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I. INLEIDING 
 
Voor u ligt de kadernota 2012. In deze nota geven wij de stand van zaken weer met betrekking 
tot de belangrijkste ontwikkelingen die op de gemeente afkomen op korte en middellange termijn. 
 
Daartoe wordt eerst kort teruggegrepen op de resultaten van de 1e programmamonitor 2011. In 
hoofdstuk II treft u een samenvatting aan. Voor een uitbreide toelichting wordt u verwezen naar 
de 1e  programmamonitor zelf. Deze wordt tegelijkertijd met deze Kadernota aan u aangeboden.  
 
Door uw Raad is de wens uitgesproken om te komen tot een inhoudelijke kerntakendiscussie. 
Onlangs is daartoe een startnotitie gezonden aan uw raad en door u vastgesteld. De eerste resul-
taten daarvan worden voorjaar 2012 verwacht. 
 
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen die op de gemeente afkomt, is het al eerder door het 
Rijk aangekondigde omvangrijke decentralisatiepakket. Een en ander maakt deel uit van het on-
derhandelingsakkoord tussen VNG en het Rijk, dat moet leiden tot een bestuursakkoord 2011 - 
2015. Hierover wordt u in een raadsinformatiebrief separaat geïnformeerd. 
 
In hoofdstuk III volgen de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2012 en meerjaren-
ramingen 2012 - 2015. De ontwikkeling van het loon- en prijspeil, maar ook van de algemene 
uitkering vormen daarbij de belangrijkste bestanddelen. 
 
Op basis van de uitgangspunten wordt het bestaande beleid doorgerekend en wordt het beeld 
verkregen van de ontwikkeling van het meerjarenperspectief in constante prijzen. Het voor 2012 
nader in te vullen bedrag omvat circa € 1,1 miljoen (exclusief taakstelling 1e  monitor 2011). Bij 
de presentatie van de begroting 2012 zal het daarbij gevoegde dekkingsplan invulling dienen te 
geven aan het hiervoor genoemde bedrag. Daarbij wordt vooralsnog uitgegaan van een nader in 
te vullen taakstelling van ca. € 6,5 ton, naast de inzet van de tijdelijke dekkingsreserve tot een 
bedrag van ca. 4,5 ton.  
 
De Kadernota 2012 wordt afgesloten met enkele conclusies (hoofdstuk V) en een voorstel 
(hoofdstuk VI). 
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II. PROGRAMMAMONITOR 1 VAN 2011 
 
Tegelijkertijd met deze Kadernota 2012 wordt u de 1e programmamonitor 2011 aangeboden. De 
1e programmamonitor 2011 geeft de stand van zaken weer op dit moment. Zowel ten aanzien 
van de voortgang in de uitvoering van de gestelde beleidsdoelen als de ontwikkeling van de bud-
getten. Voor de details wordt u hier kortheidshalve verwezen naar het document van de 1e pro-
grammamonitor 2011. 
 
De gegevens die hebben geleid tot de samenstelling van de eerste programmamonitor omvatten 
de periode 1 januari tot en met 27 april 2011. Daarmee is het lopende begrotingsjaar nog maar 
net van start. Dat neemt niet weg dat tussentijds de balans kan worden opgemaakt en er zo no-
dig bijsturing kan plaatsvinden. Immers het overgrote deel van het begrotingsjaar ligt nog voor 
ons. 
We worden daarin ondersteund door de resultaten die voortvloeien uit de zogenaamde budget-
gesprekken, waarmee we dit jaar van start zijn gegaan.  
Periodiek (in beginsel maandelijks) wordt met ieder organisatieonderdeel de voortgang in de 
programma’s en de budgetontwikkeling besproken. Daarmee wordt nagenoeg permanent een 
goed beeld verkregen van de situatie en de ophanden zijnde ontwikkelingen. Tevens kan, indien 
nodig, daar direct op worden ingespeeld. Het draagt op die manier bij aan een verbetering van de 
beleidscontrol en het budgetbeheer. 
 
Op basis daarvan is de budgettaire ontwikkeling in kaart gebracht. Ten aanzien van de negatieve 
ontwikkeling hebben wij opgemerkt, dat wij op het standpunt staan dat de begroting in beginsel 
taakstellend is. Het negatieve beeld dat uit de 1e programmamonitor voortvloeit, wordt voor een 
belangrijk deel ingenomen door de voorgenomen ombuigingen. De haalbaarheid respectievelijk 
de invulling daarvan wordt niet of later verwacht. Ten gevolge van het feit dat de 1e programma-
monitor de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar omvat, zijn wij van mening dat op 
dit moment nog niet kan worden berust in de uitkomst. Voor zover voorgenomen ombuigingen 
thans niet of onvoldoende haalbaar blijken, ontslaat ons dat niet van de taakstelling. Wij houden 
die vooralsnog dan ook overeind. Wij stellen ons daarom op het standpunt dat het resultaat dat 
volgt uit de 1e programmamonitor 2011 door passende maatregelen zodanig wordt omgebogen 
dat het budgettair geen effect zal hebben op de uitkomst van het lopende begrotingsjaar. In de 2e 
monitor zullen wij u daarover rapporteren. Op dat moment zullen wij ook inzicht geven in hoever-
re het geraamde frictiebudget 2011 nodig zal zijn om tot de gewenste invulling te komen van de 
diverse ombuigingen en taakstellingen. 
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III. UITGANGSPUNTEN  VOOR  DE  BEGROTING 2012 
 
Voor de samenstelling van de Begroting 2012 en meerjarenramingen 2012 - 2015 worden de 
navolgende uitgangspunten gehanteerd. 
 
3.1.  Bestaand en nieuw beleid  
 

De begrotingsramingen op de programma’s zijn gebaseerd op bestaand beleid. 
Bestaand beleid waarvoor nog geen budget beschikbaar is in de begroting treft u aan in bijlage 3. 
Eventueel nieuw beleid wordt aan de raad aangeboden bij de begroting en de behandeling daar-
van in november. Het aandragen van nieuw beleid is zeer onwaarschijnlijk gezien de huidige 
financiële situatie. De (primaire) begroting wordt met eventuele amendementen van de raad, 
inclusief de besluitvorming rond nieuw beleid en het dekkingsplan, vastgesteld.  
 
3.2.  Ontwikkeling personeelskosten 
 

3.2.1. Salarissen 
 

De onderhandelingen CAO-gemeenten worden op 13 mei 2011 voortgezet. Het gaat dan om het 
totale pakket van de sociale leidraad, verlenging en een geringe loonbeweging voor 2012. 
De salarisontwikkeling moet aansluiten bij het meest recente Cao-akkoord, looptijd van 1 juni 
2009 tot en met 1 juni 2011: 
• De eindejaarsuitkering wordt in 2011 (evenals in 2010) met 0,5 % verhoogd (het bodembe-

drag is € 1.750,--); 
• In 2011 is het salaris verhoogd met 0,5%;  
• 1% van de eenmalige uitkering in 2010 kan in 2011 structureel worden als de bonden en de 

werkgevers het in het najaar (wanneer de omvang van de bezuinigingen bekend zijn) eens 
worden over een sociale leidraad (vooruitlopend hierop wordt er van uitgegaan dat dit een 
structurele salarisverhoging betreft). 
 

Uitgangspunt voor het berekenen van de salariskosten is de toegestane formatie met de daarbij 
behorende salarisniveaus. In afwachting van de uitkomsten van het CAO overleg wordt voor-
alsnog uitgegaan van een salariskostenstijging van 2 % in 2012 ten opzichte van 2011. 
 
3.2.2.  Sociale lasten / pensioenpremies  
 

Het pensioenfonds ABP verhoogt de pensioenpremie. Dit gaat in per 1 april 2011 en wordt auto-
matisch meegenomen in de salarisramingen voor de begroting 2012. 
 
3.2.3.  Periodieke verhogingen en gratificatiebudget 
 

De reguliere periodieke verhogingen worden per medewerker bepaald en in de staat van perso-
neelslasten verwerkt. Op basis van ervaringscijfers is het percentage van het gratificatiebudget 
berekend op afgerond 0,15%. Voor extra periodieke verhogingen wordt 0,25% per jaar gehan-
teerd. Tezamen worden deze onderdelen in de staat van personeelslasten verwerkt als een ver-
hoging met 0,4%. 
 
3.3.  Compensatie prijsstijgingen op de uitgavenramingen  
 

De compensatie voor prijsstijgingen wordt door ons (evenals bij het Rijk voor de rijksbegroting en 
de algemene uitkering) gebaseerd op de prognoses van het Centraal Plan Bureau uit het jaarlijk-
se Centraal Economisch Plan (CEP maart/april 2011 - Prijzen overheid). 
Het prijsniveau voor de begroting 2012 bedraagt de nacalculatie over 2011 en een prognose voor 
prijsstijgingen 2012. De prijsstijgingen worden cumulatief berekend naar peildatum 1 januari. De 
toename voor 2012 ten opzichte van 2011 komt vooralsnog uit op 2,25%. 
 
3.4.  Tariefsverhogingen op inkomsten 
 

Volgens het tarievenbeleid moet de koopkracht van de eigen inkomsten worden gehandhaafd. 
Deze eigen inkomsten dienen ter dekking van de uitgaven van de gemeente. De inflatoire ontwik-
keling van deze uitgaven betreffen salariscorrecties volgens de CAO en prijscorrecties. Voor de 
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compensatie van salaris- en prijscorrecties wordt uitgegaan van prognoses van het Centraal Plan 
Bureau voor overheidsconsumptie. De verhouding tussen de salariskosten enerzijds en de kos-
ten van goederen en diensten anderzijds is in de begroting ongeveer 1:3. De correctie van de 
tarieven voor 2012 wordt derhalve berekend op basis van deze verhouding tussen de loonstijgin-
gen en de prijsstijgingen.  
De trendmatige groei 2012 ten opzichte van 2011 is derhalve 2,16 %. 
 
