
Reacties aan de raad over de Programmabegroting 2021 

Naar aanleiding van de oproep in De Blauwkai van 8 oktober 2020 vindt u hieronder diverse 
reacties van inwoners, in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
zijn deze geanonimiseerd.: 

Inwoner A 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 17:22 
Onderwerp: Programmabegroting 2021 
 
Geachte raadsleden, heer van stralen,  
Graag reageer ik op uw oproep in de  combinatie cq de blauwkaai om te reageren op de 
programmabegroting 2021 van onze gemeente. Uit hoofde van mijn beroep voor pensionering ken 
ik mijzelf enige financiële kennis toe. De begroting in één oogopslag, zoals u het noemt,  ziet er op 
het eerste gezicht fraai uit. Immers 172 mln aan inkomsten en 170 mln aan uitgaven lijkt een mooi 
resultaat. 
De werkelijkheid is natuurlijk heel anders. 170 mln aan uitgaven en maar 126 mln aan inkomsten 
die worden aangevuld met een greep uit de kas, hier reserves genoemd. In werkelijkheid is er dus 
een tekort van 46 mln.  
De reserves moeten welhaast onuitputtelijk zijn als we in één jaar er 46 mln uit halen. De 
werkelijkheid is ook hier natuurlijk anders. Met deze greep uit de reserves lijken deze ook vrijwel 
uitgeput. Met als gevolg dat we in de jaren die komen geen of nauwelijks nog een buffer hebben 
om bij tegenslag op terug te vallen. In één keer de opbrengst van de Eneco verkoop op maken is 
erger dan onverantwoord.  
Daarnaast is het ook een vorm van zand in de ogen strooien van de Ridderkerkse burgers die 
door de opstellers van de begroting een veel rooskleuriger beeld van de gemeente financiën wordt 
voorgesteld dan deze in werkelijkheid zijn.  
Beter ware het geweest de besteding van de opbrengst van de Eneco aandelen over een groot 
aantal jaren te spreiden danwel het bedrag in een renderend fonds onder te brengen en met de 
opbrengst hiervan de gemeentelijke financiën aan te vullen.  
  



Inwoner B 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 18:55 
Onderwerp: programmabegroting 2021 
 
Gaarne doorsturen naar alle raadsleden! 
 
Wat een volksverlakkerij om de begroting 2021 zo te presenteren als in de infographic 
gepubliceerd in De combinatie van donderdag 8 oktober !!! 
 
inkomsten : € 172,1 miljoen ( maar wel met € 46,1 miljoen onttrekkingen aan reserves ) 
uitgaven :    € 169,8 miljoen  ( maar wel met € 37,9 miljoen aan stortingen in reserves ) 
over :            €     2,3 miljoen  ( wat hier mee gebeurt wordt nergens vermeld , hopelijk ook 
naar de reserves ) 
 
werkelijke inkomsten , zonder onttrekkingen aan de reserves :  € 172,1 min € 46,1 = € 126,0 
miljoen 
werkelijke uitgaven , zonder stortingen in de reserves              :  € 169,8 min € 37,9 = € 131,9 
miljoen 
te kort :        €      5,9 miljoen 
 
Met het geschuif van reserves creëert men zo een positieve begroting . . . . . fraai hoor ! 
 
Indien het antwoord mocht zijn , dat geld in voorgaande jaren in de reserves gestopt zijn , 
om later uit te geven , vermeldt dan waar dat gebeurt ! 
 
Ik verneem gaarne  waar die reserves aan onttrokken worden en waar ze naar gestort worden : 
als dit alleen de algemene reserves zijn , dan behoort dit gesaldeerd te worden als € 8,2 miljoen 
onttrokken aan de reserves , om een positieve begroting te krijgen . . . .  
  



