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‘Geld maakt niet gelukkig, dat heeft het met armoe gemeen’ 

Simon Carmiggelt. 

 
 
De wereld om ons heen verandert waardoor wij meer behoefte hebben aan duidelijkheid op 
andere terreinen.  Ridderkerkers willen de bevestiging dat als het echt niet meer gaat dat er 
een vangnet is en blijft.  Mensen voelen zich door de crisis op verschillende manieren 
onzeker en onveilig. Er is de dreiging van ontslag of faillissement, er is de dreiging van het 
ontbreken van voldoende zorg, er is de dreiging van onvoldoende inkomen. 
 
PvdA Ridderkerk is van mening dat er meer ingezet moet worden op duidelijke communicatie 
over wat mensen kunnen verwachten.  Dat er meer en beter de eigen spelregels rondom 
participatie moeten worden gevolgd. De effecten van de decentralisaties en de stapeling van 
deze effecten achter dezelfde voordeuren kunnen namelijk door niemand zo goed worden 
voorzien als door de betrokkenen zelf. De gemeenten kan met hun input dan de ongewenste 
effecten tijdig bijsturen. Later in het jaar spreekt de raad nog over de Evaluatie van de 
Participatie. 
 
De overheid trekt zich terug en verwacht meer van de samenleving.  Dit vraagt om een 
andere houding van de gemeente, coördinerend in plaats van voorschrijvend  en  juist 
motiverend en ondersteunend aan particuliere initiatieven die bijdragen aan het behalen van 
de gestelde doelen. Dat betekent met kennis van zaken motiverend en constructief kunnen 
omgaan met kritische bewoners. Dit vraagt flexibiliteit, dienend leiderschap en vertrouwen in 
de samenleving.  
 
Veel taken worden bij de gemeenten neergelegd in het kader van de decentralisaties. Daar 
hebben de gemeenten ook om verzocht, omdat zij de mening waren en  zijn toegedaan dat 
zij als eerste overheid het dichts bij de burger staan en beter en goedkoper kunnen werken. 
 
De budgetten worden krapper maar geven tegelijkertijd door ontschotting van geldstromen 
de mogelijkheid om juist lokaal het verschil te maken.  
Het gemaakte verschil is de vertaalslag van de politieke keuzes en lokale mogelijkheden. 
 
Dit betekent dat er tussen gemeenten verschillen zullen ontstaan en dat een burger 
afhankelijk van zijn persoonlijke situatie in de ene gemeente beter af is dan in de andere. In 
Ridderkerk leven veel mensen met een laag besteedbaar inkomen -  waaronder werkenden 
en mensen in een koophuis-, en veel mensen met een zorgbehoefte, naar de mening van de 
PvdA Ridderkerk zijn dit de groepen die centraal moeten staan bij de uitwerking van beleid.  
 
Ridderkerk behoort tot de 50 armste gemeenten van Nederland.  
Dat vraagt om daadkrachtig beleid gericht op het investeren in mensen en niet in stenen.  
Stenen en nota’s kun je niet eten. 
 
Jarenlang is door opeenvolgende gemeentebesturen zuinig omgesprongen met de gelden, 
waardoor een royale buffer is ontstaan. Deze buffer is de afgelopen periode ruim ingezet om 
het hoofd te bieden aan de crisis. Ook zijn er forse bezuinigingen doorgevoerd en ook al 
weer enkele teruggedraaid of vervangen door net iets ander beleid. Voor het jaar 2014 
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wordt een klein overschot genoteerd, echter de jaren erna staan in het rood. De PvdA is van 
mening dat dat sober omgaan met de gelden het adagium is ook aan het einde van deze 
raadsperiode.  
Ook de komende jaren worden gekenmerkt door een toegenomen mate van onzekerheid van 
de geldstromen. ‘Staatsmannen denken aan de toekomst,… ‘ luidt het halve citaat van 
Winston Churchill. 
 
 
 

Wonen 

Een van de maatregelen voortvloeiend uit de decentralisaties is het  loslaten van de 
verbinding  van wonen en zorg. Gevolg is dat de verzorgingshuizen zoals wij die nu kennen 
zullen ophouden te bestaan. Ouderen die nog enigszins zelfredzaam zijn - al dan niet 
ondersteund door een netwerk van familie, vrienden en professionals-  blijven thuis wonen.    
Dat stelt andere eisen aan de woningvoorraad. De PvdA Ridderkerk is blij dat alle nieuwbouw 
wordt gebouwd volgens Woonkeur en dat er ook in het centrum een aantal gebouwd gaat 
worden met Woonkeur plus.  
 
Het is opvallend dat de hoeveelheid aangepaste woningen niet bekend is in Ridderkerk. Wel 
is geconstateerd dat er schaarste aan geschikte woningen in Ridderkerk. Dit vraag om extra 
inzet op dit punt, immers het scheiden van wonen en zorg zal de vraag doen toenemen.  
Waarbij ook aandacht moet zijn voor de dag en nachtopvang van niet zelfredzame groepen 
bijvoorbeeld voor dementerenden met zorgzwaartepakket 4. 

Beschermd wonen 
In Ridderkerk is behoefte aan meer vormen van beschermd wonen.  Er is behoefte aan een 
algemeen toegankelijke (huur)voorziening voor (jong)volwassenen  met een (geestelijke) 
beperking ,  al dan niet in combinatie met een dagbesteding. 
 
Er is meer behoefte aan een ‘beschermde’ woonvorm voor ouderen. Te denken valt aan 
wonen in een hofjesstructuur of wonen in een woonkeurcomplex.  Deze woningen moeten 
vooral ook betaalbaar zijn, met voorzieningen en zorg dichtbij. 

