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1. INLEIDING 
 
Doel van de programmamonitor is de raad tussentijds in staat te stellen de kaders van de begroting 
waar nodig bij te sturen. In de loop van het jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding geven 
tot bijstelling van doelstellingen/prestaties en budgetten. De programmamonitor is bij uitstek het 
(verantwoordings)instrument, dat voor u een sturingsmoment kan vormen. 
 
In deze 2e monitor gaat het in tegenstelling tot in de 1ste monitor om een volledige en integrale 
doorlichting van de programma’s (en daarmee de producten). Daarbij zijn zowel meevallers als 
tegenvallers aan de orde. De financiële gevolgen uit deze rapportage worden door middel van een 
integraal dekkingsvoorstel afgedaan. 
 
Leeswijzer 
In deze monitor wordt als eerste ingegaan op de afwijkingen/ontwikkelingen per programma. 
In het volgende hoofdstuk presenteren wij een (eerste) overzicht van in de begroting toegezegde 
voorstellen. 
Vervolgens geven wij een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van deze monitor. 
En als laatste schetsen wij een beeld van de financiële stand van de saldi (meerjaren)begroting 
2006-2009. 
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2. AFWIJKINGEN/ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA 
 
2.1. Programma 1 Werk en economie 
 
2.1.1 Doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten 
 

 
Wat stellen wij als 
doel? 

 
Welke effecten willen wij 
bereiken? 
 

 
Welke Prestatie-indicatoren horen 
hierbij?  
 

 
Wat gaan wij daarvoor doen?   

Korte toelichting stand van zaken  

§ Het vergroten van 
de werkgelegen-
heid, met name in 
de sector dienst-
verlening. 

§ Het verlagen van de 
werkloosheid. 

§ Het aandeel bedrijven in de 
sector dienstverlening stijgt 
met 2% per 2008 ten op-
zichte  van 2005 (van 33% 
naar 35%). 
§ Het werkloosheids-

percentage in R’kerk ligt mi-
nimaal 60% onder het gemid-
delde van de regio (thans 4% 
in Ridderkerk, 10% in de re-
gio, 6% regio exclusief Rot-
terdam). 

§ In 2006 stroomt minimaal 10% van 
het klantenbestand WWB uit de uit-
kering naar regulier werk. 
§ In 2007 is de instroom van klanten 

met een arbeidsverplichting die bij 
het CWI een aanvraag indienen 10% 
lager ten opzichte van 2003. 
§ Van het aantal ingediende aanvra-

gen voor een uitkering krijgt mini-
maal 10% rechtstreeks werk aange-
boden (work first principe). 
§ Binnen 3 maanden na verzoek tot 

indicatiestelling wordt een geschikte 
arbeidsplaats binnen de WSW aan-
geboden. 

 

§ In 2008 neemt minimaal 50% van de harde 
kern van de uitkeringsgerechtigden deel aan 
een reïntegratieproject, krijgt een baan aan-
geboden of een voorziening op het gebied 
van zorg (voor 2006 nog geen indicator aan 
te hangen). 
§ In 2006 nemen 100 klanten WWB deel aan 

scholing. 
§ In 2006 werken minimaal 50 klanten van de 

WWB met behoud van uitkering. 
§ In 2006 doen minimaal 50 klanten van de 

WWB vrijwilligerswerk. 
§ In 2006 worden met 5 werkgevers afspraken 

gemaakt over het bieden van werkgelegen-
heid. 
§ In 2006 worden 200 trajecten gericht op 

arbeidsinschaling uitgevoerd. 
§ Er worden 95 werkplekken, waarvan 70 

beschermde banen en 25 opstapbanen, ge-
realiseerd in 2006. 
§ De polder Cornelisland wordt zo spoedig 

mogelijk in ontwikkeling genomen teneinde 
ondernemers ruimte te bieden voor nieuwe 
vestigingslocaties. 
§ De Gemeente regelt in 100% van de geval-

len kinderopvang voor uitkeringsgerechtig-
den in het kader van Work First. 