3.5.  Rentepercentages 
 
3.5.1.  Marktrente 
 

De marktrente voor het te berekenen financieringsoverschot/-tekort wordt gebaseerd op de rente 
per 1 april 2011 van een 20 jarige lening met jaarlijkse aflossing: 4,6%. (vorig jaar 3,9%). Voor 
het grondbedrijf wordt een marktrente aangehouden per 1 april 2011 van een 10 jarige fixe le-
ning: 4,3%. (vorig jaar 3,8%). 
 
3.5.2. Bespaarde rente 
 

Als bespaarde rente wordt aangehouden het percentage van 4,3% afgerond uit de renteomslag 
berekening van de begroting.  
 
Extra comptabel wordt berekend welk gedeelte van de bespaarde rente geacht wordt de inflatoire 
stijging van de dotaties (reserves en voorzieningen waarvan de koopkracht gehandhaafd moet 
blijven) te compenseren en welk gedeelte van de bespaarde rente ten gunste van de exploitatie 
komt. Het restant van de bespaarde rente wordt bijgeschreven op de boekwaarde van de vrije 
reserve. 
 
3.5.3.  Omslagrente 
 

De omslagrente voor de berekening van de kapitaallasten over de investeringen is voor de begro-
ting 2012 4,5%. Dit is hetzelfde percentage als voor de begroting 2011.  
Het feit dat de omslagrente (gering) afwijkt van de percentages die gehanteerd worden voor de 
marktrente en bespaarde rente kan als volgt worden verklaard. De rentekosten, die tot uitdruk-
king worden gebracht in een renteomslag, bestaan uit drie componenten: de rente van reeds 
aangetrokken geldleningen, de bespaarde rente over reserves en voorzieningen en een aange-
nomen rente over het financieringstekort per 1 januari van het begrotingsjaar. Dit zijn verschillen-
de percentages.  
 
3.6.  Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 
 

De raming van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds in de begroting 2012 (bestaand 
beleid) is gebaseerd op de mei/junicirculaire 2011. 
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3.7.  Dotatie aan reserves en voorzieningen 
 

Uw raad heeft bij de "Nota Reserves en voorzieningen 2011" bepaald dat van alle reserves en 
voorzieningen actuele bestedingsplannen (gebaseerd op onderbouwde onderhoudsplannen) 
beschikbaar moeten zijn. Aan de hand van de onderhoudsramingen in de begroting worden de 
verplichte staten van mutaties in reserves en voorzieningen opgesteld. Een negatieve stand is 
daarbij niet toegestaan en moet per omgaande gesaneerd worden door een extra dotatie. 
 
3.8.  Dividend 
 

Voor de ramingen in de (meerjaren)begroting is het beleidsuitgangspunt gehanteerd dat wordt 
uitgegaan van het gemiddelde van dividendopbrengsten van de voorafgaande 3 jaar. 
 
3.9.  Gemeenschappelijke regelingen 
 

De werkgroep “Verbetering sturing gemeenschappelijke regelingen” heeft voor de begrotingen 
2012 van de gemeenschappelijke regelingen de jaarlijkse indexeringsbrief opgesteld. Daarin 
komt het stijgingspercentage gemeentelijke bijdrage voor 2012 bij ongewijzigd beleid uit op 0%. 
Voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe activiteiten binnen de Gemeenschappelijke regelingen 
dienen afzonderlijk zichtbaar gemaakt en voorzien te worden van een dekkingsvoorstel. Het is al 
jaren bestaand beleid dat de aanbieding hiervan aan de gemeenten dient plaats te vinden in het 
eerste kwartaal van het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. 
 
3.10. Kerngegevens 
 

Voor de opstelling van de begroting 2012 en meerjarenramingen 2012 - 2015 worden de navol-
gende aantallen voor woningen en inwoners gehanteerd (per 1 januari): 
 
JAAR  WONINGEN  INWONERS 
 
2010  20.334   44.749 
2011  20.362   44.888 
2012  20.564   45.025 
2013  20.947   45.549 
2014  21.223   45.831 
2015  21.282   45.639 
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IV. MEERJARENPERSPECTIEF 2011 - 2015 
 
In bijgevoegde bijlage 1 is het meerjarenperspectief 2011 - 2015 cijfermatig weergegeven. 
De in hoofdstuk III weergegeven uitgangspunten zijn daartoe doorgerekend en vormen onderdeel 
5 van de bijlage.  
 
Tegelijkertijd heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden met betrekking tot het investerings-
plan 2012 - 2015. In dat kader kunnen worden genoemd investeringen in onderwijshuisvesting en 
infrastructuur. Deze inventarisatie dient gelegd te worden naast de aangedragen investeringen 
met categorie 2 bij de opstelling van de begroting 2011 en de onderwerpen die zijn aangedragen 
door de diverse burgerplatforms (bijlage 2). Bij de verdere uitwerking van de begroting 2012 zal 
dat moeten leiden tot de nieuwe jaarschijf investeringen 2012 met categorie 1. Het bestaande 
investeringsvolume vormt daarbij vooralsnog de beschikbare budgettaire ruimte.  
 
Over de projecten Driehoek het Zand en de fusie van de korfbalverenigingen zal u separaat wor-
den geïnformeerd met een apart raadsvoorstel. 
 
Naast een eerste inventarisatie van de investeringen is tevens gekeken in hoeverre bestaande 
budgetten in de exploitatie aanpassing behoeven. In dat kader kan onder andere handhaving 
worden genoemd. Deze aanpassingen dienen gevoegd te worden bij de onderwerpen (geen 
investeringen) die zijn aangedragen door de burgerplatforms. De uitwerking hiervan zal eveneens 
bij opstelling van de begroting 2012 worden betrokken. Gegeven de financiële situatie zijn wij van 
mening, dat daarbij het principe "oud voor nieuw" gehanteerd dient te worden.  
 
De inventarisatie van de hiervoor genoemde onderwerpen, voortkomend uit eerder genomen 
besluiten (bestaand beleid), maar die nog geen vertaling hebben gevonden in de budgetten, zijn 
samengevoegd in bijlage 3.  
 
Los van de in bijlage 3 genoemde bedragen wordt vooralsnog een tekort voorzien van circa € 1,1 
miljoen in 2012 (exclusief de taakstelling die voortvloeit uit de 1e monitor 2011). Bij de opstelling 
van de begroting 2012 en meerjarenramingen 2012 - 2015 zal daar op basis van het dekkings-
plan nadere invulling aan gegeven moeten worden. Daarbij gaan wij vooralsnog uit van een na-
der in te vullen taakstelling van € 645.000,- in 2012, oplopend tot € 1.936.000,- in 2014.  
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V.  CONCLUSIES 
 
Met deze Kadernota 2012 is het financieel perspectief voor de komende jaren weergegeven. Het 
financieel kader wordt daarbij in belangrijke mate bepaald door wat in het verleden op Rijksni-
veau is bepaald (uitmondend in de decembercirculaire 2010) en het onlangs behaalde onderhan-
delingsresultaat tussen VNG en Rijk dat moet leiden tot een bestuursakkoord 2011 - 2015. De 
financiële ruimte is daardoor de komende jaren beperkt. Tegelijkertijd zal er invulling gegeven 
moeten worden aan de omvangrijke decentralisaties. De komende jaren komen (aanvullende) 
taken richting gemeente op het terrein van Werk, AWBZ en Jeugdzorg. 
 
 
 
VI.  VOORSTEL 
 
Met inachtneming van deze Kadernota 2012 stellen wij het volgende voor: 
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2012 en deze tot uitgangspunt te nemen voor de samen-

stelling van de begroting 2012; 
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2012; 
3. Voor de invulling van de jaarschijf 2012 van het investeringsplan het bestaande investerings-

volume als financieel kader tot uitgangspunt te nemen; 
4. Het uitgangspunt van "oud voor nieuw" te hanteren ingeval het handelt om aanpassingen van 

bestaande budgetten (geen investeringen). 
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Bijlage 1: Meerjarenperspectief 2011 - 2015

NR OMSCHRIJVING 2011 2012 2013 2014 2015

1 Saldo 1 april 2011 -1.145.600 -82.700 -682.000 -1.994.000 -1.994.000
2 Inzet bestemmingsreserve ter dekking tekort 1.145.600

3 Gevolgen 1e monitor -7.500 -736.200 -599.900 -494.400 -494.400
4 Voorstel taakstellend oplossen in 2e monitor 7.500 736.200 599.900 494.400 494.400

 
5 Mutaties 2012:
a Personeelskosten  -204.000 -204.000 -204.000 -204.000
b Prijsstijging (inflatie) -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
c Ontwikkeling ongebonden heffingen (indexering)  111.000 111.000 111.000 111.000
d Algemene uitkering gemeentefonds:  

* toename op grond van december circulaire  -23.000 165.000 1.047.000 1.419.000
* taakmutaties
  - normering lokaal inkomensbeleid   -94.000 -94.000 -94.000 -94.000
  - selectieve en gerichte schuldhulpverlening   -47.000 -47.000 -47.000 -47.000
  - vermindering aantal politieke ambtsdragers 0 0 0 -261.000
* doorvertalen van de taakmutaties  141.000 141.000 141.000 402.000
* accres meicirculaire 300.000 427.000 304.000 260.000

6 Subtotaal 0 -1.098.700 -1.383.000 -1.936.000 -1.608.000

  
7 Taakstelling (1/3 per jaar - dekkend vanaf 2014)  645.000 1.290.000 1.936.000 1.936.000
8 Dekkingsreserve  453.700 93.000 0 0

9 Saldo Meerjarenperspectief 2011 - 2015 0 0 0 0 328.000

N.b.:      begrote onttrekking dekkingsreserve Kadernota 2011: 1.041.700 154.500 614.400 1.784.500 0
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Bijlage 2: Wensenlijst voor de kadernota 
 

Wensenlijst van de platforms Natuur Milieu en Duurzaamheid, de Jongerenraad en Klantenplatform, WMO-adviesraad, het Beleidsplatform Gehandicapten en 
de Wijkoverleggen 
 
 

Algemene adviezen en reacties Reactie afdelingen 
NMD De prestatie-indicatoren lijken weinig ambitieus: er zijn nauwelijks 

verschillen tussen de realisatie en streefcijfers.  
Deze constatering is juist. Op pagina 8 van de begroting wordt dit toe-
gelicht. Het college zet in op handhaving van de huidige score. Dat is 
in deze tijd van bezuinigingen al een forse uitdaging. 
 