Buurtbus 
De buurtbus kan een goede verbindende functie krijgen tussen de woonwijken met name 
Rijsoord en de knooppunten openbaar vervoer. De voorgestelde lijnvoering komt overeen 
met een eerder voorstel van onze kant.  
Er wordt een meerjarige voorziening voorgesteld die met een meerjarige dekking moet 
worden gefinancierd. Echter de financiering zoals voorgesteld in de begroting komt niet 
overeen met de toegezegde bedragen vanuit de Stadsregio. Ook de beantwoording van de 
schriftelijke vragen leverde geen overzichtelijk kostenplaatje op.  
 
De subsidie aanvraag voor de buurtbus komt steeds met de begrotingsraad, niet 
tegelijkertijd met de andere subsidieaanvragen waardoor een integrale en evenwichtiger 
afweging mogelijk wordt gemaakt. Ook het nieuwe kader dat voorgesteld wordt in de nog te 
ontvangen Subsidienota kan niet in de afweging worden betrokken.  
Opmerkelijk is wel dat het juist dit jaar is dat er een recordaantal passagiers is vervoerd. Het 
verbinden aan de bijdrage door de stadsregio van de plicht tot het innen van een eigen 
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bijdrage zal daarop een negatief effect hebben. Het is immers ooit gratis geworden omdat er 
te weinig mensen gebruik maakten van de Buurtbus.  De PvdA Ridderkerk is voorstander van 
gratis openbaar vervoer voor ouderen.  
Het extra budget dat gevraagd wordt voor de Buurtbus is nagenoeg gelijk aan het budget 
dat bezuinigd is door deur-tot-deur WMO vervoer alleen toegankelijk te maken voor 
passagiers met een WMO indicatie en niet meer voor alle 65 plussers, waaronder hun 
partners.  
In Vlaardingen wordt algemeen toegankelijk ouderen vervoer tegen een vergoeding van deur 
tot deur verzorgd door middel van elektrische autootjes.  Een service die wellicht ook 
overwogen kan worden.  
De PvdA fractie verwacht voor de begroting nog een actueel kostenplaatje behorende bij het 
voorstel Uitbreiding Buurtbus.  

Woonservice gebieden 
Wij zijn blij om te kunnen lezen dat het gemeentebestuur in gaat zetten op 
woonservicegebieden. Het wordt wel iets breedsprakeriger verwoordt, maar komt overeen 
met onze eerdere verzoeken.   De inzet op woonservicegebieden bij voorkeur in elke wijk en 
de koppeling met zorg en welzijn draagt zeker bij aan het voorkomen van duurdere zorg in 
de toekomst. Ook in Rotterdam wordt nagedacht over de inzet op woonservicegebieden, op  
7 november  is er een goede bijeenkomst over dit onderwerp.  

Centrum 
De PvdA fractie is verheugd dat het centrumplan kan worden afgebouwd. Dit zal de 
uitstraling van Ridderkerk  doen toenemen.  Wel vragen wij aandacht voor het wegvallen van 
de gratis parkeerplaatsen door de komst van en de mogelijke parkeerdruk in de nieuwe wijk.   
 
Het wegvallen van het gratis parkeerterrein bij de Kuijperschool zal het parkeren op de 
Koninginneweg, de ‘markt’ en bij de Gamma doen toenemen.  Het parkeren bij de Gamma 
zal het verkeer door de St Jorisstraat doen toenemen.  In reactie op ons verzoek om de St 
Jorisstraat eenrichtingverkeer (richting Havenstraat) te maken kwam een negatief advies, 
echter in deze toekomstige ontwikkeling zien wij een reden om dit verzoek opnieuw onder de 
aandacht te brengen. 
 
De Kuijperschool is jarenlang onderwerp van debat geweest en wordt nu gesloopt. Ook de 
schoolmeesterwoning moest uiteindelijk gesloopt worden.  Uiteindelijk bleken de kosten voor 
renovatie niet in balans te brengen te zijn met de baten.  Er komt fraaie en duurzamer 
nieuwbouw voor terug.   
 

Leefomgeving 
Het veiligheidsgevoel van inwoners wordt positief beïnvloed door een zichtbare en bereikbare 
politie, door snelle aanrijtijden van ambulance en brandweer.  Het wordt negatief beïnvloed 
door overlast en herrie.  
De overlast van jongeren in het Erasmuspark is bekend en wordt als zeer storend ervaren. 
Aanhoudende aandacht, dialoog  en handhaving is gewenst om het geheel binnen proporties 
te houden. Zowel omwonenden als jongeren zijn gebaat bij een goede afstemming. Dat 
vraagt inzet van beide groepen en ook van politie, gemeente en jongerenwerk. Op dit 
moment lijkt de balans nog niet gevonden. 
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Ook de locatie onder de sporthal Drievliet blijft aantrekkelijk voor overlastgevende jongeren. 
De wijk Drievliet is gebaat bij een snelle voorzetting van het plan om het Vlietplein en 
omgeving een nog positievere uitstraling te geven die ook past bij de nieuwe wijk t Zand.  
Het Vlietplein is aangepakt, er zijn gelden gereserveerd om de sporthal aan te pakken.  