 

o Vanaf januari 2006 worden klanten die 
voor het eerst een aanvraag indienen, 
direct werk aangeboden, hetzij via een 
uitzendbureau, hetzij via een werkstage. 
In de 3e Programmamonitor wordt daar-
over gerapporteerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Door Stichting Extend wordt een onder-

zoek gedaan naar de mogelijkheden het 
aantal Beschermde Banen uit te brei-
den. 

o Met de administratieve onteigeningspro-
cedure is gestart. Het uitwerkingsplan is 
vastgesteld. 

 

 
Opmerkingen  
Enkele doelstellingen uit de werkgroep programmabegroting zijn vervallen: 
§ Doelstelling uitstroom uit WSW is moeilijk haalbaar en er is nauwelijks op te sturen.  
§ Doelstelling percentage dekking bij stageplaatsen is vervallen omdat dat moeilijk te meten is.  
§ Gemeente neemt x% meer producten af van de WSW in 2006 is niet meegenomen omdat mogelijkheden en consequenties nog niet duidelijk zijn).
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2.1.2 Stand van zaken lasten en baten programma 1 Werk en economie 
 

Omschrijving Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -
Begroting

na wijz.
2006 2007 2008 2009

Geraamde lasten t/m 11e begr. wijziging -12.168,4 -14.528,5 -21.774,0 -21.314,4
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -417,9 61,3 74,4 73,8
Verwachte totale lasten -12.586,3 -14.467,2 -21.699,6 -21.240,6

Geraamde baten  t/m 11e begr. wijziging 11.355,2 14.173,2 21.742,4 21.188,7
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 323,9 -79,9 -79,9 -79,9
Verwachte totale baten 11.679,1 14.093,3 21.662,5 21.108,8

Saldo -907,2 -373,9 -37,1 -131,8

Meerjarenbegroting

 
 

 
2.1.3 Belangrijkste afwijkingen ‘nog te verwerken wijzigingen 2e monitor’ 
Lasten 
Gebouwde eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd 
Wegens de verkoop van het schoolgebouw aan de Jasmijnstraat 2 in december 2005 en de ver-
koop van het gebouw aan de Marsmanstraat 1 in 2006 vervallen de structureel geraamde exploita-
tielasten tot een bedrag van afgerond €  28.000,-- (voordelig). 
De extra éénmalige kapitaallast vanwege de extra afschrijving op de restant-boekwaarden van de 
verkochte gebouwen bedraagt in 2006 € 430.800 (nadelig). Vanaf 2007 vervallen uiteraard de 
structureel geraamde kapitaallasten ten bedrage van € 36.000 (voordelig).  
 
Baten 
Gebouwde eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd 
De (éénmalige) verkoopopbrengst gebouwen bedraagt in 2006 € 385.000,-- (voordelig). Daarnaast 
is sprake van een structurele huurderving (vanaf 2007 van € 79.900 nadelig). 
 
2.1.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 (Werk en economie)\ 
 

Omschrijving Investering Netto lasten
2006 ev 2006

Nieuwe wens met prioritering: 
WSW Drechtwerk -170,0
Te verwachten ontwikkelingen nieuwe wens:
Beveiliging bedrijfsterreinen (na kadernota) PM
Amendement:

Beschermende banen -150,0
Totaal -320,0

Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -

 
 
2.1.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006-2009 
 
WSW Drechtwerk 
Het tekort bij de rekening 2005 van Drechtwerk is weer hoger dan waar in eerste instantie rekening 
meegehouden is. Er loopt een onderzoek naar de verschillende oorzaken en in combinatie met de 
modernisering van de WSW zal in de loop van dit jaar een structurele oplossing gezocht worden.  
 