NMD Er wordt in de begroting van alles gerelateerd aan ‘Waar Staat je Ge-
meente’. Leg aan je burgers beter uit wat dat is en hoe dat werkt. Bij 
sommige burgers is het idee dat de gemeente deze cijfers zelf aan 
mag passen.  

Op 22 maart zijn de uitslagen van de Waarstaatjegemeente.nl 2010 
bekend gemaakt. De uitslagen zijn gedeeld met de pers wat heeft ge-
resulteerd in een krantenbericht in de combinatie. Het rapport met een 
toelichting op de uitslagen is toegezonden aan alle gemeenteraadsle-
den en geplaatst op www.ridderkerk.nl. In de jaarrekening 2010 en in 
de 1e monitor 2011 wordt ook informatie opgenomen over de uitslagen 
en gebruik van de uitkomsten van de meting. 

NMD Meet uw prestaties niet alleen met Waarstaatjegemeente maar let ook 
op signalen vanuit wijkoverleggen en wijkschouwen! U kunt duurzamer 
zijn en veel besparen! 
 

Het is een goede opmerking. En we doen dit ook zeker al. Naast de 
gegevens van Waar staat je gemeente maken we ook gebruik van 
andere prestatie-indicatoren. 

WMO-advraad Versterk het inclusief karakter van al het beleid in Ridderkerk. 15% 
van de bevolking heeft te maken met een beperking. Dat is één op de 
zes bewoners van Ridderkerk. Vaak zijn zij minder actief dan ze zou-
den willen. Daarom laten we hen onnodig aan de kant staan. Op het  
gebied van wonen, werk, sport en reizen, om maar een paar terreinen 
te noemen. Daarom is de wens om het inclusief beleid van Ridderkerk 
te versterken met behulp van programma Agenda 22, gebaseerd op 
de 22 standaard regels van de VN voor beleidsontwikkeling voor men-
sen met een functiebeperking. Wat u voor deze groep doet, komt ie-
dereen ten goede! 

Het college heeft, naar aanleiding van het vaststellen van het beleids-
plan Wmo in de raad, in maart 2008 de BGR een brief gestuurd met 
onderstaande tekst: 
 

“Beleidsplan WMO 
 

• Ten aanzien van inclusief beleid (p. 4) wordt per beleidsvoorstel 
gekeken wat dit betekent. Op dit moment is het college bezig met 
het uitvoeren van de motie van de gemeenteraad inzake aanpas-
baar bouwen. Ook wordt later in het jaar de huidige WMO verorde-
ning geëvalueerd. Dan bekijken we opnieuw of onze voorzieningen 
nog steeds voldoende gericht zijn op het deelnemen van iedere in-
woner aan onze Ridderkerkse samenleving. “ 

 

“ Advies Inclusief beleid conform de standaardregels van de VN 
 

Zie hiervoor het gestelde bij het beleidplan WMO. Hierbij wordt opge-
merkt dat de standaardregels van de Verenigde Naties zich vooral 
richten op nationale staten. Dat neemt niet weg dat de gemeente Rid-
derkerk er, binnen haar mogelijkheden, naar streeft om inclusief beleid 
te voeren. Hiervoor biedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de 
kaders die in het gemeentelijke beleid worden vertaald. “ 
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Algemene adviezen en reacties Reactie afdelingen 
Communicatie met de burger   
NMD De gemeentepagina in de Combinatie vinden wij niet goed. Deze is 

onoverzichtelijk. Advies: maak aan het begin van het jaar een planning 
voor wat er in de Combinatie geplaatst wordt. Hierbij ook graag een 
overzicht van alle werkzaamheden aan wegen etc. in de gemeente. 

Graag zouden wij meer weten over wat met name onoverzichtelijk 
overkomt. Goed om te weten is dat de berichten op de gemeentepagi-
na’s komen van de diverse afdelingen van de gemeente. Welke berich-
ten dat zijn wordt pas in de loop van het jaar duidelijk. Centraal wordt 
hierop redactie gevoerd (controle vormgeving, aandacht voor opbouw 
pagina, gebruik fotografie etc). 
 

Wij laten regelmatig onderzoek doen naar het gebruik van communica-
tie-uitingen van de gemeente o.a. van het gemeentejournaal. Het 
laatste onderzoek dateert van januari 2008 . Toen werd de overzichte-
lijkheid van het Gemeentejournaal goed beoordeeld. Meer dan twee-
derde van de respondenten (69%) vindt de pagina’s (zeer) overzichte-
lijke. (Bron TNS NIPO). Het volgende onderzoek zal naar verwachting 
dit jaar weer plaats vinden. 
 

NMD De website van de Gemeente kan ook beter. Kijk bij andere gemeen-
tes, dan ziet u het verschil. We adviseren op de website (home-page) 
ook een plek waar men storingen zoals van de straatverlichting aan 
kan geven. Burgers zijn dan niet meer afhankelijk van kantooruren. 

De kwaliteit van de gemeentelijke website kan zeker beter. Voor de 
toetsing en verbetering van onze webomgeving sluiten wij als Ridder-
kerk aan bij de doelstellingen van de rijksoverheid. Het kabinet wil dat 
gemeentelijke overheden voldoen aan de doelstellingen die zij heeft 
geformuleerd betreffende e-government. Het programmabureau Ad-
vies.Overheid.nl meet daartoe de prestaties van de gemeenten. Zij 
onderzoekt daarbij de volgende thema’s: gebruiksvriendelijkheid, al-
gemene informatiefunctie, bestuurlijke informatie en dienstverlening. 
De resultaten daarvan worden gepubliceerd op een continu-monitor 
die is terug te vinden op de site http://monitor.overheid.nl. Wij werken 
er hard aan om aan de gestelde vereisten te voldoen. Op de ranglijst 
van de 417 Nederlandse gemeenten staat Ridderkerk op plaats 70 
(stand 20 april 2011).  
 

Informatie over het melden van storingen is te vinden op 
http://www.ridderkerk.nl/smartsite.shtml?id=2732 . Wij zullen bezien 
hoe deze dienstverlening een prominentere plaats kan krijgen op de 
homepage. 
 

NMD Zorg ervoor bij de melding van storingen (telefonisch) zoals losliggen-
de tegels en lantarenpalen dat mensen niet naast hun melding ook al 
hun persoonsgegevens door moeten geven. Nu moet men eerst een 
heel protocol aflopen om naam, adres en telefoonnummer te geven. 
Dat is irritant en dan melden mensen niet meer op den duur.  

Goede tip: 
We vragen dit omdat we mensen een terugkoppeling willen geven of 
om nadere informatie willen vragen. Om dit te voorkomen kunnen we 
eerst vragen of de melder een terugkoppeling wil. Als dit niet zo is, dan 
hoeven we niet al die gegevens te hebben. Dit nemen we mee in de 
ontwikkeling van het meldingssysteem. 
 

JRR Vergemakkelijk en vergroot de dienstverlening op de website van de 
gemeente. 

Zie de reactie op de eerdere vraag over de website. 
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Algemene adviezen en reacties Reactie afdelingen 
WMO-advraad Iedereen leest mee. Dat wil zeggen dat alle informatie voor iedereen 

toegankelijk moet zijn. Toegankelijke websites, folders en nota’s. Laat 
u informeren door burgers die u hierover kunnen adviseren. Slechtho-
renden, slechtzienden, mensen met een lichte verstandelijke beper-
king. 
 

Zeker de toegankelijkheid van de website voor deze groepen is ook 
voor ons een punt van zorg. Ons streven is om ervoor te zorgen dat de 
gemeentelijke site in aanmerking gaat komen voor het groene Waar-
merk drempelvrij van www.drempelvrij.nl   
 

Dienstverlening van de gemeente  
JRR Vergroot de dienstverlening door de openingstijden van het gemeen-

tehuis te verruimen tot 17.00u 
Vanaf 1 maart 2011 is er de mogelijkheid om tot 16.30 uur een af-
spraak voor loket inwoners te boeken via internet of via een mede-
werkster. 

WMO Bedrijfsvoering Wijzerplaats: zorg ervoor dat de wachttijden voor de 
aanvragers van verstrekkingen van de Wijzerplaats niet lang hoeven 
te wachten op een beslissing. De termijnen worden nu regelmatig 
overschreden.  

Bij een normale bezetting wordt de wettelijke termijn van 8 weken 
ruimschoots gehaald.  

Klantenplatform Werk aan de dienstverlening van de sociale dienst In de komende jaren gaat de gemeente Ridderkerk over de hele 
breedte haar dienstverlening verbeteren in de lijn van het landelijke 
concept Antwoord©. Ook de dienstverlening van de sociale dienst zal 
hierin worden meegenomen. 

WMO-advraad Wachttijden aan het loket: investeer in meer personele bezetting tij-
dens piekopeningsuren. 

De Wijzerplaats scoort juist goed op de wachttijden aan het loket. In 
het laatste kwartaal van 2010 werd 96% van de cliënten binnen 10 
minuten geholpen. In het laatste kwartaal van 2011 lag dit percentage 
op 97%.  
 

WMO-advraad De wachttijden voor de aanvragers van verstrekkingen van de Wijzer-
plaats: zorg dat de aanvragers niet lang hoeven te wachten op een 
beslissing. De termijnen worden nu regelmatig overschreden.  
 

Bij een normale bezetting wordt de wettelijke termijn van 8 weken 
ruimschoots gehaald.  

VMO-advraad Verbeteren meldpunt en uitvoering van de Wmo. Aanvragers van on-
dersteuning op basis van de Wmo dan dat niet voor hun lol. De kante-
ling in de Wmo aanpak past ook in Ridderkerk, waarbij door middel 
van een gelijkwaardig gesprek tot ondersteuning op maat wordt ge-
komen. 
 

Het college hecht veel waarde aan de uitvoering van de WMO. De 
verbetering van de uitvoering van de WMO is een voortdurend aan-
dachtspunt. De kanteling van de WMO vraagt andere competenties 
van medewerkers. Medewerkers worden hierop getraind. Het meldpunt 
wordt geëvalueerd.  