Veiligheid kwetsbare verkeersdeelnemers 
De oversteekbaarheid van de Vlietlaan blijft aandacht vragen. De kinderen moeten ook daar 
veilig kunnen oversteken op hun route naar school. Het aantal overstekende kinderen zal 
toenemen naarmate het Zand meer bebouwd wordt.  In het kader van veilige schoolroutes 
vraagt de PvdA Ridderkerk weer aandacht voor het vrachtwagenparkeren in de Noordstraat,  
voor de oversteekbaarheid van de Rijkstraatweg ter hoogte van de Geerlaan en voor de 
situatie bij de inrit van het Van der Valkhotel. Welke stappen worden in het algemeen 
genomen om de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers te vergroten? 

Luchtkwaliteit 
De luchtkwaliteit in Ridderkerk blijkt slecht. Het leefmilieu van de bewoners van de 
Rijkstraatweg  en van de bewoners in de invloedssfeer van de rijkswegen verdient 
aanhoudende aandacht.  
De inspanningen van de Werkgroep Lucht en Geluid uit West ondersteund door 
gemeentebestuur hebben zich vertaald in de komst van geluidsschermen, een mooi 
resultaat.  Het gemeentebestuur moet zich blijven inspannen om de schadelijke effecten van 
de infrastructuur te minimaliseren. Een goede ontsluiting direct op de A15 en of A16 vanuit 
Nieuw Reyerwaard draagt daartoe bij. 
 
Inzet op verminderen van stilstaand verkeer met draaiende motor  is wenselijk zeker rondom 
de Rijkstraatweg en op de snelwegen.  In verschillende gemeenten wordt het vrachtverkeer 
binnen de woonwijken tegengegaan door het instellen van verkeerroutes en het stellen van 
milieueisen aan vrachtwagens.  Wellicht dat daarover ook in Ridderkerk verder kan worden 
nagedacht. 

Zwerfafval 
Zwerfafval is een grote ergernis. Er staan een groot aantal afvalbakken in Ridderkerk waar 
veel mensen gebruik van maken. Echter die mensen die er geen gebruik van maken springen 
het meest in het oog. Een compliment voor de mensen die de herkomst van grote 
hoeveelheden zwerfafval proberen te achterhalen. Terecht is immers het uitgangspunt ‘de 
vervuiler betaalt’. 
 
Dit ligt politiek gevoelig met betrekking tot hondenpoep.  De hondenbelasting is nagenoeg 
afgeschaft maar dat heeft een aantal hondeneigenaren er niet toe gebracht om deze gelden 
te investeren in poepzakjes. Veel speelveldjes en groenstroken worden dan ook nog steeds 
ontsierd door de bruine decoratie, waardoor warme dagen ineens minder aantrekkelijk 
worden.  Op welke termijn verwacht het college met een aanvalsplan te komen? 
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Inkomen 
Het inkomen van veel Ridderkerkers staat onder druk. De groepen met grote kans op 
armoede zijn de alleenstaande ouders, de allochtone ouderen en de chronisch zieken. Het 
inkomen van groepen ouderen is inmiddels ook zorgwekkend.  
 
Deze ouderen konden het vroeger wel redden maar zitten tegenwoordig steeds vaker in het 
grensgebied van net wel genoeg en net tekort. Dat maakt dat zij financieel extra kwetsbaar 
zijn geworden voor tegenslag door het ontbreken van buffers. Deze groep hecht aan hun 
privacy en zul je niet gauw om hulp horen vragen. En is tegelijkertijd goed in beeld te 
brengen via o.a. de thuiszorg, ouderenadviseurs en kerken. Professionals geven aan dat hulp 
wordt aanvaard wanneer dit gebeurt door een vertrouwd gezicht in de eigen omgeving.  
Volgend jaar vervalt de partnertoeslag bij AOW-ers met ene jongere partner  dit zal een 
grote inkomensverandering teweeg brengen bij veel huishoudens, en daarop kan nu al 
worden geanticipeerd. 
 
Veel ZZP-ers zitten in de gevaren zone, hun orderportefeuille is te licht en te instabiel om 
een buffer op te kunnen bouwen. Hun vangnet is minder dan bij werkenden in loondienst. 
De inzet van de gemeente om bijeenkomsten voor ZZP-ers te organiseren steunen wij. Deze 
groep is zeer divers, Wanneer de gemeenten blijven volharden om thuishulp om te vormen 
naar een alfaconstructie vallen ook deze dames onder deze noemer. Ook zij zullen baat 
hebben bij een goede begeleiding van deze overgang. Aan zelfstandig ondernemerschap 
kleven immers nogal wat risico’s en vraagt om zelfdiscipline met betrekking tot de 
administratie en beperken risico’s. 
 
Ook veel middeninkomens zijn kwetsbaar gebleken. Bij een plotselinge inkomensdaling als 
gevolg van ontslag of ziekte blijkt het lastig om direct de uitgaven aan te passen aan het 
inkomen bijvoorbeeld met een koophuis, met als gevolg dat de buffer af en de schulden 
toenemen. Sommige huishoudens  zijn dan al in paar maanden in de problemen.   

Werkzoekenden 
Oudere werknemers vinden moeilijker werk. De PvdA fractie vraagt het gemeentebestuur om 
in de contacten met de ondernemers juist deze groep onder de aandacht te brengen. 
Ook de jeugdwerkloosheid blijft aandachtspunt. Het Europees Sociaal Fonds voor 
Nederlandse gemeenten stelt extra middelen beschikbaar stelt voor de bestrijding van 
Jeugdwerkloosheid. De PvdA fractie vraagt het gemeentebestuur middels een Motie 
Tegengaan Jeugdwerkloosheid zich in te spannen om deze extra ESF-subsidie te 
ontvangen zodat de gelden kunnen worden ingezet voor scholing, opleiding en toerusting 
van Ridderkerkse jongeren op of tot de arbeidsmarkt. 