Beveiliging bedrijfsterreinen  
Op 19 oktober 2005 is het eerste certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt aan 
het bedrijventerrein De Boelewerf. De komende tijd moet het plan van aanpak worden uitgevoerd, 
zodat hercertificering kan plaatsvinden. 
Op 5 april 2006 is officieel gestart met de collectieve beveiliging van het bedrijventerrein Donker-
sloot-Zuid, Donkersloot-Noord, De Woude, Kerkepolder en Voorzand. Het voornemen is ook voor 
deze terreinen een traject tot het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen te starten. Via 
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het reguliere overleg dat bestaat tussen de winkeliers in het Centrum en de gemeente is een traject 
gestart om te komen tot een Keurmerk Veilig Ondernemen voor het centrumgebied. Ondersteuning 
hierbij wordt gegeven door het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel. 
 
2.1.5 Investeringen 2006 programma 1 Werk en economie 
 

Omschrijving Bedrag
Geen

Totaal 0
 

 

2.1.5.1 Stand van zaken investeringen 2006 
Niet van toepassing 
 
2.1.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma 
Naar aanleiding van de motie inzake het uitbreiden van het aantal beschermde banen (met 10 
stuks) heeft stichting Extend de opdracht gekregen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 
het aantal beschermde banen uit te breiden. De stichting onderzoekt welke diensten kunnen wor-
den aangeboden en hoeveel werkplekken daarmee zijn te creëren. 
 
2.1.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 1  
(zonder budgettair effect) 
 
 
2.1.8 Trends en knelpunten 2006 programma 1 Werk en economie 
• De opgaande lijn in de economische groei laat een toenemende belangstelling zien voor nieuwe 

vestigingsmogelijkheden. Goed renderende bedrijven zoeken nog wel nieuwe vestigingsloca-
ties. In Ridderkerk zijn die vrijwel niet meer voorhanden. De moeizame grondverwerving in Cor-
nelisland leidt tot schaarste in uitgeefbare grond voor bedrijfsdoeleinden, specifiek voor Ridder-
kerkse bedrijven. 
Voor wat betreft de aard van de in Ridderkerk aanwezige werkgelegenheid kan worden gecon-
cludeerd dat de geformuleerde doelstelling uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 1, t.w. 
een toename in 2005 van het aandeel zakelijke – en niet commerciële dienstverlening van 28% 
naar 30% ruimschoots is gehaald. Dit aandeel bedraagt per 31 december 2004 33%. 

• Ondanks de economische recessie in de afgelopen jaren is het aantal bedrijfsvestigingen ge-
stegen van 1915 per 1-1-2004 naar 1933 per 1-1-2005. 

• Dit geldt ook voor het aantal arbeidsplaatsen. Vanaf 2000 was er een behoorlijke daling van het 
aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van 1-1-2004 is er weer een voorzichtige opgaande lijn in-
gezet en steeg het aantal arbeidsplaatsen van 17266 naar 17746 per 1-1-2005.  

• Het aantal uitkeringsgerechtigden is stabiel gebleven op een niveau van 600 personen met een 
WWB-uitkering. Dit ondanks de verslechterde economische omstandigheden en de daarmee 
gepaard gaande arbeidsmarktsituatie. Voor de komende jaren wordt een daling van het aantal 
uitkeringsgerechtigden voorzien. 

• Een groot aantal uitkeringsgerechtigden (250 personen) heeft al langer dan 5 jaar een bij-
standsuitkering. Van deze groep behoort vrijwel iedereen (220 personen) tot de groep met de 
grootste afstand tot de arbeidsmarkt (fase 4 of 5). Deze groep wordt als de “harde kern” om-
schreven. 

• De helft van de personen die instromen in de uitkering is in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Onge-
veer 50% van deze groep is jonger dan 24 jaar. Dit sluit aan bij het landelijke beeld dat de werk-
loosheid onder jongeren sterk stijgt. 