 

Duurzaamheid en milieu Reactie afdelingen 
NMD Stimuleer burgers tot milieuvriendelijk gedrag. Ridderkerk heeft jaarlijks veel verschillende acties om het milieube-

wustzijn bij de burgers te vergroten. De milieuweken zijn daar het 
grootste voorbeeld van. Om dit punt nog beter te verankeren binnen de 
gemeente wordt dit punt opgenomen in de geactualiseerde milieuvisie. 
 

Openbare verlichting  
 Bij vervanging van openbare verlichting adviseren wij over te gaan op 

Ledverlichting. Dit is energiezuiniger.. 
Tot op heden is nog niet bewezen dat ledverlichting goedkoper is dan 
de huidige straatverlichting. We volgen de ontwikkelingen rondom 
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Duurzaamheid en milieu Reactie afdelingen 
ledverlichting op de voet, maar tot nog toe is ledverlichting in de ge-
meente Ridderkerk niet rendabel.  
De gemeente Ridderkerk gebruikt al jaren de meest energie zuinige 
voorzieningen. 
 

 Ook adviseren wij over te gaan op de armenturen zoals in de  
Oranjestraat. Deze hebben een boog, en het licht wordt goed verspreid 
over de weg. Hierdoor heeft men mogelijk ook minder lantarenpalen 
nodig voor een straat, wat ook weer een besparing oplevert.  

De boogmasten worden aangebracht in combinatie met de aanwezige 
bomen. We gaan deze masten ook plaatsen aan de Geerlaan. Maar 
dit is niet overal nodig. De boogmasten zijn 30% duurder dan de huidi-
ge lichtmasten. 

 Verder raden wij aan te kijken naar de tijdstippen van in- en uitschake-
len van de openbare verlichting: er is besparing mogelijk op de stroom-
kosten door de verlichting niet te vroeg te ontsteken en niet te lang 
laten branden. Dagelijks kunt u de brandtijd in totaal 15 tot 25 minuten 
per dag inkorten, op een totaal van ca 4000 branduren per jaar levert 
dit op jaarbasis een aanzienlijke financiële besparing op. En vooral dus 
minder CO2uitstoot. 

Het in-  en uitschakelen van de openbare verlichting geschiedt door 
middel van centraal gestuurde commando’s (toonfrequent signaal) via 
het distributienet van Stedin de Netbeheer. Dit signaal bedient de mag-
neetschakelaars van de diverse ontsteekpunten van de openbare ver-
lichting. De commando’s worden geschakeld door middel van een 
astronomische schakelklok. Deze is zo ingesteld dat de verlichting een 
kwartier na zonsondergang aan gaat en een kwartier voor zonsopgang 
weer uit. Deze tijden gelden voor het meest gebruikte commando met 
4100 branduren per jaar. 

 

In 1997 werd door Stedin een verfijning van het besturingssysteem 
ingevoerd. Het betreft 5 lichtcellen, die zich verspreid in de regio, dat 
ruwweg wordt begrensd door Vianen en Korendijk, bevinden. Indien 3 
van de 5 cellen aangeven dat het te donker is (of dat het al/nog licht 
genoeg is), zal de openbare verlichting een kwartier eerder, dan wel 
een kwartier later schakelen ten opzichte van de ingestelde astronomi-
sche schakelklok. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat deze verfijning een kwaliteitsverbetering 
is. Langer of eerder verlichten als dat nodig is, sneller uit of later aan 
als het kan. Per jaar is er sprake van een lichte afwijking van de 4100 
branduren, maar op de langere termijn is de invloed gemiddeld neu-
traal. 
 

Afval   
NMD Ons advies is om de problemen rond de ondergrondse vuilcontainers - 

er ligt steeds allerlei ander afval naast gestapeld – op te lossen. Ter 
voorkoming van zwerfvuil. 

Er komt een sticker op de ondergrondse containers met informatie bij 
evt. storingen. Belangrijk is om melding te doen van afval dat naast de 
ondergrondse containers staat via het servicenummer 451 455, zodat 
dit direct aan de toezichthouders wordt doorgegeven.  
 

NMD Leeg afvalbakken vaker op bepaalde plekken, of zet op die plekken 
meer bakken neer.  

Op dit moment wordt er een onderzoek gedaan naar het aantal afval-
bakken, de locaties van de afvalbakken en het aanbod van afval bij de 
afvalbakken. De bedoeling is om een zo optimaal mogelijk resultaat te 
bereiken binnen de bestaande financiële middelen. 
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Duurzaamheid en milieu Reactie afdelingen 
NMD Let op de inzameling van plastic: er waren haken aan de lantarenpalen 

voorzien, maar die zijn er niet gekomen. Dat levert enorm veel zwerf-
vuil op dat ook weer moet worden opgeruimd (€). 

Er was een idee om haken aan lichtmasten te bevestigen. Dit is in 
verband met de investeringskosten en aansprakelijkheidsrisico’s niet 
doorgegaan. Het is mogelijk om op verschillende manieren het afval 
ergens aan te bevestigen.  
Verder is het inzamelen van plastic afval op deze manier nog steeds 
een proef. Mogelijk dat de wijze van inzameling in de toekomst veran-
dert. 
 

NMD Heb aandacht voor de beperkte bergruimte voor afval bij mensen in de 
oude portiekflats.  

Voor het restafval zijn er de ondergrondse containers geplaatst. Voor 
de andere afvalstromen, die gescheiden aangeboden moeten worden, 
is er niets veranderd.  
 

NMD Let op: eind 2012 vervalt de bijdrage uit de belasting op verpakkingen, 
terwijl de verplichting voor het ophalen van plastic blijft. En we willen 
niet dat de reinigingsrechten stijgen! 

We denken dat de afvalstoffenheffing bedoeld wordt (ipv reinigings-
recht). Het is nog niet zeker of deze bijdrage eind 2012 vervalt. Ver-
wachting is dat de bijdrage wordt verminderd en dat de inzameling van 
plastic nog steeds kostenneutraal kan plaatsvinden. 
 

Verbindend en openbaar groen  
NMD Onderzoek of bewoners openbaar groen willen huren of kopen en 

maak dan afspraken over hoe dit dan moet worden onderhouden 
(moet groen blijven, mag niet bestraat worden) Dit geeft de gemeente 
3x financieel voordeel:  
i. Inkomsten uit verkoop / verhuur; 
ii. Verhoging van WOZ-waarde; 
iii. Vermindering van onderhoudskosten. 

In 2012 gaan we dit onderzoeken. 

NMD Laat rotondes exploiteren (ook onder voorwaarden) door bedrijven. 
(ook 2 x € voordeel voor gemeente: i en iii). 

Dit is al in de begroting 2011-2014 opgenomen als kostenbesparing. 
Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar hoe dit kan plaatsvin-
den. 

NMD Let op dat de biodiversiteit in de gemeente niet afneemt maar toe-
neemt. Investeer in gevarieerd en duurzaam groen. Geef als gemeente 
het goede voorbeeld. 

Hierin wordt onderscheid gemaakt in de directe woon- en leefomge-
ving en de randen van woongebieden. 
 

Dit kan op verschillende manieren worden opgepakt.  
- Via het beleidskader Duurzaam Beheer dat in 2012 moet worden 

herzien; 
- Via de nog te implementeren gedragscodes Flora en Faunawet 

voor Bestendig Beheer en voor Ruimtelijke Ontwikkeling; 
- Uitkomsten onderzoek invloed van beplanting is op de luchtkwali-

teit in Ridderkerk West. Het gaat daarbij om extra aanplant, assor-
timentskeuze, beplantingstructuur en beheer. 
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Duurzaamheid en milieu Reactie afdelingen 
NMD Bevorder volkstuinen tussen flats.  Wij vragen ons af of dit een gewenste ontwikkeling is. Er is voldoende 

gelegenheid om een volkstuin te hebben. Daarnaast geeft een moes-
tuin in de woonomgeving wel een erg rommelige aanblik. 
We kunnen ons als alternatief voorstellen dat bewoners van een flat 
gezamenlijk de tuin onderhouden en groener/fleuriger maken. 
Uit kadastrale gegevens blijkt overigens dat alle grond rondom flats in 
eigendom is van Woonvisie of van VVE’s. Gemeente heeft hier geen 
direct belang.  
 

NMD Ook andere plekken in buurten, evt. in overleg met wijkoverleg en 
scholen kunnen groener worden.  

We gaan er van uit dat hiermee bedoeld wordt om te kijken welke mo-
gelijkheden er zijn om te kijken naar de kwaliteit van het huidige groen 
(gras, plantsoenen, bomen e.d.).  
Om hiermee binnen bestaande begroting aan de slag te kunnen is het 
wel goed om exacte locaties te weten voor deze wens. 
Er zijn mogelijkheden om initiatieven van bewoners op dit gebied (so-
ciale participatie) te faciliteren, maar bewoners moeten er zelf mee 
komen. 

NMD Stimuleer onderhoudsarme tuinen zonder verharde oppervlakte.  Dit wordt (waar mogelijk) gestimuleerd. 

Klimaatadoptatie  
NMD Duurzaamheid, milieu en groen graag als indicator in de begroting en 

maak actieplannen.  
Op verschillende plekken in de begroting is aandacht voor de ge-
noemde thema’s. Met de herziening van de Milieuvisie komen er ook 
nog nieuwe acties bij die ook in de begroting genoemd zullen worden.  
 

NMD Verbeteren van de luchtkwaliteit is belangrijk. Binnen én BUITEN de 
gemeente. Binnen de gemeente kunnen we doen wat we moeten 
doen, daarbuiten moeten we doen wat we kunnen doen.  

Het genoemde belang wordt door het college onderschreven. De op-
merking wordt gezien als een extra motivatie om de bestaande in-
spanningen op dit terrein te continueren. 
 

NMD Bij het verminderen van het aantal geluidsgehinderden ook graag de 
focus op A15, A 16 en de rivieren.  

In de contacten met andere overheden wordt op verschillende niveaus 
het belang van Ridderkerk steeds benadrukt. 
 

NMD Het klimaat verandert. In korte tijd kan er een enorme hoeveelheid 
water vallen. De riolering kan dit in korte tijd niet verwerken. Maak 
plannen om problemen vóór te zijn (zie ook 4f). 

