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Inleiding  

Nog maar 5 maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Maar de politieke onstuimigheid in 

Nederland maakt dat niemand met enige mate van zekerheid uitspraken kan doen over hoe de 

verhoudingen in de gemeenteraad na deze verkiezingen zullen zijn. Wel is duidelijk dat er bezuinigd zal 

moeten worden en dat de nieuwe raad voor lastige keuzes zal komen te staan. Wij, de huidige 

gemeenteraad, weten nu uit ervaring dat dat geen gemakkelijke opgave is. Hierdoor ervaren politieke 

partijen vaak een innerlijke spanning omdat in de praktijk veel energie wordt gestoken in het tegengaan 

van en tegenkracht bieden aan onwenselijke veranderingen in plaats van energie steken in 

ontwikkelingen die de partij wel graag zou willen zien. 

Los van de bezuinigen krijgt de nieuwe raad, net als wij, ook te maken met andere gevolgen van de 

economische crisis op onder andere het gebied van lokale economie, de decentralisaties die met een 

bezuiniging worden doorgevoerd, een milieu crisis en veranderingen in de zorg. Allemaal ontwikkelingen 

die bijdragen tot een gevoel van onveiligheid bij burgers.  

 

Economie 

Hoewel de gemeente de lokale economie slechts in beperkte mate kan beïnvloeden is het van groot 

belang dat de mogelijkheden die de gemeente heeft optimaal worden ingezet. Deze mogelijkheden 

bestaan uit dienstverlening aan bedrijfsleven, profilering, lobbyen en strategische samenwerking met 

partijen in de regio en grotere verbanden. D66/GroenLinks ziet dit te weinig terug in het gemeentelijk 

handelen en vindt dat al deze middelen meer en vol enthousiasme door de gemeente ingezet zouden 

moeten worden.  

Ridderkerk heeft van oudsher geen duidelijk economisch profiel, geen duidelijke economische visie en 

geen coherent beleid op het gebied van economie. Met het vaststellen van het economisch beleid in 

maart heeft de gemeente een eerste goede stap gezet richting een economische visie voor Ridderkerk. 

D66/GroenLinks wil dat er de komende paar maanden hard wordt gewerkt aan een economische visie 

voor Ridderkerk.  

Uit vragen blijkt dat slechts 21% van de uitgegeven kavels op Cornelisland is verkocht. D66/GroenLinks 

is teleurgesteld over dit lage percentage en vind het jammer en eigenlijk onbegrijpelijk dat de raad pas in 

december een marketing plan krijgt te zien terwijl er al lang signalen waren dat de verkoop niet helemaal 

ging zoals verwacht. Waarom is het college niet eerder met concrete extra acties gekomen om de kavels 

te verkopen? 

De bedrijfsontwikkeling van Nieuw Reijerwaard betekent een enorme economische boost voor Ridderkerk 

en de regio. Het grootste gedeelte van de werkgelegenheid die deze ontwikkeling met zich mee zal 

brengen is geschikt voor laaggeschoolde werknemers. Hierdoor gaat in Ridderkerk steeds meer 

scheefgroei ontstaan tussen arbeid dat geschikt voor hoger en lager geschoolde mensen. De inzet op 

vestiging en behoud van hoogwaardige arbeid wordt daardoor alleen maar belangrijker om er samen met 

een versterking van het woonmilieu voor te zorgen dat Ridderkerk toekomstbestendig blijft. 
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De economische belangen, financiële belangen en de belangen van bewoners van Ridderkerk in de 

gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard zijn groot. Wij vinden het dan ook jammer dat de 

gemeenteraad niet in staat is gebleken een vertegenwoordiger van de gemeenteraad aan algemeen 

bestuur van de gemeenschappelijke regeling te kunnen leveren.  

Er zijn voorstanders onder winkeliers en consumenten voor openstelling op zondagen. Tegelijk zijn er 

eenmanszaken die de deuren niet gesloten kunnen houden als hun grote concurrenten wèl open zijn, 

maar te weinig extra omzet draaien om er van te profiteren. Voor beide standpunten valt wat te zeggen. 

Wij vinden dat ondernemers zelf moeten kunnen kiezen of hij al dan niet open wil op zondag. Het is een 

kans voor wie wil, maar geen plicht.  

 

Duurzaamheid en milieu 

Op het gebied van duurzaamheid is het afgelopen jaar veel bereikt. Het doet ons deugd te zien dat er nu 

zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis liggen omdat hier een belangrijke voorbeeldfunctie van 

uit gaat. Maar we zijn er nog niet. D66/GroenLinks wil dat de daken van nieuwe woningen en bedrijven 

een goede zonligging ten behoeve van de energievoorziening krijgen. En dat particulieren die 

zonnepanelen op het dak willen dit op eenvoudige wijze met hulp van de gemeente zouden moeten 

kunnen doen. Een andere goede ontwikkeling voor het milieu is dat de gemeente er toe is over gegaan 

elektrische wagens aan het wagenpark toe te voegen. Ook hier een fantastische eerste stap, maar wij 

zijn nog niet tevreden omdat wij vinden dat het gehele wagenpark op elektriciteit zou moeten rijden.  