• De aansluiting tussen de opleidingen van de werkzoekenden en de gevraagde kwalificaties is 
een bron van zorg. Steeds vaker wordt gesignaleerd dat die aansluiting niet goed is. Dat gaat 
ten koste van de kansen van schoolverlaters op een snelle inschakeling in het arbeidsproces. 

• Als gevolg van vermindering van de Rijkssubsidie levert de uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening financiële problemen op voor het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening 
Drechtsteden, Drechtwerk. Het Rijk heeft een herziening van de WSW aangekondigd, waardoor 
de verantwoordelijkheid voor de WSW, beleidsmatig en financieel, bij de gemeenten komt te 
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liggen. De gemeente zal zich in de komende periode moeten bezinnen op haar rol bij de uitvoe-
ring van de WSW. 

• Het kabinet is voornemens de WSW per 1 januari 2007 te moderniseren, waarbij de verant-
woordelijkheid voor de uitvoering bij de gemeenten wordt gelegd evenals de financiering. De 
geldstromen van de WSW zullen via de gemeenten gaan lopen. Samen met de andere ge-
meenten die deelnemen aan de GR Drechtwerk wordt onderzocht op welke wijze Ridderkerk de 
WSW in de toekomst kan uitvoeren. De planning is dat dit onderzoek voor de zomer wordt afge-
rond. In het najaar zal Ridderkerk een besluit kunnen nemen over de toekomstige uitvoering 
van de WSW. 

• In februari is een herziene aanvraag voor het ESF-project Jeugdwerkloosheid ingediend. Eind 
maart is een positieve subsidiebeschikking ontvangen. De aanbestedingsprocedures voor de 
dienstverlening door derden zijn begin april gestart. In de tweede helft van mei zal de selectie 
van de externe projectpartners plaatsvinden. De verwachte start van het project is in juni. 

• Als gevolg van landelijke bezuinigingen op het budget van het CWI is de dienstverlening van 
het CWI aan de gemeenten verminderd. De intake voor de WWB-uitkeringen is daarmee weer 
volledig bij de gemeenten komen te liggen. Dat betekent extra werk voor de gemeentelijke afde-
ling waar deze intake plaatsvindt, het GSC. In de komende maanden wordt geïnventariseerd 
hoeveel extra werk dit oplevert en of dit gevolgen moet hebben voor de formatie. 

• In het programmaplan 2006 is de ontwikkeling van Lokaal Arbeidsmarktbeleid opgenomen. Tot 
op heden is de uitvoering hiervan nog niet gestart, aangezien andere werkzaamheden de be-
schikbare capaciteit volledig in beslag nemen. Bij deze programmamonitor wordt een voorstel 
gedaan om € 30.000.= beschikbaar te stellen om de benodigde capaciteit extern in te huren. 
Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Kinderopvang. Aangezien 
voor de onttrekking aan de reserve een raadsbesluit nodig is zal de ontwikkeling van het Lokaal 
Arbeidsmarktbeleid pas in de tweede helft van het jaar starten; dit is dus een vertraging van een 
half jaar. 

• Sinds 2005 werken de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk aan een samenwerkingsver-
band op het beleidsterrein Sociale Zaken. In juli 2006 zullen de contouren van deze samenwer-
king ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. Momenteel wordt de besluitvorming 
door een project- en een stuurgroep, waarin beide gemeenten ambtelijk en bestuurlijk zijn ver-
tegenwoordigd, voorbereid. 
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2.2. Programma 2 Veiligheid 
 
2.2.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten 
 

 
Wat stellen wij als 
doel? 

 
Welke effecten willen wij 
bereiken? 

 
Welke Prestatie-indicatoren horen 
hierbij?  

 
Wat gaan wij daarvoor doen?   

Korte toelichting stand van zaken  

Ridderkerk objectief en 
subjectief veiliger ma-
ken 

§ In 2009 is het voor de bur-
ger en bedrijven in Ridder-
kerk zowel objectief als sub-
jectief veiliger geworden 
vergeleken met peiljaar 
2005 (uit directieprogr. Vei-
ligheid).  