Dit is nooit 100% op te lossen. In het nieuw op te stellen Waterplan en 
het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt hier wel naar gekeken. Het 
heeft ook de aandacht van onder andere het Waterschap. 
 

NMD Steun de wethouder ten opzichte van plannen voor een eventuele 
nieuwe oeververbinding A38, deze plannen zijn een bedreiging voor 
Ridderkerk 

Het college is van mening dat Ridderkerk geen behoefte heeft aan een 
oeverbinding in de vorm van een brug. Dit standpunt wordt door het 
college ook steeds bestuurlijk uitgedragen.  
 

NMD Bevorder elektrisch rijden door gereserveerde parkeerplaatsen met 
oplaadpunt aan te bieden. We hebben geconstateerd dat bewoners 
met een verlengsnoer uit een raam de auto opladen. Leg ook bij het 
Gemeentehuis een oplaadpunt aan (geef het goede voorbeeld). 

Ridderkerk krijgt dit jaar 5 openbare oplaadpalen. De locaties zijn: bij 
winkelcentrum Bolnes aan de Amerstraat, bij de Fakkel, op de Ridder-
hof nabij de weekmarkt, nabij het Vlietplein en in de PC Hooftstraat 
nabij het GOED. 
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Duurzaamheid en milieu Reactie afdelingen 
Er is gekozen om deze punten op grote openbare gratis parkeergele-
genheden aan te leggen. 
 

NMD Zorg voor groene daken op de eigen overheidsgebouwen.  Onderzocht gaat worden of dit een wenselijke ontwikkeling is (en 
waarom dan). Als het wenselijk blijkt te zijn dan wordt dit opgenomen 
in het programma van eisen voor nieuwbouwprojecten. 
 

NMD Onderzoek de mogelijkheden voor subsidie aan particulieren voor 
groene daken.  
 

Dit wordt in 2012 onderzocht (zie bovenstaand). 

NMD Leg uit wat het SQUIT-bodeminformatiesysteem met de bodem van 
Ridderkerk te maken heeft. Als burgers snappen wat er aan de hand is 
en hoe het werkt, hebben ze handvatten om er zelf wat aan te doen.  
 

Het is een doorlopend aandachtspunt om steeds helder en duidelijk 
zaken aan de burgers uit te leggen.  

 

Levendigheid in Ridderkerk Reactie afdelingen 
JRR Stimuleer dorpsfestijnen op het Koningsplein als Koninginnedag en 

Koningspleinfestijn om zo de sociale cohesie binnen Ridderkerk groot-
schalig te intensiveren  

Het gemeentebestuur draagt deze activiteiten en evenementen een 
warm hart doe. We ondersteunen deze initiatieven uit de samenleving 
ook binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. De komende jaren 
moet de gemeente bezuinigingen. De gemeenteraad heeft besloten 
ook de gemeentelijke bijdrage voor dit soort evenementen te vermin-
deren.  
 

Met de SER zijn subsidieafspraken gemaakt en ook de wijkbudgetten 
en initiatiefsubsidies dragen bij aan initiatieven in de samenleving.  

JRR Vorm een betere benutting van het recreatiegebied rondom het surf-
meer in het Oosterpark: 
- Meer tafels om aan te zitten 
- Meer tafels bij het Surfmeertje 
- Tafeltennistafel (ijzeren netten) 
- Loop/sport parcours (fitness/behendigheid) 
       - nabij parkeerplaats 
     - in een natuurlijke vorm. 
 

Dit wordt doorgegeven aan de beheerder van het gebied (Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde). Dan wordt ook duidelijk op welke ma-
nier hier verder mee gegaan kan worden. 
 

JRR Onderzoek de mogelijkheden tot het plaatsen van openbare toiletten 
- in Oosterpark 
- bij de Surfbocht (nu staan er hele vieze dixies) 
- bij de skatebaan 
 

Voor Oosterpark en de Surfbocht geldt dat dit wordt doorgegeven aan 
de beheerder van het gebied (Natuur- en Recreatieschap IJsselmon-
de). Dan wordt ook duidelijk op welke manier hier verder mee gegaan 
kan worden. 
 

Skatebaan bij Fakkel: Stichting SenW stemt er mee in dat de jongeren 
(die van de skatebaan gebruik maken) gebruik maken van de toiletten 
in de centrale hal. De jongeren hoeven dan niet door de kassa oid en 
dus niet te betalen. Voorwaarde is wel dat het netjes blijft en er geen 
overlast wordt veroorzaakt. Mochten de jongeren zich hier niet aan 
houden, trekt SenW de toestemming weer in. 
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JRR Geef de jongeren in welke wijk de kans elkaar in de buitenlucht te ont-

moeten in een JOP en ga met elk wijkideeteam na welke gebieden in 
een wijk in aanmerking komen voor een Jongeren Ontmoetings Plek 

Het college hecht belang aan voldoende mogelijkheden tot ontmoeting 
voor jongeren in de openbare ruimte. In verschillende wijken is al een 
JOP geplaatst. Daar waar dat noodzakelijk is wordt onderzocht of een 
JOP een toegevoegde waarde heeft en of deze inpaspaar is in de 
omgeving.  
 

JRR Verken het effect van het instellen van een aantal koopzondagen per 
jaar 

Het college is van mening dat de zondagsrust ten aanzien van de win-
kelopeningstijden van grote waarde is. Een verruiming van de moge-
lijkheden is op dit moment niet aan de orde. 
 

JRR Onderzoek het draagvlak en de consequenties voor het vergunnen een 
avondwinkel. 
 

 

JRR Maak parken als het Lohmanpark, Reyerpark, Oosterpark en het Elec-
tropark jeugdvriendelijker en recreatiever door het plaatsen van bij-
voorbeeld picknicktafels. 

Electropark: is goed 
- Lohmanpark: toegankelijk genoeg 
- Erasmuspark: voetbalveld opknappen 
- Reyerbospark:  

o net als bij Oosterpark sport/renbaan/fitnessparcours 
o tafels (die er staan) dichterbij het pad en meer tafels 

- Gorzen: is goed 
- Ridderhaven:  

- asfalt van de paden niet goed 
- in het voetbalveld zitten kuilen 

- Oosterpark: 
 - Basketbalveldje opknappen 
 - zie vraag 3 
 

Wens m.b.t. Reyerpark wordt doorgegeven aan beleidsmedewerker 
die met een notitie over dit park bezig is.  
 
De meldingen m.b.t. het Erasmuspark en Park de Noord (Ridderha-
ven) zijn doorgegeven aan de beheerder speelterreinen en de wegbe-
heerder. 
Dergelijke meldingen via 451 455 graag sneller doorgeven, zodat er 
direct actie ondernomen kan worden (of rechtstreeks terugkoppeling 
kan worden gegeven). 
 
Melding over Oosterpark wordt doorgegeven aan de beheerder van 
het gebied (Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde). Dan wordt ook 
duidelijk op welke manier hier verder mee gegaan kan worden. 
 

   
Petitie raads-
vergadering 24 
maart 

Laat de schaatsbaan en het (zo nodig versoberde) Koningspleinfestijn 
terugkeren. 

Door de economische situatie is met name vanuit het bedrijfsleven de 
interesse om financieel bij te dragen aan dergelijke evenementen sterk 
afgenomen. Daardoor zijn er voor dergelijke evenementen minder 
beschikbare middelen. De eisen ten aanzien van veiligheid voor grote-
re evenementen zijn in de afgelopen jaren verscherpt. Dat brengt hoge 
kosten met zich mee. 
De gemeente ziet het niet als haar taak om evenementen te organise-
ren. Als gevolg van de financiële positie van de gemeente zijn er ook 
minder middelen beschikbaar voor evenementen. 
 

Klantenplatform Kies een goedkopere oplossing voor de schaatsbaan. Zodat de minima 
er niet onder lijden en tóch kunnen schaatsen. 

De organisatie van de schaatsbaan was en is een particulier initiatief. 
Vanwege de economische crisis hebben de organisatoren om financië-
le redenen moeten besluiten om geen schaatsbaan op te zetten. Het 

20 Kadernota bij de begroting 2012 Gemeente Ridderkerk



 

Levendigheid in Ridderkerk Reactie afdelingen 
college had hiervoor wel een bijdrage beschikbaar. De signalen zijn tot 
op heden dat er dit jaar wel een schaatsbaan komt aan de hand volle-
dig particulier initiatief. 
 

 

Wonen, zorg en welzijn Reactie afdelingen 
JRR Moedig het bouwen van betaalbare studentenwoningen nabij de Rot-

terdamse weg aan om zo te fungeren als studentenforenzenstad 
In januari 2011 is de woningbouwstrategie voor Ridderkerk in de ge-
meenteraad vastgesteld. In deze strategie staat beschreven wat de 
komende jaren de opgave voor Ridderkerk is. Het bouwen van vol-
doende woningen voor jongeren/starters is één van de speerpunten uit 
deze strategie.  
 

JRR Investeer in starterswoningen (zie advies jongerenraad januari 2011) 
 

Zie bovenstaande antwoord. 

JRR Huur leegstaande winkel- en kantoorpanden om deze te transformeren 
tot huurwoningen  

Bij het vaststellen van de woningbouwstrategie heeft het college de 
opdracht gekregen om te onderzoeken wat er nodig is en wat de mo-
gelijkheden zijn om leegstaande kantoorpanden om te bouwen naar 
woonruimte. Dit punt heeft dus aandacht. 
 

WMO-advraad Iedereen doet mee, iedereen leeft mee! Woningen worden toegankelijk 
en aanpasbaar gebouwd. De woonomgeving wordt  standaard toegan-
kelijk en bereikbaar en veilig ontworpen en onderhouden.  

In het programma van eisen voor nieuwe gebouwen en nieuw in te 
richten openbare ruimte zijn de normen opgenomen voor toegankelijk-
heid (mede n.a.v. geschetste voorbeeld met het gemeentehuis). Daar-
naast is er regelmatig een schouw met de gehandicaptenraad over de 
toegankelijkheid van de huidige openbare ruimte. Daar wordt dan in 
overleg met de gehandicaptenraad actie op ondernomen. 
 

