardoor uit-
sluiting wordt tegengegaan

12. JEUGD EN GEZIN

Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet leiden tot een 
werkelijke verbetering van de jeugdzorg. Indien nodig moet 
aan ouders opvoedingsondersteuning worden aangebo-
den. Het beleid dient er op te zijn gericht te voorkomen dat 
jongeren in de hulpverlening terecht komen.

Voor jongeren dienen er verantwoorde recreatieve en spor-
tieve voorzieningen, speelterreinen en trapveldjes te zijn.
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13. VOLKSGEZONDHEID

Toenemend alcoholgebruik is een gevaar voor de volks-
gezondheid. De gemeente dient met goede voorlichting 
en preventieve maatregelen alcohol- en andere versla-
ving tegen te gaan. Daarin passen ook afspraken met de 
plaatselijke horecaondernemers over alcoholmatiging en 
sluitingstijden. Ook de toename van overgewicht is zorge-
lijk. De burger dient te worden gestimuleerd om meer te 
bewegen.

Ridderkerkers zijn ’s avonds en in het weekend aangewe-
zen op de huisartsenpost in Rotterdam-Zuid. De gemeente 
moet onderzoeken of een huisartsenpost in een van de 
plaatselijke gezondheidscentra realiseerbaar is.

14. EDUCATIE

Het beleid van de gemeente dient gericht te zijn op het 
vroeg signaleren van problemen van leerlingen. Er kan dan 
hulp worden geboden via schoolmaatschappelijk werk, 
zorgadviesteams en indien nodig een gezinscoach.

Het welbevinden van leerlingen wordt ook beïnvloed door 
de onderwijshuisvesting. Er dient aandacht te zijn voor het 
binnenklimaat en de veiligheid.

De Ridderkerkse scholen hebben een eigen identiteit. Deze 
identiteit dient te worden gerespecteerd, ook bij gebruik 
van schoolgebouwen door andere organisaties.

Het middelbare beroepsonderwijs is in Ridderkerk beperkt 
aanwezig. Rekening houdend met de (toekomstige) 
behoefte van werkgevers stimuleert de gemeente vestiging 
van meer opleidingen op het gebied van Zorg en Logistiek.

15. CULTUUR

Het beleid van de gemeente dient gericht te zijn op het 
behouden van cultuurhistorische waarden (archeologie en 
monumenten). Hier hoort ook bij het actueel houden van 
de gemeentelijke monumentenlijst. De bestaande monu-
mentencommissie dient een actieve rol te krijgen.

De Oudheidkamer, die zich richt op het bewaren van de 
lokale geschiedenis, verdient steun vanuit de gemeente.

De bibliotheek en de muziekschool kunnen blijven rekenen 
op steun vanuit de gemeente. Bevordering van de leescul-
tuur is meer dan ooit nodig. Voor de muziekschool dient 
het tariefbeleid te zijn gericht op toegankelijkheid voor 
iedereen.
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In Ridderkerk dient een divers aanbod van cursussen te 
zijn, zoals dat eerder door de Volksuniversiteit werd aange-
boden. Het opnieuw realiseren van deze voorziening is een 
belangrijke opdracht.

16. RECREATIE EN SPORT

Het onderhoud van de bestaande parken dient te geschie-
den met aandacht voor zowel de recreatieve functie als de 
natuurwaarde.
Verbetering en uitbreiding van aantrekkelijke fiets- en wan-
delroutes kan de recreatieve waarde nog verhogen.

Voor kinderen en jongeren dienen er meer veilige en goed 
onderhouden speelvoorzieningen te zijn.

Sportaccommodaties moeten (brand)veilig, doelmatig en 
zoveel mogelijk multifunctioneel te zijn. 

Subsidies aan sportverenigingen komen aan bod in de 
kerntakendiscussie. Uitgangspunt is dat er een goede ver-
houding is tussen de gemeentelijke subsidie en particuliere 
bijdragen.

Een extra punt van aandacht is het alcoholgebruik in sport-
kantines. Ook hier dient overmatig alcoholgebruik te wor-
den beperkt.

Dienstbaar in vertrouwen
De titel van het akkoord is “Dienstbaar in vertrouwen”. Met dit motto geven we aan dat we de taak van de gemeentelijke 
overheid vooral zien in het dienstbaar zijn aan de burgers van Ridderkerk. Vertrouwen tussen burgers en gemeentebe-
stuur, vertrouwen tussen raad en college en tussen raadsfracties onderling is van groot belang. De nieuwe coalitie ziet 
dit als een van de opdrachten voor de komende vier jaar. Een majeure opdracht die ook nodig is voor het succesvol 
omgaan met de opgaven waar we voor staan en de ambities die we hebben voor de ontwikkeling van Ridderkerk.

Met onderling vertrouwen als basis hebben wij gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Dit biedt ruimte om in onder-
ling overleg tot nadere invulling te komen. Dat gesprek gaan we graag aan met de raad en met maatschappelijke part-
ners. Zeker in het licht van de zware opgave om duidelijke en mogelijk pijnlijke keuzes te maken nu het financiële tij dat 
van ons vraagt. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om Ridderkerk hier sterker uit te laten komen. 
Want dienstbaar in vertrouwen zijn wij niet alleen aan de huidige inwoners maar ook aan toekomstige generaties. We 
gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Leefbaar Ridderkerk SGP
A.Los V.A.Smit

Gemeente Ridderkerk
Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
telefoon 0180-451234
info@ridderkerk.nl
www.ridderkerk.nl


