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ALGEMENE BESCHOUWINGEN  

                  7 november 2013 

“Nederland uit de recessie ? ” 

Algemeen 

Goed nieuws over onze economie is altijd welkom. Volgens de president van de Nederlandsche Bank - Klaas Knot - ligt 

het in de verwachting dat onze economie nog dit kwartaal uit de recessie komt. Harde cijfers zijn er niet, maar de 

eerste signalen zijn een feit. De wereldhandel trekt aan en dat betekent meer export. De huizenprijzen zijn gestopt 

met dalen, waardoor particuliere vermogens niet verder worden uitgehold. Als consumenten zoals u en ik het 

vertrouwen weer vinden, dat leidt dat tot uitgaven en dus tot economische groei.  

Vele jaren werden deze Algemene Beschouwingen gedomineerd door negatieve berichten over teruglopende 

inkomsten en verdere bezuinigingen van het rijk. Een ding is duidelijk. Verdere onzekerheid en doemdenken in deze 

tijd is een groot risico voor herstel van onze economische positie in de wereld en vormt tevens een bedreiging voor 

onze locale Ridderkerkse economie. Wij zullen ons allemaal moeten realiseren dat verder doemdenken over de 

toekomst van Nieuw Reijerwaard, negatieve berichtgeving in de kranten en het opkloppen van juridische uitspraken 

kunnen leiden tot scenario’s die remmend werken op de ontwikkeling van dit gebied. Als het uiteindelijke doel is van 

de lokale Ridderkerkse politiek om  horrorscenario’s te creëren met alle financiële risico’s van dien, dan zal  Leefbaar 

Ridderkerk zich  hiertegen ernstig verzetten.  

Duidelijk is ook dat de rol van de overheid in Nederland verandert. Een probleemoplossende overheid is niet meer 

van deze tijd. Er wordt een groter beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van alle inwoners. Ongelimiteerd 

aanbod van zorg op tal van gebieden zal plaats moeten maken voor maatwerk.  

Het is mooi om te zien dat de oppositie in de Tweede Kamer ervoor gezorgd heeft dat ondanks de structurele 

besparing van nog eens 6 miljard er ook in moeilijk tijden goede afspraken gemaakt kunnen worden die wat 

opleveren. Dankzij D66, ChristenUnie en SGP zijn de bezuinigingen op de Kinderbijslag van de baan, wordt het 

onderwijs verder gestimuleerd, worden er banen gecreëerd en blijven de schoolboeken gratis.  

Ik zie grote gelijkenissen met Ridderkerk, waar eind vorig jaar een nieuwe coalitie van D66+GL, SGP en ChristenUnie 

en Leefbaar Ridderkerk  gezamenlijk aan de slag ging met een heldere  missie. Het is frappant te zien, dat ook deze 

samenwerking nu zijn vruchten afwerpt.  Complimenten voor de wethouder Financiën die ook dit jaar ervoor gezorgd 

heeft dat de begroting van Ridderkerk op orde is en er wederom sprake is van een solide financieel  beleid. We 

kunnen duidelijk stellen dat Ridderkerk t.o.v. andere gemeentes in Nederland een financieel gezonde gemeente is.  

Bijzonder woord van dank aan oud-wethouder Vroegindeweij, voor zijn inspanningen de eerste twee jaar van deze 

raadsperiode. Een compliment aan het adres van wethouder Den Ouden die erin geslaagd is om in betrekkelijk korte 

tijd dit stokje over te nemen. 

Voorzitter, vorig jaar sloot ik mijn inleiding af met de woorden dat in deze moeilijke tijden het maken van keuzes 

cruciaal is. Politieke keuzes die altijd gevolgen hebben. Dat wordt ook nu weer zichtbaar. Keuzes die gevolgen hebben 

voor werkgelegenheid. Ik doel hierbij op de vakleerkrachten voor lichamelijke opvoeding. Keuzes die gevolgen 

hebben voor invulling van de buitenruimte, bijvoorbeeld Nieuw Reijerwaard. En keuzes die direct van invloed zijn op 

onze koopkracht. Dat grijpt in en raakt allereerst de kwetsbaarste groepen in de samenleving.  