WMO-advraad Handhaaf in de komende jaren de PGB in de zorg op het niveau van 
2010 (100%). 

1. De raad heeft in de kadernota besloten niet te bezuinigen op de 
pgb en de 100% pgb te handhaven. Het is aan de raad om te be-
sluiten dit al of niet te handhaven. Mocht de raad het advies van 
de Wmo-adviesraad niet volgen, dan moet de verordening worden 
aangepast.(Cliënten met een pgb krijgen nu een vergoeding voor 
de kosten die van 100% ten opzichte van de vergoeding aan 
zorgaanbieders van zorg in natura. Veel gemeenten vergoeden 
een lager bedrag, omdat cliënten lagere overheadkosten hebben 
als ze zelf de administratie voeren. Cliënten kunnen hiervoor gratis 
hulp van de SVB krijgen. De gemeente betaalt de SVB hiervoor) 
 

2. De 100% vergoeding van het pgb is niet wettelijk gewaarborgd! Uit 
jurisprudentie is wel gebleken dat de gemeente de cliënt met een 
pgb in staat moet stellen vergelijkbare zorg in te kopen. Cliënten 
moeten die zorg ook in kunnen kopen bij een zorgaanbieder. Er 
zijn diverse uitspraken waarin cliënten geen gelijk hebben gekre-
gen. Als er voldoende betaalbare goede zorg in de omgeving 
voorhanden is, hoeft de gemeente niet aan alle wensen van de cli-
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Wonen, zorg en welzijn Reactie afdelingen 
ent te voldoen. Het gaat er om of het resultaat, een schoon huis, 
bereikt kan worden met de voorziening die de gemeente biedt.  
(Het standpunt van de BGR is dat de gemeente moet vergoeden 
wat de zorgaanbieder, waar de keuze van de cliënt op is gevallen, 
vraagt. Ook als dit hoger is dan 100%, want dan moet er maatwerk 
geleverd worden.) 
 

3. Er zijn diverse aanbestedingsvormen die allemaal voor en nadelen 
hebben. Zie hiervoor de evaluatie van de aanbesteding Huishou-
delijke Hulp. De analyse klopt nog steeds. De keuze tussen de 
twee belangrijkste modellen hangt af van de prioriteiten die het col-
lege stelt, rekening houdend met de kaders die de raad heeft ge-
steld. 
  

De opmerking dat de zorgvraag groter wordt als een ander aanbe-
stedingsmodel wordt  gekozen, klopt niet. De zorgvraag 
wordt bepaald door gezondheidstoestand van de cliënt en  de 
mogelijkheden die de cliënt heeft om de beperkingen al dan niet 
zelf te compenseren. Op basis van het verhaal van de cliënt, even-
tueel aangevuld met een (medische) onderzoek, wordt een indica-
tie gesteld. Uit de indicatie volgt hoeveel uur zorg de cliënt nodig 
heeft en welke zwaarte van de zorg.  
 

Het gaat er om of het resultaat, een schoon huis, bereikt kan wor-
den met de voorziening die de gemeente biedt. De gemeente moet 
alleen aanbieders contracteren die het resultaat kunnen realiseren. 
Als een zorgaanbieder slecht schoonmaakt, wordt de indicatie niet 
verhoogd.  

 

WMO-advraad Opschalen van jeugd - en gezinsbeleid (CJG). Graag extra aandacht 
voor preventie en beschikbaarheid van opvoed- en gezinsondersteu-
ning voor alle kinderen en gezinnen, die daar gebruik van willen ma-
ken. Hiervoor is een rol weg gelegd voor de gemeente en de centra 
voor jeugd en gezinnen. Wellicht kunnen extra middelen via de ministe-
ries uitkomst bieden. 

De afgelopen jaren is er reeds bewust ingezet op opvoedondersteu-
ning en preventie. De gemeente Ridderkerk geeft meer geld uit aan 
het CJG, inclusief jeugdgezondheidszorg dan de middelen die hiervoor 
door het rijk beschikbaar gesteld worden. De opvoedondersteuning is 
uitgebreid in het CJG, ook zijn er verschillende cursussen en trainin-
gen beschikbaar voor kinderen, maar ook voor ouders en verzorgers. 
Via het CJG vindt ook coördinatie van zorg plaats in het kader van 
“één gezin, één plan”, zodat de juiste zorg plaatsvindt. De gemeente 
Ridderkerk heeft de afgelopen jaren ook extra trajecten gezinscoa-
ching ingezet om gezinnen die dat nodig hebben te ondersteunen. 
 

WMO-advraad Organiseer een consultatie bureau voor ouderen, dat zich richt op de 
primaire preventie, dat is voor die inwoners die geen bemoeienis heb-
ben met dokters. (informatie te vinden op de website avn Vilans.nl / 
onder consultatiebureau voor ouderen).  

Deze wens wordt besproken op de aanstaande WMO-conferentie. 
Daar is een ook een workshop in het kader van preventie.  
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Bereikbaarheid en vervoer Reactie afdelingen 
JRR Push de bereikbaarheid van Ridderkerk door te investeren in bus-

diensten tussen Ridderkerk en Kralingse Zoom, Ridderkerk en Ba-
rendrecht en het centrum en Rijsoord en de BOB-BUS. 

De bereikbaarheid van de genoemde bestemmingen heeft onze aan-
dacht. Echter, Ridderkerk kan financieel niet zelf investeren in openbaar 
busvervoer. De Stadsregio verleent die opdracht aan busondernemingen. 
Ridderkerk heeft regelmatig overleg met de Stadsregio over de kwaliteit 
van het busvervoer en streeft voor de gemeente naar de maximaal haal-
bare kwaliteit.  
De Stadsregio moet vanaf 2012 fors bezuinigen op het busvervoer;  
Helaas moet er van worden uitgegaan dat de komende jaren de kwaliteit 
van het busvervoer onder druk komt te staan. 
 

JRR Zorg voor meer fietsparkeerplekken naast bushaltes: 
Voornamelijk bij de volgende bushaltes: 
– Sportlaan 
– Spinozaweg (in het Zand) 
– Kastanjelaan 
– Dr. Colijnstraat (Koninginneweg) 
 

In 2010 zijn bij haltes waar regelmatig fietsen geparkeerd stonden, fiets-
parkeerbeugels geplaatst. Deze worden goed gebruikt.  
In de wensen nieuw beleid wordt voorgesteld extra budget in 2012 be-
schikbaar te stellen voor het plaatsen van fietsbeugels. 

JRR Zorg voor meer mogelijkheden tot gratis parkeren in het centrum Ons beleid is stimuleren van fiets- en OV-gebruik. We gaan daarom geen 
gratis parkeerplaatsen in het centrum aanleggen. 
 

JRR Anticipeer vroegtijdig op het strooibeleid voor de veiligheid in de 
wintermaanden 

Dit doen we zoveel mogelijk. De gemeente Ridderkerk wordt voorzien van 
de meest actuele weersvoorspellingen. Op basis van deze weersvoor-
spelling wordt vaak preventief gestrooid om de verwachte gladheid vroeg-
tijdig te bestrijden. Bij zeer langdurige sneeuwval gaat de berijdbaarheid 
van de wegen achteruit. Economisch gezien kan niet meer materieel in-
gezet worden. 
 

WMO-advraad investeer in toegankelijke openbare voorzieningen! In 2010 zou het 
openbaar vervoer toegankelijk moeten zijn. Maar hoe vaak  worden 
rolstoelgebruikers nog doorverwezen naar het Wmo vervoer. Alle-
maal extra duur. 
 

De plannen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van OV voorzie-
ningen komen in 2011 in uitvoering.  

 

Educatie  Reactie afdelingen 
JRR Investeer in de faciliteiten van een grote openbare studeerplek in de 

bibliotheek en dus eventueel ook op zondag  
We zullen in ons overleg met de directie van de bibliotheek vragen of de-
ze mogelijkheid onderzocht kan worden. Het mogelijk realiseren van een 
openbare studeerplek zal dan binnen de openingstijden van de bibliotheek 
moeten plaatsvinden. Op zondag is de bibliotheek gesloten en er zijn ook 
geen voornemens om de bibliotheek op zondag open te stellen. De biblio-
theek zal de komende jaren ook moeten bezuinigen, zodat ook financieel 
hiertoe geen mogelijkheden zijn.  
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Educatie  Reactie afdelingen 
JRR Bied kinderen op basisscholen in de groepen 6 tot en met 8 de 

mogelijkheid al op vroege leeftijd te participeren door een jeugdam-
bassadeurschap op te richten 
 

Wij zullen dit idee bespreken met het Jeugd- en Jongerenwerk. 

WMO-advraad Wees creatief voor passend onderwijs. De gemeente gaat over de 
onderwijshuisvesting. Bouw en renoveer alleen nog maar toeganke-
lijke scholen, ook in het reguliere onderwijs. Daarmee kunnen meer 
leerlingen in hun eigen omgeving naar school, en zijn zij niet afhan-
kelijk van duur en tijdverslindend leerlingenvervoer. 
 

De nieuwe schoolgebouwen moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen, 
zodat dit al gebeurd. Of leerlingen in eigen omgeving naar school kunnen 
is overigens niet alleen afhankelijk van het schoolgebouw, maar ook de 
onderwijs- en zorgvraag spelen een rol of de leerlingen in de eigen wijk 
naar school kunnen.  

 

Minima  Reactie afdelingen 
JRR Vergroot de naamsbekendheid van Wet WIJ onder de jongeren De WIJ is als een apart project opgepakt. Gezien de toeloop in deze wet 

is de naamsbekendheid voldoende. Nieuwe ontwikkelingen blijven we 
volgen. 
 

Klantenplatform Heb aandacht voor de uitvoering van de wet WIJ. Zorg ervoor dat 
jongeren niet tussen de wal en het schip vallen. Ook als de wet 
verandert in WWV. 
 

De gemeente heeft twee klantmanagers die zich uitsluitend bezig houden 
met de jongeren. Dit zal ook doorgaan als de Wet werken naar vermogen 
zal ingaan. 

