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We zitten op dit moment in een economische crisis waarvan niemand met enige mate 
van zekerheid kan zeggen of we nu nog maar aan het begin, in het midden of aan het 
eind zitten. Doortastend optreden van Europa om de crisis te bestrijden heeft lang op 
zich laten wachten en het is nog maar vraag of wat er nu op tafel ligt niet To Little To 
Late is. Naast de onzekerheden die deze crisis met zich meebrengt zitten we in 
Nederland midden in het proces van het overhevelen van taken van de Rijksoverheid 
naar gemeenten. Ook Ridderkerk wordt geconfronteerd met dit steeds groter wordend 
takenpakket en ziet zich genoodzaakt samenwerkingverbanden met andere gemeenten 
aan te gaan om zo de krachten te bundelen.   
 
BAR samenwerking 
Er zijn argumenten die een terughoudende houding ten aanzien van samenwerking met 
andere gemeenten rechtvaardigen. De oplossing voor grote problemen en grote 
uitdagingen is niet per definitie schaalvergroting. Daarnaast is een samenwerking tussen 
drie verschillende gemeente met elk hun eigen kenmerken, eigen behoeften, eigen 
cultuur en met elk hun eigen belangen een ontwikkeling waarvan je mag verwachten dat 
niet zonder struikelblokken zal zijn. Wij zijn er dan ook niet van overtuigd dat 
schaalvergroting per definitie leidt tot meer efficiëntie en kosten reductie zoals dat nu 
wordt voorgespiegeld. 
 
Ook zijn argumenten om een samenwerking aan te gaan. Wij zien er een voordeel in een 
samenwerking daar waar we de taken niet alleen kunnen uitvoeren of waar voor een 
effectieve uitvoering een grote schaal belangrijk is. Een ander argument voor 
samenwerking is een krachtigere stem in breder regionaal verband. 
 
Voorwaarde voor een succesvolle BAR samenwerking is dat de partners van elkaar weten 
waar de belangen liggen, waar de belangen tegenstrijdig zijn en waar de belangen 
parallel lopen. Het startpunt voor samenwerking zou D66/GroenLinks betreft moeten zijn 
op beleidsterreinen met parallel lopende belangen met behoud van de Ridderkerkse 
autonomie. Hoe ziet het college dit?  
 
Gezonde bevolkingsopbouw 
We zien de trend dat jongeren, dankzij een succesvol onderwijsbeleid, een steeds hogere 
opleiding afronden. Ook voor Ridderkerk geldt dat jongeren steeds vaker een opleiding 
op een hoger onderwijsniveau dan hun ouders afronden. Dankzij de economische crisis 
zal dit naar verwachting alleen maar toenemen.  
In de structuurvisie staat (Pag. 9) “ Stimuleren van verjonging is een kwestie van lange 
adem van een integrale aanpak op het gebied van bijvoorbeeld het woningaanbod, de 
werkgelegenheid en het voorzieningen niveau”. Mede op initiatief van D66/GroenLinks is 
de woningbouwstrategie geamendeerd en worden er nu meer starterswoningen gebouwd 
dan initieel het plan was. Het eerste gedeelte van de integrale aanpak waarover werd 
gesproken heeft dankzij de amendering  inhoud gekregen.  
 
Daarnaast wordt in de structuurvisie (pag. 11) aangegeven:  “de aanwezigheid van 
banen in de directe woonomgeving is een wervingskracht voor jonge gezinnen”. Gezien 
de waarneembare trend van steeds hoger opgeleide jongeren moeten er naast voldoende 
passende woningen ook voldoende passende banen in Ridderkerk zijn.  
 
In de beantwoording op vragen over het arbeidsbeleid geeft het college aan dat het 
beleid zich niet richt op het op het creëren van arbeidsplaatsen op een bepaald 
opleidingsniveau. Met andere woorden er wordt alleen gekeken naar het aantal 
arbeidsplaatsen. Daarnaast bespeuren wij, in bijvoorbeeld de startnotitie “Inspelen op 
Vergrijzing”, bij het college een teneur van zich neerleggen bij de trend van een sterk 
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vergrijzende gemeente omdat dit moeilijk te beïnvloeden is. Dit is voor ons een punt van 
zorgen.  
 