De luchtkwaliteit in Ridderkerk is de afgelopen periode sterk verbeterd. Maar ook hier kunnen nog 

stappen gezet worden. Wij willen dat meer wordt ingezet op schone lucht overal in onze gemeente en dat 

zowel fijnstof als stikstof overal onder de normwaarde komen. 

Schaliegas zit in kleine hoeveelheden in de grond. Om schaliegas te winnen worden grote hoeveelheden 

van een mengsel van water en chemicaliën in de grond gespoten. Het afvalwater dat overblijft na de 

schaliegaswinning is giftig en kan een bedreiging vormen voor ons grond- en drinkwater en voor onze 

natuur. Wij zijn tegen het winnen van schaliegas en steenkoolgas in Ridderkerk en dienen een motie in 

om Ridderkerk schaliegas en steenkool vrij te houden. 

 

Zorg 

Het voortbestaan van het persoonsgebonden budget staat onder druk. Het afgelopen jaar heeft 

D66/GroenLinks met andere partijen gestreden voor het behoud van de mogelijkheid dat mensen zelf hun 

zorg inkopen. Omdat dit mensen in staat stelt de regie over het eigen leven te houden waardoor zij 

optimaal kunnen participeren in de samenleving. Wij zullen ons voortdurend blijven inzetten voor het 

behoud van de mogelijkheid tot het zelf regelen van de zorg.  

De vergrijzing van de bevolking heeft enorme consequenties voor de mantelzorg. Enerzijds zal als gevolg 

van de vergrijzing de vraag naar mantelzorg toenemen. Anderzijds zal juist als gevolg van de vergrijzing 

in de gemeente het aanbod van vrijwilligers afnemen. Er moet actief beleid gevoerd worden om de positie 

van mantelzorgers te versterken.  
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Met de decentralisaties komen er omvangrijke taken op gemeenten af. Dit roept veel onrust en 

onzekerheid bij gemeenten en betrokken maatschappelijke organisaties op. Ook is er veel onduidelijkheid 

bij de kwetsbare groepen die geraakt zullen worden door de decentralisaties. Niet alleen de financiën, 

maar ook de uitvoering zorgt dit voor veel onzekerheid bij gemeenten en de doelgroepen. Wij willen om 

de onzekerheid tot een minimum te beperken dat de gemeente daadkrachtig aan de slag gaat met de 

voorbereiding en het in een later stadium uitvoeren van de gedecentraliseerde taken. 

Zorg moet dichter bij de mensen worden georganiseerd. Daar waar haalbaar bij voorkeur in de buurt. De 

focus van de gemeente moet er dan ook op gericht zijn te onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. 

D66/GroenLinks heeft de aanrijdtijden van ambulances altijd een groot punt van zorgen gevonden. Wij 

zijn dan ook heel blij te zien dat vanaf de nieuwe opstelplaats bij het Maasstad ziekenhuis een score van 

nog net geen 95% gehaald wordt. Maar een zwaluw maakt nog geen zomer dus blijven we hier alert op.  

 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

Ook in Ridderkerk is de ruimte beperkt. Daarom moeten onze beperkte ruimtelijke mogelijkheden 

doelgericht, nauwgezet en optimaal in zetten om zo een wervend woonmilieu en een demografisch goed 

uitgebalanceerde bevolkingssamenstelling te bewerkstelligen.  

Er is nog altijd een gebrek aan betaalbare en aantrekkelijke woningen voor starters en jonge gezinnen. 

Hoewel er steeds meer rekening wordt gehouden met deze doelgroep blijft dit een punt van zorg en 

daarmee een speerpunt voor D66/GroenLinks. Voor jonge gezinnen om jongeren die een gezin willen 

stichten speelt voldoende speelruimte in de omgeving een van de voorwaarden om zich te vestigen in 

een gemeente. In Ridderkerk zitten we nog altijd onder de landelijke norm van 3%.  

Met name de stapeling van risico’s gelopen op grondexploitaties blijven voor D66/GroenLinks een grote 

punt van zorg. Wat gaat het college doen om de risico’s zo klein mogelijk te houden? 