JRR Onderzoek hoeveel schulden de Ridderkerkse jongeren hebben en 
dit aanpakken 

Op dit moment wordt aan nieuw schuldhulpverleningsbeleid geschreven in 
samenwerking met de BAR gemeentes. 
 

Klantenplatform Heb aandacht voor de bijzondere bijstand. Ga daar niet op korten. 
Kies liever voor de minima dan voor dure dingen zoals een schaats-
baan, of kies een goedkopere oplossing voor de schaatsbaan. Zo-
dat de minima er niet onder lijden en tóch kunnen schaatsen. 

De schaatsbaan, zoals deze in Ridderkerk werd uitgevoerd, was reeds 
een sobere uitvoering. Zeker bij de laatste schaatsbaan, in 2009, is sterk 
bezuinigd op alle niet strikt noodzakelijke kosten, zoals artiesten. 
Voor de minima zijn elk jaar dat de schaatsbaan werd georganiseerd vrij-
kaartjes voor alle minima beschikbaar gesteld, zodat ook zij gebruik kon-
den maken van de schaatsbaan. 
 

Klantenplatform Schuldhulpverlening: investeer in de jeugd. (zoals bij scholen, 
buurthuizen en kerken) dat is preventie voor schuldhulpverlening! 
 

Dit wordt meegenomen in het nieuwe beleid. 
 

Klantenplatform Let meer op kostenbaten bij re-integratieprojecten  We zijn steeds alert op de kosten van reïntegratietrajecten in relatie tot de 
opbrengsten. Ook op dit moment worden opnieuw afwegingen gemaakt 
hoe op een goedkopere manier een hoger rendement kan worden be-
haald. 
 

Klantenplatform Bezuinig niet op langdurigheidstoeslag  Op dit moment zijn er geen concrete plannen om op de langdurigheids-
toeslag te korten. 
 

Klantenplatform Verzekeringen voor de minima: zorg voor zo hoog mogelijke dek-
king 

In de nieuwe aanbesteding wordt gestreefd naar een zo gunstig mogelijk 
pakket voor alle partijen. 
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Minima  Reactie afdelingen 
WMO-advraad 
Miranda van 
Duijn 

Graag aandacht voor de allerarmsten in Ridderkerk. Forse bezuini-
gingen op uitkeringen zijn afgekondigd in de komende jaren. Hierbij 
zullen de allerarmsten het meest worden getroffen. In Ridderkerk 
woont ook relatief een hoeveelheid mensen (jongeren en ouderen) 
met een laag inkomen. Wij houden ons hart vast. Graag extra aan-
dacht voor de wijze waarop de verschillende maatregelen voor de-
ze groep in Ridderkerk zullen uitpakken. De vrees blijft 
voor de effecten op deze burgers op termijn. 

Het Minimabeleid wordt herijkt. De meest kwetsbare groepen zijn in beeld. 
Conform de WMO benchmark doet de gemeente veel aan minimabeleid. 

 

Economie  Reactie afdelingen 
JRR  Stimuleer het ondernemingsklimaat (onder jongeren) De economische ontwikkeling van Ridderkerk is één van de aandachts-

gebieden in de structuurvisie. Het ondernemersklimaat hoort daar ook bij. 
Om nog meer richting te geven aan de economische ontwikkeling start 
halverwege 2011 een nieuwe economisch adviseur bij de gemeente. Het 
meten en voorstellen doen ter verbetering van onder andere het onder-
nemersklimaat behoort tot zijn takenpakket.  
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Wensen van de wijkoverleggen 
Wijkoverleg Centrum Reactie afdelingen 
WOP16:  
Onderzoek naar nieuwe lantarenpalen passend bij historische bebouwing centrum: 
Offertes wijzen uit dat vervanging van gewone lantarenpalen voor gietijzeren masten 
duurder is dan verwacht. Dit kan niet gedekt worden uit reguliere middelen. Als uitvoe-
ring wenselijk is moet extra geld beschikbaar worden gesteld. 

 

In de wensen nieuw beleid wordt voorgesteld extra budget in 2012 be-
schikbaar te stellen. 
Hierbij wordt gerekend met plaatsing masten Benedenrijweg tussen 
Kerksingel en Kerksteeg en apart een deel Molensteeg. 
We gaan (zodra er budget beschikbaar is) met de initiatiefnemers (bewo-
ners) in overleg. 
 

Aan het eind van Poesiatstraat ter hoogte van Aardoom en gemaal is een stuk trottoir. 
Het wijkoverleg is van mening dat dit trottoir eigenlijk geen functie meer heeft. Ge-
vraagd wordt om dit weg te halen en in te zaaien met gras. 
Mogelijkheid is aangegeven om dit in het werk met het gemaal Poesiatstraat mee te 
laten nemen.  
 

Uw suggestie wordt meegenomen bij de afwegingen voor de uitvoering 
van het project. 

Wijkoverleg West  
1. Ouderen: samen nadenken over hoe we sociaal isolement kunnen aanpakken Dit kan als agendapunt in het wijkoverleg worden opgepakt en samen 

worden besproken. 
 

2. Meer aandacht voor ‘bewegen’ in de wijk. 
 

Ook dit kan als agendapunt in het wijkoverleg worden opgepakt en samen 
worden besproken.  
 

3. De buurtbus is in West heel belangrijk! 
 

Er wordt richting Stadsregio pogingen ondernomen om deze lijn op te 
laten nemen in de nieuwe concessie voor het streekvervoer. 
 

4. Aandacht voor de gezondheid van mensen in de wijk West (lucht en geluid). 
 

Een terechte opmerking. De wijk maakt zich hier zelf ook sterk voor. Ook 
in de komende jaren blijft de gemeente zich samen met de wijk inspannen 
om hier invulling aan te geven. 
 

5. Evenementenkalender verbeteren.  
 

In de verbetering van de website (zie voorgaande stukken hierover) wordt 
de verbetering van de evenementenkalender meegenomen. 
 

6. De Zeeuwstraat als ‘rondweg’ straks – circulatieplan - wordt te druk: dit is een 
knelpunt! 

 

Volgens het verkeersmodel in het vastgestelde verkeerscirculatieplan 
centrum zal de Burg. De Zeeuwstraat, als de Dorpsring is voltooid, druk-
ker worden. Met de raad is afgesproken dat we, als we tot uitvoering van 
het verkeerscirculatieplan overgaan, de situatie nauwgezet zullen volgen 
om vast te stellen of er  aanvullende maatregelen moeten worden geno-
men om de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers te waarbor-
gen. 
 

7. Lohmanpark meer toegankelijk maken ook voor ouderen.  
 

Met de indieners van deze wens wordt bekeken op welke manier dit kan 
worden vormgegeven. 
 

8. Leegstand gebouwen West bekijken voor invulling.  
 

Om scherp te krijgen waar dit precies over gaat wordt voorgesteld dit punt 
te agenderen voor het wijkoverleg. 
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(Vervolg) Wijkoverleg West  
9. Het bushokje aan de de Zeeuwstraat: deze is gevaarlijk voor al die mensen in die 

buurt (Riederborgh) met hun rollators. Zijn er alternatieven? tunnel of luchtbrug? 
 

Verduidelijking: 
Er zijn wel afritten naar de weg, maar niet naar het fietspad en trottoir bij de bus-
hokjes. 
 
Er staan nog geen waarschuwingsborden voor overstekende fietsers van beide 
kanten voor het kruispunt. Het blijft tijdens de bouw van de toren erg gevaarlijk 
voor fietsers die niet anders kunnen dan de rotonde verkeerd om op rijden. Er zou 
naar gekeken worden om de situatie te verbeteren. Er is ée’n bord bijgeplaatst dat 
fietsers maant weer over te steken en aan de goede kant van de Burg. De 
Zeeuwstraat te gaan rijden, wat niemand doet die vervolgens weer linksaf naar het 
Centrum gaat. Dan zou je 2x een gevaarlijke oversteek moeten maken. 

 

Door de wijkverkeersmedewerker wordt dit in overleg met de melder be-
keken en daar waar mogelijk opgelost. 

10. Het legen van de afvalbakken gebeurt nu met auto’s die zelf de wegjes kapot rij-
den. Doe hier wat aan. 

 

De chauffeurs van deze wagens worden hierop aangesproken als dit 
wordt geconstateerd door de direct leidinggevende of naar aanleiding van 
meldingen van omwonenden. Het is alleen niet altijd mogelijk keurig op de 
paden te blijven (als er bijvoorbeeld uitgeweken moet worden voor voet-
gangers). 
 

11. Weg naar Knaagdierencentrum: het wijkoverleg West wil dit snel aangepakt 
hebben. 

 

Wordt in 2011 aangelegd. 

12. Pad aan de Karnebeekweg vernieuwen!!! 
 

Het verhardingsmateriaal is niet meer te repareren. Er wordt in 2011 be-
keken of dit pad vervangen kan worden. Er wordt ook beleid voorbereid 
over de toepassing van halfverhardingen in plantsoenen. 
 

13. Op strategische plekken haken voor de plastic plasticafvalverzamelzakken, zodat 
ze niet over straat waaien. 

 

Er was een idee om haken aan lichtmasten te bevestigen. Dit is in ver-
band met de investeringskosten en aansprakelijkheidsrisico’s niet doorge-
gaan. Het is mogelijk om op verschillende manieren het afval ergens aan 
te bevestigen.  
Verder is het inzamelen van plastic afval op deze manier nog steeds een 
proef. Mogelijk dat de wijze van inzameling in de toekomst verandert. 
  

14. Drainage aanbrengen op de middenberm van de Verbindingsweg ter hoogte van 
West Einde. Hier loopt altijd water over het asfalt, en dat wordt glad. Ook in de 
zomer door algengroei. 

 

De verbindingsweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta. 
Het Waterschap wil deze meldingen graag van bewoners zelf ontvangen. 
Hiervoor moet u contact opnemen met het Waterschap (www.wshd.nl 
voor contactgegevens).  
 

15. Voetpad tussen Seringenstraat en Ferdinand Bolstraat recht leggen. Is sterk 
verzakt. 

 

Dit is nu toegevoegd aan de lijst herbestratingswerkzaamheden voor 
2011. 
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(Vervolg) Wijkoverleg West  
16. Overal waar de oude huisvuilbakken gestaan hebben de bestrating aanpassen, 

zodat er niet alleen Nissan Micra’s kunnen parkeren. 
 