Dat keuzes maken moeilijk is voorzitter werd wederom duidelijk tijdens de Begrotingsmarkt op 31 oktober. Veel 

initiatieven en projecten verdienen financiële ondersteuning, maar helaas liggen hier geen onbegrensde 

mogelijkheden.  Ook dit jaar zullen we keuzes moeten maken in het belang van de Ridderkerkse samenleving. Wij 

hopen dan ook samen uw college en samen met de collega’s in deze raad tot verstandige keuzes te komen vandaag.  
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Veiligheid 

Veiligheid staat hoog op onze agenda. Begin 2012 werd Ridderkerk opgeschrikt door een golf aan berovingen en 

inbraken.  Inmiddels is de rust weergekeerd. Een nieuw initiatief van de politie “Misdaad in Kaart”  geeft waardevolle 

informatie over waar de afgelopen 3 maanden in Ridderkerk is ingebroken of waar een poging gedaan werd. 

Transparantie en helderheid is voor Leefbaar Ridderkerk essentieel.  Iedereen heeft recht op actuele informatie en bij 

excessen kan er direct actie ondernomen worden.  Laten we ervoor zorgen dat gebruik van Social Media zoals Twitter 

en Facebook bijdragen tot een veiligere samenleving en het niet zien als bedreiging.  Burgers hechten veel waarde 

aan een veilige en rustige leefomgeving. Dat blijkt o.a. uit de diverse wijkbezoeken die Leefbaar Ridderkerk het 

afgelopen jaar heeft afgelegd. In nauw overleg met het wijkoverleg, buurtpreventie, politie en bewoners kunnen 

problemen effectief opgepakt worden. Onderlinge communicatie en handhaving van regels die we met z’n allen 

hebben vastgesteld is hierbij cruciaal. Een woord van dank aan alle inwoners van Ridderkerk die actief zijn in de 

buurtpreventie en ervoor zorgen dat onze wijken veiliger worden.  

 

Bedrijventerreinen + Buitenruimte 

Eerder hebben wij u gevraagd naar handhaving op de Ridderkerkse bedrijventerreinen. Ongewenste situaties zoals 

belemmerende begroeiing en afgedankte spullen en pallets zorgen voor verloedering van de omgeving. Verpaupering 

is het gevolg. Dat is ook van toepassing in de wijken. De gemeente zou bij duidelijke signalen van verrommeling en 

verpaupering na een redelijke termijn betrokkenen moeten aanspreken. Het kan niet zo zijn dat bewoners hier 

jarenlang hinder van ondervinden.  Ridderkerk  “Schoon + heel + veilig”  is nog steeds een actueel thema. Vorige 

week nog werden we opgeschrikt door brand in de voormalige Reijer aan de Pr. Bernardstraat. Ook de Kuyperschool 

is doelwit geweest van brandstichting. Daarnaast is het kantoorgebouw op het voormalig HAK-terrein doelwit 

geworden van vandalen. Door vroegtijdig in te grijpen en panden niet onnodig lang leeg te laten staan ontstaat een 

veiligere situatie in de wijken en wordt verpaupering tegengegaan. 

De raad heeft gekozen voor minimaal onderhoud van groen in de buitenruimte. Met deze beperkte middelen worden 

uiteraard geen wonderen verricht. Van burgers komen er signalen dat er weinige controle is op uitgevoerde 

werkzaamheden van onderaannemers. Graag aandacht hiervoor.  

 

BAR-samenwerking 

Dit jaar stelt de Ridderkerkse raad voor het eerst ook een begroting in BAR-verband vast. Dat is nieuw en het 

resultaat van jarenlange inspanning om te komen tot  een vruchtbare samenwerking tussen Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk. We zullen al onze energie moeten steken in dit samenwerkingsverband om onze eigen 

positie in de regio te versterken. Wij zijn daarom verheugd dat we dit jaar de eerste BAR-begroting mede mogen 

vaststellen. Maar met een samenwerking op papier alleen komen we er niet. Net als in het bedrijfsleden zullen we 

contacten moeten onderhouden en zelf actief aan deze samenwerking moeten werken.  