Schuldhulpsanering 
Schuldhulpsanering heeft 350 clienten in Ridderkerk. Dit is veruit het hoogste aantal van de 
BAR gemeenten. Het aantal neemt snel toe,  en gezien bovenstaand geschetste 
ontwikkelingen is het einde nog niet in zicht. 
 
In april 2012 stond Ridderkerk op de 84-ste plaats met betrekking tot Armoede ten opzichte 
van  de Nederlandse gemeenten.  Dit betekende dat er 83 gemeenten waren waarin de 
armoede nog groter was.  
In april 2013 bleek Ridderkerk gestegen tot de 48-ste plaats en bevindt Ridderkerk zich dus 
in het kwartier met de hoogste armoede van Nederland.  
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De tijd voor beleidsvoorstellen is voorbij en de tijd voor actie is gekomen. Structurele inzet in 
nodig.  
Met de insteek optimaal klantvriendelijk, voorkomen van stigmatisering  en met een 
praktische toepassing van armoedebeleid gecombineerd met  extra aandacht voor 
alleenstaande ouders, ouderen, ZZP-ers en voorkomen schulden bij jongeren.  
 
De PvdA fractie vindt het  opmerkelijk dat in de voorliggende begroting wordt voorgesteld 
gelden van het armoedebeleid af te ramen. Bekend is dat staatssecretaris Klijnsma de 
mogelijkheden om gelden in te zetten tot 120% van de bijstandsnorm heeft verruimd.   
 
De langdurigheidstoeslag –o.a. ter voorkoming van schulden- wordt in Ridderkerk na 5 jaar 
verstrekt in tegenstelling tot Barendrecht en Albrandswaard waar 3 jaar de norm is.   
 
De PvdA fractie is van mening dat armoede gelden nooit over zouden moeten kunnen zijn en 
ingezet moeten blijven worden voor de inwoners met een krappe beurs. En ziet daartoe 
voldoende mogelijkheden.  
 

Investeren in de samenleving 
Particuliere en kerkelijke initiatieven zoals Schuldhulpmaatje,  Voedselbank en de 
Kledingbank dragen bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen.  
 
De Voedselbank Ridderkerk is een uitgifte punt van Voedselbank Rotterdam en  verstrekt 
momenteel 39 pakketten aan huishoudens. In omliggende wijken en gemeenten ligt dit 
aantal veel hoger.  Bij navraag werd duidelijk dat dit komt door de strenge toelating en 
begrenzing van de maximum duur.  
 
Het aantal clienten van de Kledingbank is sinds de opening begin oktober gestegen tot ca 
115, daar wordt een ruimer toelatingsbeleid (WWB norm) toegepast.  
 
De PvdA fractie is van mening dat structurele ondersteuning voor beide banken gewenst is.  
Een extra investering in Schuldhulpmaatje lijkt ook lucratief. Nu al kunnen zij het aantal 
aanvragen bijna niet aan en door hun werk worden duurdere schuldhulptrajecten en recidive 
voorkomen.   
Voor meer aandachtspunten verwijzen wij u naar de inbreng van de PvdA Ridderkerk bij de 
behandeling van de Armoedemonitor. 

Schulden preventie 
Voor mensen in armoede telt elke dag. Vooral het geen grip, onvoldoende kennis en inzicht 
hebben in de financiele adminstratie wreekt zich. De PvdA dient daarom een Motie 
Schuldenpreventie  in waarin het gemeentebestuur wordt gevraagd te onderzoeken op 
welke wijze cursussen en begeleiding met betrekking tot budgetbeheer vaker en breder 
kunnen worden ingezet.  Overwogen kan worden of het wenselijk is dat mensen die een 
aanvraag doen voor Schuldhulpsanering  deze verplicht te laten volgen.  Ook de nazorg na 
een schuldhulpsaneringstraject verdient meer aandacht om de hoge recidive terug te 
dringen.   
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Met meer en snellere inzet en begeleiding vooraf, tijdens en nadien kan er veel geld en 
ellende worden bespaard. Zowel Plangroep en ook Schuldhulpmaatje kan een grote(re) rol 
spelen.  
Het gemeentebestuur zou moeten inzetten op het voorkomen van het innen van schulden 
voorbij de beslagvrije voet – het bedrag dat minimaal nodig is voor levensonderhoud ca 90% 
van de bijstandsnorm-. Wanneer de beslagvrije voet niet wordt gerespecteerd door 
deurwaarders en andere schuldeisers worden de problemen snel onbeheersbaar. 
 

Ondernemers 
De PvdA is positief dat het college het duidelijke signaal met betrekking tot de ondernemers 
heeft omgezet naar een duidelijk zichtbare actievere benadering en betrekking van de 
ondernemers. Wij steunen hun streven naar Behoud van werkgelegenheid. Duidelijkheid 
over de aanjagende rol die de gemeente heeft mbt tot verkleinen of het vergroten van de 
lokale werkgelegenheid wordt niet altijd transparant gecommuniceerd.  
 
De PvdA Ridderkerk denkt uit de tekst op te kunnen maken dat het college meer vertrouwen 
heeft in het ondernemers platform. Naar onze mening terecht, het is niet niets dat 
ondernemers in deze crisis tijd vrijmaken om het gemeentebestuur te adviseren.   
 