D66/GroenLinks is het eens dat het behouden van werkgelegenheid belangrijk is. Maar 
willen wij jongeren in Ridderkerk behouden en/of aantrekken dan zullen we verder 
moeten kijken dan enkel het aantal arbeidsplaatsen. Wij roepen het college op een 
proactieve arbeidsbeleid te voeren om zo een gezonde mix tussen hoger, middelbaar en 
lager opgeleide arbeidsplaatsen te bewerkstelligen.  Graag een reactie hierop van het 
college.  
 
Sport en Welzijn 
In de raadsinformatie brief met als onderwerp de afronding van de fusie tussen SRS en 
Dynamiek begin dit jaar wordt aangegeven dat het college afziet van een benoeming van 
een collegelid in de Raad van Toezicht van Sport en Welzijn (S&W).  
 
S&W is uitvoerder van een groot aantal belangrijke beleidsvelden, er werken veel 
Ridderkerks en is met ruim €5 miljoen subsidie op jaar basis verre weg de grootste 
subsidie ontvanger. S&W is dus een organisatie waar de gemeente Ridderkerk grote 
belangen bij heeft en daarin zien wij we een grote kwetsbaarheid voor de gemeente. 
Gezien de grote belangen en de kwetsbaarheid voor de gemeente is het geoorloofd ten 
aanzien van S&W een alternatieve positie dan de gebruikelijke ten aanzien van toezicht 
in te nemen. Niet omdat wij S&W niet vertrouwen maar omdat de belangen erg groot 
zijn. 
 
Wij verzoeken het college gezien de eerder genoemde argumenten het eerder genomen 
standpunt ten aanzien van de benoeming van een collegelid in de Raad van Toezicht van 
S&W te heroverwegen.  
 
Motie: Heroverweging benoeming van een collegelid in de Raad van Toezicht van Sport 
en Welzijn  
 
Tijdens een informatie bijeenkomst sprak S&W de ambitie uit de sociale werkvoorziening 
in de toekomst uit te kunnen en willen voeren. Wij zijn benieuwd hoe het college hier 
tegen over staat. 
 
Ridderkerkse Haven  
Met betrekking tot de Ridderkerkse haven een korte opmerkingen. Naar aanleiding van 
een aantal vragen gesteld door D66/GroenLinks kregen wij onder andere deze  
antwoorden.  
 
Antwoord op 20 september 
“Het is de bedoeling dat de rest vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 
Reijerwaard wordt betaald, gelet op de sterke relatie met de bedrijven uit de AGF-sector 
die op het nieuwe bedrijventerrein een plaats zullen vinden. Aangezien de 
Gemeenschappelijke Regeling nog in oprichting is, was het gelet op de subsidie-deadline 
noodzakelijk om de subsidieaanvraag vanuit de gemeente Ridderkerk te doen”  
 
Antwoord op 21 september  
“De relatie met Nieuw-Reijerwaard is gelegd om de van de provincie ontvangen 
subsidiegelden aan te vullen met middelen vanuit de GR. Er bestaat derhalve een relatie 
met, maar het voert te ver om de haven als onderdeel van de ontwikkeling van Nieuw-
Reijerwaard te beschouwen. De haven behoort niet tot het rechtsgebied van de GR.”   
 
Het is geen onderdeel van de ontwikkeling van Nieuw- Reijerwaard maar wordt wel door 
de gemeenschappelijke regeling die als doelstelling de bedrijfsontwikkeling van Nieuw-
Reijerwaard heeft betaalt. Dit is op een merkwaardige situatie waar die wij vandaag 
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benoemd willen hebben maar waar tijdens de commissie vergadering op terug zullen 
komen. 
 