Inwoner C 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 20:39 
Onderwerp: De spaarpot MOET leeg 
 
Met verbazing het stukje in de Combinatie gelezen geschreven door de HR. Bjorn Ros.   
40  miljoen gekregen van verkoop aandelen Eneco en dan nog 50 miljoen bijlenen. 
Volgens mij zit er van die 40 miljoen veel geld van bij van alle Ridderkerkers, maar die nog meer 
gaan bijdragen voor de gemeentelijke uitgaven? 
Is de gemeenteraad van de pot gepletterd met die lening van 50 miljoen. 
Makkelijk uitgeven van andermans geld. 
Schaam mij zelf om ingezetene te zijn van zo`n gemeente bestuur. 
  



Inwoner D 
 
Aan: Raadsleden Gemeenteraad te Ridderkerk, college van Burgemeester en Wethouders. 
betreft reactie op begroting 2021; zie Combinatie 8 okt. 2020. 
 
Dames en heren, 
Zestig jaar Ridderkerker, een mooie periode in een mooie gemeente. Graag geef ik gevolg aan 
de uitnodiging om te reageren op de begroting 2021. 
Van gemeentefinanciën heb ik weinig verstand, maar ik volg ontwikkelingen en lees de krant. 
 
Een paar opmerkingen dus: 
---Houdt s..v.p. geld beschikbaar voor de komende rekeningen i.v.m. Corona-bestrijding. Die 
rekening kan nl. fors uitvallen en ik lees hierover niet. 
---Wees zuinig op de Eneco-gelden. Een mooi bedrag wat niet van wethouders is maar van 
burgers 
namens wie de gemeente aandeelhouder was. 
Uitgeven is makkelijk, maar doe dat s.v.p. gericht aan doelen die de transitie van energie beogen. 
Dus beter géén contract voor levering van warmte van vieze Botlek-industrie; zie de centrale 
Geertruidenberg. 
Wat denkt u van beter isoleren van sociale woningen? – dát helpt snel. 
---U wil 46.000.000 onttrekken aan reserves. Weer een groot bedrag wat blijkbaar nu nodig is; 
waarvoor nodig?, ik hoop voor iets waar bewoners nut van hebben, (sociaal domein). En niet voor 
een dure 'snelle' busroute, of een parkeerplaats verplaatsen. 
---Afvalstoffenheffing. Vergeleken met de aanslsg 2019 25 % meer... Dat is onfatsoenlijk veel en 
ook 'goedkoop' om het tarief zóveel te verhogen. M.i. geen goede oplossing van het probleem. 
Waarom geen advies aan inwoners om verpakkingen te weigeren, terug te brengen naar de 
supers? 
Waarom geen supermarkten op het matje roepen, de aanvoer van afvalstoffen af te remmen. 
Wat 'achteraf scheiden' heet door zg. slimme machines betekent voor burgers dat de 
stroom/aanvoer 
van afval zal groeien (de verpakkingsindustrie groeit..), tarieven stijgen en op straat meer gedumpt 
gaat worden. De aanvoer moet minderen! 
M.i. redt u het niet met dit beleid, ook al moeten we steeds meer gaan betalen. 
 
Ik schrijf u omdat u er bent voor de inwoners, omdat er steeds meer mensen in de knel komen, 
omdat er steeds minder sociale woningen komen, meer werklozen en lagere pensioenen. 
Veel mensen zakken door hun bestaansgrond. Ook voor hen bent u het bestuur. Zij hebben geen 
geld voor zonnepanelen, een nieuwe fiets, of gaan eten in een restaurant. Zij wonen wél in onze 
gemeente én tellen mee in een 'inclusieve gemeente.' 
Met foto's in de krant van tevreden wethouders, méér beter-gesitueerden in onze gemeente, 
streven naar meer koopwoningen en minder inwoners-met-een-kleine-beurs, -- met zo'n beleid 
komen we er niet. 
 
Ik hoop dat u als raadsleden én als college nog eens kritisch kijkt naar de uitgavenplannen en 
voorgenomen besluiten. 
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