Ontwikkelingskansen zijn er nog steeds in de bejegening van individuele ondernemers met 
betrekking tot Vergunning en handhaving. Het is niet altijd duidelijk waarom vergunningen 
soms niet worden verstrekt of waarom het zo lang moet duren. Meedenken met de 
ondernemer wordt door hen zeer gewaardeerd en de PvdA Ridderkerk gaat ervan uit dat het 
gemeentebestuur inzet op goede contacten. Zodat en de ondernemer de crisis beter de baas 
kan en het gemeentebestuur draagvlak heeft bij de ondernemers voor het uitvoeren van de 
participatiewet.  
 
De uitvoering van de participatiewet mag in de ogen van de PvdA Ridderkerk niet leiden tot 
verdringing van regulier werk. Inzetten van WWB-ers moet ook het doel  houden van 
toeleiding naar werk, dus het leren werken en niet sec het leveren van productie waarvoor 
normaal gesproken voor betaald zou moeten worden. Het FNV onderzoek ‘Beter zicht op 
werken in de bijstand’ geeft goede handvatten hoe het wel vormgegeven kan worden. 
De PvdA fractie is benieuwd naar het plan van aanpak om mensen met een arbeidshandicap 
naar de arbeidsmarkt te begeleiden. 
 
Al eerder hebben wij aangedrongen op het instellen van een lokale (kan ook in BARverband) 
aanbestedingskalender.  2B aanbestedingen maar ook kleinere opdrachten lenen zich daar 
uitermate goed voor. 
 
PvdA Ridderkerk steunt het streven van het gemeentebestuur tot het aantrekkelijk houden 
van het centrum en het positioneren van Ridderkerk als aantrekkelijke Winkelstad. Leegstand 
in het centrum is onwenselijk, de grens lijkt al bereikt. De PvdA Ridderkerk  vraagt zich af 
welke actieve rol verhuurders willen invullen om aantrekkelijkheid van het centrum te 
vergroten.  
 
De PvdA fractie is zeer onder de indruk van de inzet van ondernemers om gezamenlijk op te 
trekken richting een Fair Trade gemeente.  
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Jeugd 
Kinderen hebben de toekomst. De PvdA Ridderkerk gunt alle kinderen de kans om hun 
talenten ten volle te kunnen benutten.  Het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol.  Wij 
steunen de inzet van het gemeentebestuur om bij zeer  jonge kinderen in te zetten op kunst, 
cultuur, bewegen en leesbevordering.  
 
Een goede beheersing van de Nederlandse Taal is de sleutel tot een goede schoolcarriere.  
Taal kan ook leuk zijn. Het gemeentebestuur van Ridderkerk kan een bijdrage leveren aan 
het positief ervaren van taal door het instellen van een Stadsdictee. Daartoe dienen wij een 
Motie Stadsdictee in. 
 
Vanuit budgettair perspectief en leegstand is het te begrijpen dat peuterspeelzalen 
opgenomen worden in de basisscholen. Onduidelijk blijft hoe het gemeentebestuur de 
keerzijde van deze ontwikkeling namelijk het stimuleren van verzuiling tegengaat. Een 
overzicht van leegstand in de schoolgebouwen is nog niet verstrekt en zien wij graag 
tegemoet. 
 
Een beleid dat inzet op het doorontwikkelen  van scholen tot volwaardige algemeen 
toegankelijke kindcentra  lijkt op termijn haalbaar. 
 
Het tegengaan van pesten heeft terecht de aandacht op scholen.   
Deze aandacht wordt door de landelijke overheid en berichten uit de landelijke media 
versterkt.  Ook op dit moment bevinden zich veel kinderen in een onveilige situatie  op 
school. Het kost tegenwoordig minder energie om  scholen in actie te brengen om pesten 
tegen te gaan, toch draagt dit nog veelal een adhoc karakter. Het stimuleren van een 
schoolbeleid dat gericht is op het duurzaam vormgeven van een veilige schoolcultuur is 
nodig.  
De lastigste groep om in beweging te brengen is de groep ouders. 
 
Ouders zijn vooral betrokken bij de leerprestaties van hun eigen kind en veel minder op 
andere terreinen.  Het afgelopen jaar heeft PvdA Ridderkerk veel contact gehad met 
inwoners en professionals rondom het onderwerp pesten. Het is schrijnend om te moeten 
constateren hoe weinig ouders willen opkomen ter bescherming van andermans kind. En ook 
om de littekens en het verdriet aan te zien van  volwassenen die vroeger hiermee in 
aanraking zijn geweest. Nogmaals brengen wij u onder de aandacht dat de Finse KIKA 
methode pestgedrag met ca 40% doet afnemen.  
Graag vernemen wij van het college de vorderingen mbt tot tegengaan Pesten en een 
toelichting waarom het voortgezet onderwijs hierbij niet is betrokken. 
 

Alcoholmisbruik 
Ook bij het voorkomen van alcoholmisbruik bij jongeren en jongvolwassenen spelen ouders 
een belangrijke rol. Het blijkt erg lastig om ouders te betrekken bij dit thema, zo blijkt uit het 
‘Klein maar fijn’ onderzoek van de academische werkplaats CEPHIR. Voortdurende inzet op 
dit punt blijft  wenselijk.  
 