 

Maatschappij + Zorg 

Decentralisatie van  overheidstaken is een feit geworden. Onze BAR-organisatie staat aan de vooravond van een 

ingrijpende transformatie in ons sociale domein. Het denken in regels en procedures, zal plaats moeten maken voor 

maatwerk en creativiteit. Complimenten voor de ambtelijke organisatie die steeds met volle overgave werkt aan deze 

enorme transitie. We zijn dan ook dankbaar als uit terugkoppeling met de uitvoerende partners blijkt dat het 

transitiearrangement voor de Jeugdzorg  zo positief is ontvangen.   U begrijpt voorzitter,  dat bij zo’n ingrijpende 
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operatie er ook reden is voor zorg. Zorg met name voor kwetsbare groepen die hiervan afhankelijk zijn of zelfs op 

aangewezen zijn. Zorg voor de minima, een kwetsbare groep in onze samenleving. Hoe groot is deze groep nu en over 

een jaar?  Kunnen we er zeker van zijn dat er niemand buiten de boot valt?  Aandachtspunten die we bij u wethouder 

neerleggen met het verzoek hier aandacht aan te besteden, want hoe zeker is in de huidige tijd nog het recht op 

huishoudelijk hulp? Voor wie blijft zorg gegarandeerd? En in welke vorm wordt hulp in de toekomst  nog 

aangeboden...?  Talloze horrorscenario’s zorgen voor onrust bij de doelgroep. Ervaring leert ons dat angst een slechte 

leermeester is. Het komende jaar zal een proeftuin worden voor onze toekomstige zorg, waarbij helder en zorgvuldig 

afwegingen gemaakt moeten worden welke ontwikkelingen worden overgenomen.   

Op het gebied van Sociale Zaken en Uitkeringen is deze raadsperiode gekozen voor een andere aanpak. Fraude bij het 

aanvragen van uitkeringen en oneerlijk gebruik zal ook in de toekomst moeten worden bestreden. Kan de wethouder 

aangeven of hier de eerste resultaten al van bekend zijn?  

De raad zal het college heldere kaders moeten meegeven waarbinnen de Ridderkerkse zorg ontwikkeld zal moeten 

worden. Eerder dit jaar is op het gebied van het PGB een duidelijk signaal afgegeven. Als Ridderkerk gaat voor het 

“Zorg-PLUS pakket”, dan zal het Ridderkerkse beleid hierop moeten worden aangepast.  

Dat hierbij de  rol van mantelzorgers en vrijwilligers nog belangrijker wordt, is duidelijk. Zij vervullen in onze 

maatschappij een rol die niet in geld is uit te drukken. Hun inzet en zorg zullen we moeten koesteren.  Ook nu weer 

werd tijdens de Begrotingsmarkt duidelijk dat ook zij hulp behoeven. Waar nodig zullen wij onze mantelzorgers 

moeten ondersteunen en faciliteren. Onze fractie zal een motie indienen om dat mogelijk te maken.  

 

Sport + Recreatie 

Sport heeft een bijzondere plek in onze Ridderkerkse samenleving. Vele Ridderkerkse gezinnen maken hier wekelijks 

gebruik van. Het belang van goede accommodaties is hierbij helder. Dit vergt een duidelijke visie voor de toekomst, 

waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. De Wethouder Sport en Recreatie heeft 

aangegeven om op korte termijn met de nota sportaccommodaties  naar de raad te komen. Geen makkelijk opgave,  

dat realiseren wij ons. Het is essentieel dat hier een voorstel uit voortkomt dat gedragen wordt door de diverse 

sportverenigingen, S+W als coördinator, en de Ridderkerkse raad. We hopen dan ook dat de wethouder zijn eerdere 

toezegging om met diverse scenario’s te komen zal nakomen. Alleen dan leidt dat tot een functioneel beleid 

sportaccommodaties dat voldoet aan de maatstaven anno 2013.  