§ De feitelijke onveiligheid is 
per 2007 met 10% terugge-
bracht t.o.v. 2004 (uit nota 
integrale veiligheid). 

 

§ In 80% van alle gevallen worden de 
normtijden bij het uitrukken van de 
brandweer gerealiseerd. 
§ Medio 2007 bestaat er in Ridderkerk 

geen achterstand meer in het ver-
strekken van de gebruiksvergunnin-
gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ De crisisbeheersings-organisatie in 

Ridderkerk voldoet aan de wettelijke 
eisen. 

 
 
 
§ De bekendheid van het meldpunt 

huiselijk geweld is eind 2006 toege-
nomen, wat blijkt uit een toename 
van het aantal meldingen met 10% 
ten opzichte van 1 januari 2006 (te-
vens indicator voor programma 6 
welzijn). 
§ Voor overige prestaties op het gebied 

van veiligheid wordt verwezen naar 
het jaarprogramma van de politie Rot-
terdam-Rijnmond, welke jaarlijks be-
handeld wordt in de commissie BCS. 

§ Monitoren of normtijden gehaald wor-
den. 

 
§ In 2006 zijn minstens 200 gebruiksver-

gunningen ingelopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ In een cyclus van 4 jaar, af te ronden in 

2008, zijn alle eenheden van de crisis-
beheersingsorganisatie zowel afzonder-
lijk als ook in samenhang met de overige 
eenheden voor hun taak geoefend en op 
hun taak getoetst. 

 
 
§ Evalueren van regionaal advies- en 

steunpunt, coördinator en zorgnetwerk 
huiselijk geweld en bijstellen  aanpak 
vóór juli 2006. 

 
 
 
§ Via de jaarlijkse deelname aan de  poli-

tiemonitor / veiligheidsindex zal de aangif-
tebereidheid worden gemonitord. 

Uit de registraties blijkt dat in ruim 90% 
van de gevallen de brandweer binnen 6 tot 8 minu-
ten ter plaatse is.  
 
Gebleken is dat de oorspronkelijke lijst van objec-
ten sterk vervuild is. De verwachting is dat van 
deze lijst de helft niet vergunningplichtig is. Boven-
dien zal vermoedelijk per 1 januari 2007 een (lan-
delijk) Gebruiksbesluit van kracht worden welke 
een fors aantal objecten vergunningvrij zal maken. 
De conclusie is dat de doelstelling om in 2007 
geen achterstand meer te hebben in de verlening 
van gebruiksvergunningen nog steeds reëel is. Het 
aantal van 200 te verlenen gebruiksvergunningen 
in 2006 zal niet gehaald worden maar is – gelet op 
het bovenstaande – ook niet nodig. 
 
Het integraal meerjarig oefenbeleidsplan wordt 
tezamen met het crisisbeheersingsplan voor juni 
2006 door het college vastgesteld.  Het crisisbe-
heersingsplan is aangepast na toetsing door de 
provincie. Op basis hiervan wordt oefening en 
toetsing gestructureerder opgepakt. Intussen is 
met opleidingen een begin gemaakt. 
 
Eind 2005 heeft een evaluatie plaatsgevonden. 
Aandachtpunten zijn o.a. de registratie van mel-
dingen en afspraken, uitbreiding van het sociaal 
netwerk en de informatie. In regionaalverband 
wordt de pilot vroegsignalering uitgevoerd. 
 
Dit jaar wordt deelgenomen aan de regionale vei-
ligheidsindex. De uitkomsten zijn op hoofdlijnen in 
juni 2006 beschikbaar en per onderzoeksgebied in 
augustus 2006. 