Ook op de verenigingen is nog een wereld te winnen, zowel ten aan zien van het tegengaan 
van alcoholmisbruik als op het gebied van tegengaan grensoverschrijdend gedrag.  Graag 
vernemen wij van het college of zij met Sport en Welzijn en de verenigingen in gesprek zijn 
met betrekking tot bevorderen van Fair Play. 
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Brede school 
De brede school beweegt zich meer in de school. Gezien de bereikbaarheid van 
voorzieningen en activiteiten wijst de PvdA Ridderkerk u op de drempel die het vragen van 
een in uw ogen kleine bijdrage opwerpt voor kinderen uit een huishouden met een krappe 
beurs. Deze kinderen komen niet meer, en zijn ook meestal geen lid van een vereniging. 
Juist voor deze kinderen is participatie belangrijk.   
Wie het echt moeilijk heeft heeft ook geen geld in de portemonnee om deze bedragen voor 
te schieten om die eventueel later via een participatiefonds terug te vragen. Wij vragen aan 
het college om hierop beleid te ontwikkelen of richtlijnen af te spreken met SenW. 

Vakleerkrachten Gym 
De PvdA Ridderkerk heeft niet kunnen voorkomen dat de  bezuiniging ten aanzien van 
Vakleerkrachten Gymnastiek is doorgevoerd.  De gevolgen van de bezuiniging worden nu 
duidelijk. De arbeidspositie van de vakleerkrachten is nog steeds onduidelijk, net als de 
financiële afwikkeling van hun ontslag als gevolg van het afgesloten Convenant.  
 
Graag verneemt de PvdA fractie hoe het gymnastiekonderwijs wordt vormgegeven vanaf 
schooljaar 2014/2015, of dit met behoud van kwaliteit zal gebeuren en welke  bezuiniging 
werkelijk wordt gerealiseerd.  
 

Mantelzorg en vrijwilligers 
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de mantelzorgers en de vrijwilligers. 
Gezien het belang van preventie en inzet op de eigen kracht van individuen en netwerken, is 
bezuinigen op vrijwilligers, mantelzorg en algemeen maatschappelijk werk nog onwenselijker 
geworden. Eerder zou onderzocht moeten worden of er wel voldoende middelen naartoe 
gaan.  
 
PvdA heeft vrijwilligerswerk hoog in de vaandel staan. Zonder vrijwilligers zijn veel zaken 
zoals verenigingswerk, mantelzorg, jeugdwerk, scholen, kerken, niet haalbaar. Vrijwilligers 
zijn onmisbaar en geven veerkracht van onze samenleving!  
 
In de toekomst wordt een tekort verwacht aan vrijwilligers. Door de vergrijzing zal het aantal 
vrijwilligers afnemen terwijl tegelijkertijd het beroep dat op vrijwilligers wordt gedaan 
toeneemt. Dit betekent dat juist die groepen die zich nu afzijdig kunnen houden 
aangespoord moeten worden om actief te worden.  
 
In Ridderkerk kunnen we ons relatief gelukkig prijzen omdat er al een samenleving is met 
veel vrijwilligers. Veel Ridderkerkers vinden het ‘gewoon’ om zich in te zetten voor hun 
familie en hun buren.  Daarnaast moeten die actieve burgers, vrijwilligers en mantelzorgers 
het wel kúnnen doen. En op zo’n manier dat ze plezier in het leven houden.  
Bijvoorbeeld wat kun je nog extra verlangen van vrouwen die thuis de meeste zorgtaken op 
zich nemen, werken, zieke ouders verzorgen én de buurt leefbaar en de vereniging 
draaiende houden. Er zijn grenzen aan en het is ook aan de overheid om die te bewaken. 
 
Voorkomen moet worden dat de groep die zich nu al veel inspant overbelast raakt. De vraag 
van Karaat om extra inspanning te mogen leveren om mantelzorgers te ondersteunen, 
steunen wij.  
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De PvdA Ridderkerk vraagt speciale  aandacht voor de jonge mantelzorgers. Hun schoolwerk 
en toekomst mag niet belemmerd worden door de eisen die de overheid cq de gemeente  bij 
het gezin neerlegt.  Vooral kinderen op de basis en middelbare school zijn kwetsbaar door de 
tijd die hun huiswerk en sociale ontwikkeling vraagt.  
 

ZORG  
Het is een goede instelling om zorg in de brede zin vitaal te willen houden.  
Een effectievere samenwerking tussen gemeente en samenleving is wenselijk, waarbij 
aandacht moet zijn op het voorkomen van stigmatisering. 
 
Zorgwekkend vinden wij dat nog niet alle oude en nieuwe doelgroepen in beeld zijn of 
gebracht kunnen worden. Dit roept de vraag op waarop de budgetten en financiele 
aannames ten aanzien van de kosten zijn gebaseerd en of de voorbereiding en het aanbod 
wel zal voldoen. Wanneer de doelgroepen niet in beeld zijn, hoe kan men dan adequaat 
omgaan met de stapeling van effecten uit de verschillende decentralisaties?   
 
De Wijzerplaats is het loket naar zorg. De PvdA fractie zet vraagtekens bij de opmerking dat 
de Wijzerplaats al 4 jaar in ontwikkeling is, en verneemt graag wanneer de stabilisatiefase 
intreed. 
De spreekuren in de wijken blijken in een grote behoefte te voorzien. De verhouding tussen 
deze spreekuren en de uren van de Wijzerplaats kunnen beter worden afgestemd. 
 
WMO-consulenten zijn bevoegd om huisbezoek af te leggen, de werkdruk is hoog met ca 
1600 aanvragen per jaar die naar verwachting nog zal toenemen als gevolg van de 
decentralisaties. Een goede samenwerking met MEE en KARAAT is noodzakelijk. 
 