 

Verkeer 

Het is van groot belang dat alle geplande fietshighways op zo kort mogelijke termijn worden gerealiseerd 

omdat dit helpt de fietsbereidheid van mensen te vergroten en daardoor fietsen een goed alternatief 

wordt voor de auto. Want Ridderkerk behoort nog steeds tot een van de meest autogeoriënteerde 

gemeenten van Nederland en dat moet veranderen. Daarnaast komen de fietshighways de fietsveiligheid 

van grote groepen fietsende scholieren ten goede.  

Voor de verkeersveiligheid vinden wij van groot belang dat de maximum snelheid van 30 km per uur 

binnen de bebouwde kom wordt gehandhaafd. Steeds vaker zien we invalidenwagentjes op de straat 

rijden in plaats van op de stoep hoewel niet duidelijk of dit moet of mag kunnen er toch onveilige 

verkeerssituaties ontstaan. Graag een reactie van de portefeuillehouder. 

 

BAR samenwerking 

De BAR samenwerking heeft het afgelopen jaar definitief vorm gekregen. Zeker gezien de taken die naar 

de gemeenten toekomen leek de BAR samenwerking noodzakelijk. Nu is de fase aangebroken dat de  
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BAR samenwerking en de BAR organisatie zich moeten gaan bewijzen. D66/GroenLinks is van mening 

dat zo een ver gaande vorm van samenwerking tussen 3 gemeenten risico’s met zich meebrengt waar wij 

als raad alert op moeten zijn.  

 

Metropoolregio 

D66/GroenLinks is altijd kritisch geweest ten aanzien van de vorming van de Metropoolregio. Maar omdat 

Ridderkerk mogelijk grote belangen heeft in de Metropoolregio en deze moeten adequaat behartigd 

worden hebben wij het college in een vroeg stadium verzocht zo veel als mogelijk aan overleggen deel te 

nemen. Zeker nu blijkt dat de BDU gelden voor vervoer richting de Metropoolregio gaan is dat een 

verstandige opstelling gebleken.  

 

Veiligheid 

De recente overvallen op verschillende winkels in Ridderkerk versterken het gevoel van onveiligheid van 

onze bewoners. Daarnaast is er ook een trend zichtbaar dat de overvallers vanwege goed bewaakte 

winkels nu steeds vaker mensen thuis overvallen. Niet zeldzaam zijn ouderen hiervan het slachtoffer. De 

gemeente moet zich er voor inspannen mensen voor te lichten hoe zich te wapenen tegen deze vorm van 

criminaliteit.  

Burenoverlast, nachtelijk lawaai, intimidatie, geweld, enzovoort lijken in vergelijking met zware criminaliteit 

zoals hiervoor omschreven niet al te ernstig. Maar ze hebben in het algemeen wel een grote impact op 

mensen en kunnen een voortdurende aantasting zijn van hun gevoel van welbevinden en veiligheid. 

Steeds opnieuw klagen mensen dat er “niets” gebeurt en dat de ernstige overlastgevers, soms na een 

korte onderbreking, jarenlang een straat of buurt terroriseren. Ook blijven de klachten bestaan over het 

moeilijk aangifte kunnen doen bij de politie en het gevoel dat men wordt afgescheept.  

Maar het is niet alleen criminaliteit en overlast dat maakt dat mensen zich onveilig voelen. Ook de vele 

veranderingen in onze samenleving als gevolg van bezuinigingen brengen gevoelens van onveiligheid 

met zich mee. Wat vroeger van zelf sprekend was is nu een onderwerp van bezuiniging, waarbij het nog 

maar de vraag is wat er nu nog overblijft van het sociaal vangnet dat vroeger zo vanzelfsprekend was. Dit 

zou je “sociale onveiligheid” kunnen noemen. 

 

Onderwijs 

D66/GroenLinks vindt dat hoog moet worden ingezet op de bestrijding van onderwijs achterstanden. Er 

moet een actief en samenhangend beleid worden gevoerd in het voorkomen en bestrijden van 

onderwijsachterstanden en het bevorderen van integreren van migranten. Daarnaast is het 

onaanvaardbaar dat voor probleem- en zorgleerlingen die om wat voor reden geen onderwijs kunnen 

volgen in het regulier onderwijs geen passende alternatieven beschikbaar zijn.  

De ontwikkeling van het concept van brede scholen moet worden voortgezet in elke wijk, zodat een 

divers aanbod van educatieve, sociale activiteiten kan worden aangeboden door met elkaar 

samenwerkende instellingen, organisaties en vrijwilligers. D66/GroenLinks wil door samenwerking en 

integratie van verschillende vormen van kinderopvang tot voorscholen bevorderen. 
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Afsluitend 

Namens de fractie D66/GroenLinks wens ik alle (burger) raadsleden, de burgemeester, de wethouders en 

ambtenaren veel wijsheid toe bij al hun inspanningen voor Ridderkerk.  

 

Farahnaz Fräser, MScBA 

Fractievoorzitter D66/GroenLinks 