 

Historie + Erfgoed 

Cultureel erfgoed heeft binnen Leefbaar Ridderkerk een bijzondere plek. Jarenlang is er discussie gevoerd over het 

voortbestaan van de Kuyperschool. Wij zijn blij dat vorige maand in alle helderheid door het gemeentebestuur een 

duidelijke keuze is gemaakt om de school in zijn huidige staat te slopen. Enerzijds met pijn in ons hart, maar 

anderzijds in het besef dat we Ridderkerk niet kunnen opzadelen met een miljoenenstrop om een oud vervallen 

gebouw nog te herstellen. De ruïne Huis te Woude is in zijn oude glorie hersteld en voor langere tijd veiliggesteld. 

Ook het schoolmeestershuis zal in zijn nieuwe vorm in Rijsoord herrijzen. Oog voor erfgoed, historie en cultuur, maar 

altijd met een nuchtere ondertoon. In het kader van erfgoed vragen wij het college hoe zij aankijken naar onze oude 

vlascultuur in Rijsoord en de voormalige scheepswerven. Kan hier aandacht aan besteed worden ?  
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Woningbouw 

Vorig jaar nog voorzitter sprak onze fractie de woorden dat projectontwikkelaars niet in staat zijn om lopende 

woningbouwprojecten nieuw leven in te blazen. Gelukkig is daar dit jaar met de voltooiing van het Centrumplan een 

einde aan gekomen. Oud-wethouder Stout en later wethouder Van Houcke hebben ervoor gezorgd dit project vlot te 

trekken en ervoor te zorgen dat het braakliggende terrein eindelijk wordt ingevuld. Ons  Koningsplein wordt na jaren 

van stilstand eindelijk voltooid. Geen operatie zonder risico’s. Dat bleek wel tijdens de behandeling in de raad. Het is 

naïef om te denken dat vooruitschuiven geld oplevert…. In tegendeel, van een gemeentebestuur wordt verwacht dat 

zij in tijden dat het financieel economisch tegenzit heldere keuzes maakt, maar wel met een duidelijke koers.  De 

discussie binnen deze raad over dit voorstel  was een waardevolle discussie waar alle aspecten aan bod zijn gekomen. 

Nogmaals dank aan wethouder Van Houcke om met open vizier in goed overleg dit complexe project op te pakken. 

Ridderkerk heeft immers recht op een bruisend centrum met voorzieningen en woningen voor diverse doelgroepen.  

Wij hopen in dat licht  dat ook Woonvisie - onze woningbouwcorporatie -  haar taken zorgvuldig op zal pakken de 

komende maanden en een begin maakt met verdere herstructureringsprojecten in Ridderkerk Centrum en Rijsoord.  

Het vertrek van directeur Fenny de Graaf kan geen roet in het eten gooien. Wij spreken directie en Raad van 

Commissarissen van Woonvisie aan hun afspraken na te komen. Bouwen aan een goed woningbouwbeleid doe je 

samen, met open vizier en in goed overleg.  

Wethouder kunt u aangeven hoe de stand van zaken is m.b.t. het voormalige Schramterrein? Wanneer mogen we 

hier de eerste ontwikkelingen verwachten? Bovendien vragen wij ons af hoe we onze mooie rivieroevers nog 

toegankelijker kunnen maken en misschien kunnen transformeren in verblijfsgebieden voor wandel- en fietsrecreatie.  

Daarnaast voorzitter zijn wij blij met de nieuwe inrichting van het Park Ringdijk, waarbij na velen jaren van 

onzekerheid de Scouting Sint Joris eindelijk duidelijkheid heeft gekregen over hun nieuwe onderkomen. We zijn er 

nog niet, want de toekomst van onze scouting mag door onduidelijke afspraken niet in gevaar komen. Partijen zullen 

in nauw overleg moeten komen tot wederzijdse heldere afspraken die werkbaar, realistisch en vooral ook haalbaar 

zijn.  