De gemeente Ridderkerk heeft ervoor gekozen om zowel budgethouder als indicatiebepaler 
te zijn. Dit staat van nature op gespannen voet. De decentralisaties zijn veel omvattend, 
worden in hoog tempo doorgevoerd in een tijd dat ook de ambtelijke organisatie fuseert.  
Ook het gemeentebestuur ziet dat het risico op mensen-tussen-wal-en-schip tot schrijnende 
gevallen daarmee toeneemt.  
 
Goedwerkende participatieplatforms zijn dan ook noodzakelijk. Net als een goede en tijdige 
samenwerking met deze platforms.  
Er is veel kennis verloren gegaan bij de instelling van het WMO-burgerplatform. 
Inmiddels is duidelijk dat ook de leden van de WMO raad zitting kunnen nemen in het 
platform. Wij nodigen hen daartoe uit en verwachten van de betrokkenen die de toelating 
beheren dat zij vanuit vertrouwen en niet vanuit angst reageren.  
 
Juist om onderling vertrouwen en samenwerking te vergroten blijken de jaarlijkse WMO en 
Armoedeconferentie geschikte instrumenten. Elkaar ontmoeten en het uitwisselen van 
informatie, bespreken van ervaringen en oplossingen, en het stellen van speerpunten draagt 
bij aan de zo gewenste en noodzakelijke netwerksamenleving in deze tijd van kanteling. 

Meldpunt  
Laagdrempeligheid ten aanzien van het aangeven van verbeterpunten en klachten is nog 
noodzakelijker  voor een snelle en adequate bijsturing. Een onafhankelijk goed functionerend 
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meldpunt is van grote waarde, de PvdA Ridderkerk is niet overtuigd van de goede werking 
van het huidige meldpunt en dringt aan op een snelle en duurzame verbetering.  
 
De inzet op een goede samenwerking met de eerstelijnszorg (huisartsen) steunen wij, omdat 
dit zorg dicht bij de mensen is en positief kan werken ten aanzien van de kwaliteit van de 
voorlichting, vroegtijdige signalering en preventie.   
 

Mentorschap 
De verandering in de zorg vraagt veel van mensen. Er wordt uitgegaan van eigen kracht en 
ingezet op het benutten van het eigen netwerk.  Echter er zijn ook mensen die het niet 
redden en geen of een nauwelijks benutbaar netwerk hebben. Deze mensen zijn gebaat bij 
een mentor  zodat zij er niet “alleen voor staan” en die voor hen op kan komen wanneer 
belangrijke beslissingen over behandeling, verpleging, verzorging en begeleidingen genomen 
moeten worden. Daartoe dienen wij een Motie Mentorschap in. 

WMO vervoer 
Ten aanzien van het WMO vervoer merken wij op dat de keuzevrijheid van de klanten 
ontnomen lijkt te zijn door het (te) dwingend aansturen op automatische incasso. Veel 
(oudere) clienten hebben dit als onprettig ervaren. 
Het ontneemt clienten daarnaast de mogelijkheid om zelf regie te voeren op de tijdstippen 
van hun uitgaven. Onduidelijk is waarom niet gekozen is voor een aanbesteding met inzet op 
pinbetalingen.  
 

Eenzaamheid 
Eenzaamheid in Ridderkerk blijft om aandacht vragen. Onder andere Karaat en Sport en 
Welzijn zetten zich naast andere partijen in om dit vroegtijdig te signaleren en mensen actief 
naar activiteiten te begeleiden.  Cohesie in de wijk voorkomt eenzaamheid. Vertrouwde 
gezichten en regelmatig contact dragen bij aan het welzijn van mensen. Ook de hulp aan 
huis speelt hierin een belangrijke rol. 

 

Hulp in de thuissituatie 
De veranderingen in ondersteuning van mensen in hun thuissituatie zijn groot. Het vraagt 
veel van een oudere.  De insteek moet zijn dat een oudere geen manager hoeft te worden 
om te kunnen leven in het eigen huis. Het regisseren van het ondersteuningsaanbod en het 
aantal mensen dat over de vloer komt moet ‘behapbaar’ blijven.  Hulp in je huis is immers al 
zo intiem. Wie bewaakt de kwaliteit van de zorg en de integriteit van de medewerkers? 
 
Er zijn veel veranderingen in de thuiszorg.  Er zijn veel belangen in het spel en voor cliënten 
en medewerkers staat veel op het spel.  Landelijke budgetten zijn in de ogen van de PvdA 
Ridderkerk niet beperkend.  Het staat het gemeentebestuur immers vrij om de keuze te 
maken om waar nodig extra gelden vrij te maken?  
Kwaliteit van zorg en behoud werkgelegenheid met goede arbeidsvoorwaarden moeten 
centraal blijven staan.  
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In Ridderkerk liggen de uitgaven aan WMO voorzieningen voor 75 jarigen in 2012 €100 lager 
dan in vergelijkbare gemeenten. Wel heeft Ridderkerk relatief veel ouderen, waardoor een 
groot budget voor WMO uitgaven nodig blijft.   
 
Vooralsnog zijn massa ontslagen in de thuiszorg niet uitgesloten, wel is de kans afgenomen 
dat dit op korte termijn zal gebeuren.  De werkwijze, meerwaarde  en financiering van de 
intermediair zijn nog niet duidelijk,  terwijl deze op 1 januari aan het werk gaat. De 
bestaande tarieven worden in twee stappen met 20% afgebouwd.  
Het wijkgericht werken zal bestaande client en hulp relaties gaan verbreken omdat hulpen 
nu nog in meerdere wijken werkzaam zijn. Nieuwe clienten hebben een gesprek met de 
gemeente voor de indicatie, een gesprek met de intermediair en een gesprek met de 
thuishulporganisatie. Onduidelijk is hoe deze gesprekken zich tot elkaar verhouden en of dit 
een efficiënte, snelle en adequate uitvoering bevordert.  
Duidelijk is inzet nodig om toestanden zoals in Rotterdam waarbij clienten zich overvallen 
voelen door een schoonmaaktornado, waarbij een groot verschil in beleving is tussen 
partijen van het begrip ‘schoon huis’ gecombineerd met verhullende communicatie moeten 
worden voorkomen in Ridderkerk.  
 