 
Grondexploitatie 
De risico’s op grondexploitaties zijn groot. De vastgoedmarkt reageert een tot twee jaar 
later op verslechtering of verbetering van economische omstandigheden. 
Projectontwikkelaars en beleggers in vastgoed hebben al flinke verliezen genomen op 
grondposities. En het rapport “Financiële effecten vastgoedcrisis bij gemeentelijke 
grondbedrijven update 2011” van Deloitte lezende kan niet uitgesloten worden dat ook 
Ridderkerk rekening moet houden met tegenvallende opbrengsten, verliezen, of groter 
dan geraamde verliezen op de lopende grondexploitaties. Hoewel wij tevreden zijn dat de 
raad nu inzage krijgt in de financiële risico’s op grondexploitaties realiseren wij ons 
tegelijkertijd dat daarmee de gelopen risico’s niet kleiner zijn geworden. 
 
Op dit  moment zijn er geen richtlijnen voor het aanbieden van nieuwe grondexploitaties 
en aangepaste grondexploitaties aan de raad. Dit is wat D66/GroenLinks betreft een 
onwenselijke situatie. 
 
Motie: Richtlijnen voor momenten aanbieden van grondexploitaties aan raad 
 
 
Financiele positie van de gemeente 
In april hebben wij de nota reserves en voorzieningen aangenomen. De minimum grens 
van de algemene reserves is daarbij vastgesteld op 20 miljoen. We zien de algemene 
reserve hard slinken richting deze de raad vastgestelde ondergrens. 
De komende periode komen er nog veel uitdagingen in de vorm van decentralisaties op 
ons af. Als gevolg van de economische crisis komen daar ook nog eens andere 
onzekerheden bij zoals de opbrengsten van in de exploitaties genomen gronden. Het is 
dus van groot belang de financiële situatie van Ridderkerk goed in de gaten te blijven 
houden.  
 
Motie Ontwikkelingssamenwerking 
Ook in tijden van economische crisis en onzekerheid moeten we zorg blijven dragen voor 
de zwakkeren in onze nabije omgeving maar ook voor degene die wat verder van ons 
afstaan.Wat mijn fractie betreft kan de discussie hoe het ontwikkelingshulp budget 
besteed wordt gevoerd worden. Maar dat we een bijdrage moeten leveren aan 
ontwikkelingssamenwerking staat wat mijn fractie betreft vast. Daarnaast past een 
budget van €10.000 op ontwikkelingssamenwerking niet bij de uitstraling van een 
gemeente met de label Millennium Gemeente. Wij dienen dan ook een amendement in 
iom het budget op ontwikkelingssamenwerking te handhaven op het huidige niveau.  
  
Amendement: Behoud van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget op huidige niveau 
 
 
Ridderkerk 30 oktober 2011, 
D66/GroenLinks 
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Vragen/ reactie gevraagd van college 
 

1. Het startpunt voor samenwerking zou D66/GroenLinks betreft moeten zijn op 
beleidsterreinen met parallel lopende belangen met behoud van de Ridderkerkse 
autonomie. Hoe ziet het college dit? 

2. Wij roepen het college op een proactieve arbeidsbeleid te voeren om zo een 
gezonde mix in tussen hoger, middelbaar en lager opgeleide arbeidsplaatsen te 
bewerkstelligen.  Graag een reactie hierop van het college.  

3. Tijdens een informatie bijeenkomst sprak S&W de ambitie uit de sociale 
werkvoorziening in de toekomst uit te kunnen en willen voeren. Hoe staat het 
college hier tegenover? 

 
 
Moties en amendement  
 

Motie: Benoeming van een collegelid in de Raad van Toezicht van Sport en Welzijn  
 
 
Motie: Richtlijnen voor momenten aanbieden van grondexploitaties aan raad 
 
 
Amendement: Behoud van het ontwikkelingssamenwerking budget op huidige niveau 
 