 

Onderwijs 

Inmiddels is de nieuwe Reijer in Slikkerveer geopend. Wij zijn blij dat ook in Slikkerveer de kinderen kunnen genieten 

van een nieuwe school.  Goed onderwijs is belangrijk, maar ook de voorziening zelf moet voldoen aan de eisen van 

deze tijd. Ook bij het Farel College wordt druk gebouwd. Vorige week werd landelijk aandacht besteed aan de 

deplorabele staat van veel scholen. Ook in Ridderkerk is dat een actueel onderwerp. Het is goed dat hier met veel 

zorgvuldigheid aandacht aan wordt besteed. Wij doen een dringend beroep op de wethouder Onderwijs om te 

voorkomen dat onze Ridderkerkse scholen afglijden.  

 

Verkeer + Vervoer 

De Ridderkerkse buurtbus vervulde een prominente plaats in het door verschaling aangetaste OV-netwerk van 

Ridderkerk.  Nieuwe plannen rond de buurtbus baren ons wel zorgen. Verdere verschraling is onacceptabel. Wij 

weten dat u in overleg bent met allerlei partijen om het voortbestaan van deze maatwerkoplossing te garanderen. 

Wij  doen dan ook een dringend beroep op u - wethouder -  om duidelijke afspraken met de RET te maken om dit 

soort constructies die voor Ridderkerk zo belangrijk zijn ook in de toekomst veilig te stellen. Talloze ouderen en 

kwetsbare groepen mensen maken dagelijks gebruik van de Buurtbus die voor hen de enige vorm van openbaar 

vervoer binnen Ridderkerk is.  
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Wij zijn blij dat het college nog dit jaar  invulling heeft gegeven aan de aanleg voor  nieuwe rotondes bij de 

Populierenlaan, Sportlaan en de Kastanjelaan.  Op dit moment - nu deze belangrijke verkeersaders vrijwel dagelijks  

geheel dichtslibben - wordt duidelijk welke cruciale rol deze wegen hebben in het Ridderkerkse wegennet. Wij hopen 

dan ook met u wethouder dat de bouwwerkzaamheden op korte termijn afgerond kunnen worden.  

Wij zijn blij dat in een onlangs vastgestelde notitie “Naar een toekomstvast Openbaar Vervoer”  helder wordt dat het 

onderzoek naar een mogelijk Ridderkerklijn pas wordt opgepakt na 2025. Uiteraard onder de voorwaarde dat de 

financiële middelen dan wel beschikbaar zijn. Voor Ridderkerk houdt dat in we de komende 10 jaar geen rekening  

houden met deze ontwikkelingen . Ook de Metropoolregio schijnt in haar strategische agenda niet eerder dan in 2025 

onderzoek te willen doen. Leefbaar Ridderkerk kan hier duidelijk over zijn. Verder onderzoek is wat ons betreft 

compleet overbodig en onnodige geldverspilling.  Onze fractie is nooit voorstander geweest van een sneltram. Wat 

ons betreft  wordt er geluisterd naar keuze van de Ridderkerkse bevolking en worden deze schaarse miljoenen 

geïnvesteerd in OV-projecten die daadwerkelijk resultaatgericht zijn. Het bevorderen van personenvervoer over 

water verdient dan ook hogere prioriteit. 

 

Duurzaamheid + Milieu 

Wethouder Van Houcke heeft zijn rol als wethouder Milieu en Duurzaamheid inmiddels goed opgepakt. De eerste 

zonnepanelen op het gemeentehuis zijn een feit. Duurzaamheid en milieu zijn een vast onderdeel geworden van ons 

beleid, wat een voorbeeldfunctie vervult voor alle burgers van Ridderkerk. 

Er zijn dit voorjaar bomen geplant met schoolkinderen langs de Rijkswegen in Ridderkerk-West. Kunnen er niet veel 

meer initiatieven ontplooid worden om een groene corridor langs de Rijkswegen te maken? Kan de wethouder tevens 

aangeven hoe de stand van zaken is met het Waalbos en de ontwikkeling van de Crezéepolder?  