Als gevolg van de herindicatie van alle clienten, de onduidelijkheid over de wrrkwijze, de 
bepaling  van het resultaat ‘schoon huis’,  en de onduidelijkheid over de effecten op de 
werkgelegenheid voor de huidige thuishulpen is er nog geen sprake van ‘rust’ vanuit het 
perspectief van de clienten en de thuishulpen. 
 
Het instellen van een onafhankelijk en laagdrempelig meldpunt is ook hierbij noodzakelijk als 
extra instrument om bijtijds te kunnen (bij)sturen en zo de klanttevredenheid en kwaliteit te 
verhogen of behouden. 
 
De PvdA fractie is verheugd over de uitkomsten van hergebruik WMO middelen. zowel vanuit 
financieel als vanuit duurzaamheidsperspectief.  

 

Sport en gezondheid 
Hoge zorgkosten zijn te voorkomen door een gezondere levensstijl. Overgewicht is een 
toenemend en hardnekkig probleem. Meer dan de helft van onze inwoners heeft 
overgewicht! 
Hier ligt een uitdaging voor het gemeentebestuur om in te zetten op meer bewegen en een 
gezonder voedingspatroon.  
 
Wij blijven uitkijken naar de Sportnota die al eerder  is aangekondigd. En zijn benieuwd of 
het gaat lukken om deze binnen de termijn van een jaar vertraging aan te bieden. 
 
Bewegen zo laagdrempelig en uitnodigend mogelijk aanbieden aan de inwoners van 
Ridderkerk kan door het plaatsen van Fitness toestellen in de openbare ruimte. Daartoe 
dienen wij een Motie ‘Bewegen in de openbare ruimte’ in. 
 
Kinderen van alle leeftijden moeten de mogelijkheid hebben om te bewegen en te spelen in 
de openbare ruimte. De PvdA fractie blijft dan ook vasthouden aan de 3% speelnorm van 
Jantje Beton.  
 
De verenigingen in Ridderkerk verdienen een goede huisvesting. Binnen de financiele 
mogelijkheden en met grote zorgvuldigheid vanwege de onduidelijkheid rondom de 
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naderende bezuinigingen en ontbreken van inzicht in en ervaring met doelgroepen, moet 
gekeken worden naar een oplossing die verenigingen toekomstperspectief biedt, echter 
zonder de bezuinigingsopgave verder te vergroten of sociale investeringen te belemmeren.  
 

Regionale Samenwerking 
De PvdA Ridderkerk staat positief tegenover Regionale samenwerking wanneer de 
meerwaarde voor Ridderkerk aantoonbaar is. De PvdA Ridderkerk is tegen het fuseren met 
een andere gemeente. 
De bezuinigingen die gerealiseerd kunnen worden door het samenvoegen van het ambtelijk 
apparaat zijn positief, echter voornaamste doel in onze ogen is het ook voor de toekomst 
borgen van een goede serviceverlening aan de inwoners van Ridderkerk, ook als de opgaven 
van de gemeenten veel omvattender en complexer worden.  
 
Onnodig te zeggen dat wij willen vertrouwen op de toezegging van het college dat 
Ridderkerkers altijd in Ridderkerk bediend kunnen blijven worden. Voor de PvdA fractie is het 
niet acceptabel dat onze inwoners voor een advies of gesprek niet terecht zouden kunnen in 
Ridderkerk. 
 
Wij begrijpen dat vanuit efficiency overwegingen de druk tot  harmoniseren van beleid wordt 
gevoeld, en benadrukken de wens en verwachting van de PvdA Ridderkerk om ook in de 
toekomst  juist voor Ridderkerk op maat gesneden raadsvoorstellen te blijven ontvangen.  
 
De veranderingen naar een BAR organisatie vragen veel flexibiliteit van de ambtenaren. Wij 
waarderen de wijze waarop er door de ambtelijke organisatie mee wordt omgegaan, het 
constructieve overleg ten aanzien van het sociaal plan etc. Wij wensen de medewerkers toe 
dat zij allen snel hun draai in de nieuwe organisatie zullen hebben gevonden en ook in de 
toekomst met plezier naar hun werk zullen blijven gaan. 

Tot slot 
De PvdA fractie zet in op een samenleving in Ridderkerk waarin het de mensen gegund is om 

hun waardigheid te behouden.   

Dat betekent dat ouderen waardig ouder kunnen worden met de benodigde zorg, mensen 

met een laag besteedbaar inkomen niet hoeven te bedelen maar geholpen worden en dat er 

goed gezorgd wordt voor de zieken en kwetsbaren.  

Ondanks de bezuinigingen kunnen er lokaal  keuzes gemaakt worden die het verschil maken 

waarbij niet de woorden, maar de daden de ware aard tonen.  

Wij wensen raadsleden, burgemeester, wethouders en ambtenaren veel wijsheid en een 

warm hart toe bij het verdelen van de budgetten voor 2014 en verder. 

 

Met hartelijke groet namens de PvdA fractie, 

Arianne Ripmeester 



14 
 

 

 

 