Hier wordt aan gewerkt. Elke locatie wordt opnieuw ingericht. Dit betekent 
of groen of trottoir of (grotere) parkeervakken. Bij gevaarlijke situaties kan 
contact worden opgenomen met Marco Zijlmans (451420), zodat dit eer-
der opgepakt kan worden. 
 

Wijkoverleg Bolnes  
Aanpassing kruispunt Rotterdamseweg en Rijnsingel. Aanleg extra opstelstrook bij de 
Rijnsingel om doorstroming en afhandeling verkeer te verbeteren. Het waterschap wil 
in samenwerking met de gemeente op korte termijn aanpassingen doen aan de krui-
sing. Dit is wel afhankelijk van een subsidie van de Stadsregio. Deze subsidie is aan-
gevraagd, maar nog niet gegeven. Op bestuurlijk niveau, in overleg met het water-
schap, wordt getracht de Stadsregio tot een andere conclusie te laten komen. 
 
Het wijkoverleg vraagt om spoed bij dit kruispunt. Het wijkoverleg vraagt ook of een 
kleine aanpassing mogelijk is op enkel Ridderkerks grondgebied, bijvoorbeeld een 
langere opstelstrook, zonder te wachten op de Stadsregio. 
 

De (toenemende ) klachten over de verkeersafwikkeling op de Rijnsingel 
bij de aansluiting met de Rotterdamseweg zijn bij de gemeente bekend.  
Op dit moment vinden twee acties plaats; 1. met de Stadsregio wordt na-
drukkelijk overleg gevoerd of toch subsidie kan worden verstrekt; 2. op 
locatie wordt intensief geschouwd om het exacte probleem in beeld te 
brengen en dit te onderbouwen met waarnemingen en foto’s.  
Actie 2. is bedoeld om, of er nu subsidie wordt verstrekt of niet, goed in 
beeld te hebben wat er moet gebeuren.  
 

De gemeenteraad zal, voordat tot uitvoering kan worden overgegaan, 
overigens eerst nog budget beschikbaar moeten stellen. 
 

Wijkoverleg Slikkerveer  
Wens extra verlichting bij de Gildetunnel. Het gaat om verlichting buitendijks. Hier wordt geen nieuw beleid voor gemaakt. De fietspaden zijn binnen- en 

buitendijks verlicht. 
 

Een fietspad aan de zuidkant van de Bachstraat. Enkele jaren terug is de vraag mbt de aanleg van een fietspad eerder 
gesteld.  
 
Uitgelegd is toen dat: 
1. Langs de Bachstraat fietsstroken liggen die voldoen aan richtlijnen; 
2. Een tweerichtingen fietspad langs de Bachstraat met zich meebrengt 

dat bij de aansluiting met de Reijerweg het fietsverkeer diagonaal en 
tegen het verkeer in het kruispunt over gaat steken; dit is zeer ver-
keersonveilig. 

Een trapveld realiseren in de omgeving Marijkestraat/Kievitsweg. Er is nu overlast van 
voetballende kinderen bij en tegen garages. Er is geen plek in de buurt waar deze 
kinderen naar verwezen kunnen worden. 

Geschikte ruimte om te voetballen liggen op grotere afstand, dit zijn: 
- Trapveld aan de Ringdijk (vml. Put van Gendt) ca 400m. 
- Panna-veldje Prinsenstraat 350 m  
- Trapveldje Pr Irenestraat ligt op ca 500 m 
300 tot 400 m wordt als max grens voor de buurt-jeugd (6-12 jaar) aange-
houden! 
In de openbare ruimte dichterbij is het lastig om geschikte ruimte te vin-
den.  
 

De verbinding tussen de Randweg en de Brucknerstraat uitbreiden met een fietspad, 
is nu alleen trottoir. Er wordt veel over het trottoir gefietst op deze plek. Blijkbaar is er 
dus behoefte aan een fietsverbinding. 

Dat over trottoirs wordt gefietst is op zich geen aanleiding om een fietspad 
aan te leggen. Over trottoirs fietsen komt in heel Ridderkerk (helaas) veel-
vuldig voor. 
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(Vervolg) Wijkoverleg Slikkerveer  
 De vraag om de verbinding tussen de Randweg en de Brucknerstraat uit 

te breiden met een tweerichtingen fietspad is echter wel begrijpelijk.  
Door het creëren van een fietspad kunnen kinderen die vanaf de Rand-
weg op de fiets naar school komen direct naar de fietsenstalling fietsen 
zonder dat zij de toch al smalle Brucknerstraat in hoeven te fietsen. Vanuit 
het project schoolveiligheid is er budget beschikbaar.  
Intern wordt de haalbaarheid met betrekking tot eigendommen en financi-
en onderzocht. 
 

Gevraagd wordt de illegale parkeersituatie op hoeken in de omgeving Bea-
trixstraat/Hollandsestraat/Amaliastraat aan te pakken door fysieke ingrepen te doen. 
Het wijkoverleg begrijpt dat het om een stuk gedrag gaat, waar de politie tegen op 
moet treden. Zij vragen daarnaast om het ook moeilijk te maken op de hoeken te par-
keren. 
. 

Er is duidelijke regelgeving voor het parkeren op hoeken; het is wettelijk 
verboden. Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels. Vanuit de ge-
meente is het ondoenlijk om op elke hoek maatregelen te treffen zodat er 
fysiek niet geparkeerd kan worden. 

Het wijkoverleg vraagt om snelheidsbeperkende maatregelen op de Randweg. 
 

De Randweg is een 50 km/uur weg. Bij de gemeente zijn er geen klachten 
binnen gekomen over te hoge snelheden op de Randweg. Daarnaast zijn 
er geen meldingen van ongelukken op deze weg.  
Een meting met een wegkantradar kan een objectief beeld geven van de 
snelheden en de noodzaak hier snelheidsremmende maatregelen te tref-
fen.   
Advies verkeersmedewerker: metingen doen en ook iets vertellen over de 
SID’s. Met B&W is afgesproken dat daarop geconcentreerd wordt, voordat 
wordt overwogen verdere maatregelen te nemen. 
 

De boomspiegels bij de vierjaargetijden vullen met bloemen. Meer algemeen overal 
waar het kan boomspiegels vullen. 

Nieuw beleid. Hier is geen budget voor en is arbeidsintensief. 
Mogelijkheid om het toch te realiseren is door het project met buurtbewo-
ners op te pakken en samen met buurtbewoners in te planten en te on-
derhouden. (sociale participatie bijv. via wijkbudget). 
 

Wijkoverleg Drievliet-‘t Zand  
Aanleg verhoogde bushaltes 
 

In de loop van 2011 wordt de uitvoering van de 2e fase gestart.  
In Drievliet zullen de haltes in de Koolmees en de Brasem worden ver-
hoogd. 
 

Openstelling schoolpleinen  
 

Wordt op dit moment aan gewerkt. In 2012 wordt voor Drievliet bekeken 
bij welke scholen dit vorm kan krijgen. 
 

Verbeteren geluidswal Oosterpark in verband met geluidshinder snelwegen. 
 

Recent is op verzoek van de gemeenteraad opnieuw onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een aarden wal. Uit dit onder-
zoek is gebleken dat de kosten dusdanig hoog zijn dat het op dit moment 
onverantwoord is om deze wal te realiseren. 
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Wijkoverleg Rijsoord  
Herstraten Mauritshoek De Mauritshoek staat voorlopig niet op de planning voor herstraten. Uit de 

tweejaarlijkse weginspectie blijkt dat dit kwalitatief nog steeds goed is. 
Wanneer uit de volgende weginspectie blijkt dat dit kwalitatief slecht is 
dan zal dit worden ingepland en opgepakt. 

Wijkoverleg Oostendam  
Geen  
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Bijlage 3: 

A. 

AFD NR OMSCHRIJVING 2012 2013 2014 2015 TOELICHTING

INVESTERINGSBEDRAGEN

SenB 1 Uitbreiding Farelcollege 3.600.000 Invulling onderwijshuisvestingsplan
2 Uitbreiding CBS De Fontein 1.084.000 Invulling onderwijshuisvestingsplan
3 Uitbreiding Rehobothschool 463.000 Invulling onderwijshuisvestingsplan

BenU 4 Fietshighway West Molendijk 165.000 Module langzaam verkeer
5 Fietshighway Geerlaan 353.000 Module langzaam verkeer
6 Fietshighway Lagendijk 243.000 Module langzaam verkeer
7 Fietshighway Koninginneweg 464.000 Module langzaam verkeer
8 Rotonde Donkerslootweg-Vlietlaan 500.000 Module langzaam verkeer
9 Dynamisch parkeerverwijssysteem 175.000 Verkeerscirculatieplan centrum

Totale investeringen 5.565.000 665.000 353.000 464.000

B.

AFD NR OMSCHRIJVING 2012 2013 2014 2015 TOELICHTING

LASTEN  EXPLOITATIE

DV 1 Externe inhuur klantmanagers ivm 80.000 Incidenteel doortrekken beleid
toename bijstandsaanvragen 2010 en 2011 in 2012

2 Doorontwikkeling dienstverlening naar fase 4 300.000 300.000 400.000 Invulling concept Antwoord©

SenB 3 Combinatiefunctionarissen (subsidie) 78.000 78.000 78.000 78.000 Invulling rijksbeleid vanuit 2010

BenU 4 Diverse onderwerpen inzake parkeren 35.500 3.000 10.500 3.000 Module parkeren
5 Uitbreiding handhaving parkeren 50.000 50.000 50.000 50.000 Module parkeren
6 Aankoop handheld computers parkeren 15.000 Module parkeren
7 Invoering digitaal vergunningensysteem 15.000 Module parkeren

 
 Totale lasten 558.500 446.000 538.500 131.000

Investeringen voortkomend uit eerdere besluiten die binnen de grenzen van het investeringsvolume zullen 
worden opgenomen in de prioritering

Onderwerpen ten laste van de exploitatie die nu bekend zijn
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