Ook zijn er  punten van zorg. De luchtkwaliteit om ons heen vormt dagelijks een bedreiging. Wij realiseren ons dat de 

invloed op de luchtkwaliteit door externe factoren nauwelijks beïnvloedbaar is. Onder de rook van Rotterdam in één 

van de drukst bevolkte gebieden van Europa, omringd door talloze verkeersaders, doen we er alles aan om hier 

invloed op uit te oefenen. We zullen echter realistisch moeten zijn in het effect. Scherpe monitoring blijft cruciaal. 

Regelmatige rapportages en metingen houden de situatie beheersbaar. Wethouder hoe zit het met de 

geluidsschermen, waarmee in het najaar van 2012 een begin zou worden gemaakt?  

 

Werk + Economie 

Landelijk zien we dat de werkloosheid verder oploopt en ook in Ridderkerk neemt het aantal mensen met een 

werkloosheidsuitkering toe. In dat licht is een actief economisch beleid noodzakelijk. Wij zijn blij met de actieve rol 

van onze wethouder Economie en zijn ambtenaren. In het bijzonder onze Bedrijfscontact Functionaris - die een 

belangrijke rol vervult tussen gemeente en de Ridderkerkse ondernemers. Na een moeilijke start is de relatie met het 

Ondernemersplatform momenteel functioneel. Ondernemersavonden zijn een feit. De belangstelling groeit. Er zijn 

goede contacten met de winkeliersverenigingen en bij problemen weet men elkaar te vinden. Er zijn goede contacten 

met de Kamer van Koophandel en het MKB.  Alleen door samenwerking wordt het gewenste resultaat bereikt. Samen 

met winkeliers, vastgoedpartijen  zal de leegstand in ons mooie winkelcentrum moeten worden aangepakt. Lege 

panden en winkels zijn niet aantrekkelijk en hebben een negatieve invloed op het winkelend publiek. Wij rekenen 

erop dat u de raad hierover in november dit jaar nog informeert.  

Wij zijn verheugd dat na een pittige discussie begin dit jaar wij kunnen vaststellen dat verdere uitbreiding van betaald 

parkeren binnen Ridderkerk definitief van de baan is. Een bewuste keuze om de ondernemers die door de 
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economische  crisis al in een moeilijk pakket zitten helderheid en duidelijkheid te verschaffen. Bij de eerste signalen 

van economische groei, mogen belemmerende maatregelen als Betaald Parkeren geen hindernis meer vormen. 

Daarom dit duidelijke signaal naar ondernemers en inwoners van Ridderkerk.  

 

Financiën 

Voorzitter, deze coalitie heeft in de afgelopen 4 jaar een bezuinigingoperatie achter de rug van ruim  6 miljoen EURO. 

Geen makkelijke opgave. Complimenten aan alle maatschappelijke organisaties die ondanks deze bezuinigingen en de 

crisis steeds naar oplossingen hebben gezocht om er gezamenlijk uit te komen. Ook dit jaar zijn we erin geslaagd om 

met een sluitende begroting straks te beginnen aan een nieuw financieel jaar. Door de economische crisis zijn we niet 

in staat om tot lastenverlichting te komen. Het is onder de huidige omstandigheden al een hele klus om de eindjes 

aan elkaar te knopen en het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. Dit college is erin geslaagd om door 

het maken van de juiste keuzes de OZB constant te houden. Dat is momenteel een hele prestatie, want vanuit het Rijk 

komen negatieve berichten die ingrijpende effecten kunnen hebben op het Ridderkerkse huishoudboekje.  

Net als vorige jaren zullen we ons moeten concentreren op kerntaken. Een sober financieel beleid waar  maatwerk  

geboden wordt  aan diegenen die zorg het hardst nodig hebben.  

Voorzitter over 4 maanden komt er een aan einde aan deze turbulente raadsperiode, waarin soms moeilijke en 

pijnlijke politieke keuzes gemaakt werden. In maart 2014 mag de kiezer zich weer uitspreken en zal een nieuwe 

gemeenteraad het stokje moeten overnemen. Wij rekenen ook het komende jaar op een collegiale en constructieve 

samenwerking binnen de raad en wensen dit college en veel kracht en wijsheid toe.  