 
Opmerkingen 
Incidenten in de vorm van crises, rampen of ander van buiten komend onheil kunnen inbreuk doen op realisatie van de geformuleerde effectindicatoren.
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2.2.2 Stand van zaken lasten en baten programma 2 Veiligheid 
 

Omschrijving Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -
Begroting

na wijz.
2006 2007 2008 2009

Geraamde lasten t/m 11e begr. wijziging -2.668,2 -2.687,4 -2.617,4 -2.631,6
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 12,0 12,0 12,0 12,0
Verwachte totale lasten -2.656,2 -2.675,4 -2.605,4 -2.619,6

Geraamde baten  t/m 11e begr. wijziging 215,5 143,6 71,6 71,6
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 0,0 0,0 0,0 0,0
Verwachte totale baten 215,5 143,6 71,6 71,6

Saldo -2.440,7 -2.531,8 -2.533,8 -2.548,0

Meerjarenbegroting

 
 

2.2.3 Belangrijkste afwijkingen ‘nog te verwerken wijzigingen 2e monitor’ 
Lasten 
Integrale veiligheid 
In het kader van het invoeren van wijkbudgetten worden de budgetten ter grootte van € 12.000,-- 
voor projecten/activiteiten integraal veiligheidsbeleid (o.a. buurtpreventie Bolnes) naar Hoofdstuk 8 
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen overgebracht. Verantwoording van salariskosten 
vindt daar plaats via de afdeling Informatiebeleid en Facilitaire zaken. Een en ander verloopt in to-
taliteit budgettair neutraal. 
 
2.2.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 programma 2 Veiligheid 
 

Omschrijving Investering Netto lasten
2006 ev 2006

Bestaande wens met prioritering:
Herstructurering woonwagencentrum Molendijk 500,0 0,0
Nieuwe wensen met prioritering:
Crisisbeheersing -18,5
Externe veiligheidskaart -20,0
Onderzoek objectieve veiligheid -11,0

Totaal 500,0 -49,5

Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -

 
 

2.2.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 
Herstructurering woonwagencentrum Molendijk. 
Met de Stichting Woonvisie is overeenstemming bereikt over het herstructureringsplan. 
Naar verwachting kan met de uitvoering van dit plan medio dit jaar worden begonnen. 
 
Crisisbeheersing. 
Het integraal meerjarig oefenbeleidsplan wordt tezamen met het crisisbeheersingsplan voor juni 
2006 door het college vastgesteld. Het crisisbeheersingsplan is aangepast na toetsing door de 
provincie. Op basis hiervan wordt oefening en toetsing gestructureerder opgepakt. Intussen is met 
opleidingen een begin gemaakt.  
 
Externe veiligheidskaart 
De door de provincie opgestelde kaart is intussen beschikbaar voor verdere invulling door de ge-
meenten. Hieraan vooraf gaat een risico-inventarisatie. Verschillende gegevens moeten hiervoor 
worden aangeleverd door externen. Tezamen met diverse gemeentelijke gegevens moet verwer-
king medio 2006 plaats vinden.  
 
Onderzoek objectieve veiligheid 
Dit jaar wordt deelgenomen aan de regionale veiligheidsindex. De uitkomsten zijn op hoofdlijnen in 
juni 2006 beschikbaar en per onderzoeksgebied in augustus 2006. 
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2.2.5 Investeringen 2006 
 

Omschrijving Bedrag
Hulpmiddelen rampenbestrijding 8.100
Hulpverleningsvoertuig 105.000

Totaal 113.100
 

 

2.2.5.1 Stand van zaken investeringen 2006 
Hulpmiddelen rampenbestrijding 
Deze investering wordt als gevolg van het herziene afschrijvingsbeleid overgebracht naar de ex-
ploitatie. 
 
Hulpverleningsvoertuig 
Begin mei 2006 zijn de offerteaanvragen verzonden. Het is de bedoeling dat in november 2006 
over het nieuwe voertuig kan worden beschikt. 
 
2.2.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma 
Niet van toepassing 
 
2.2.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 2 
(zonder budgettair effect) 
Niet van toepassing. 
 
2.2.8 Trends en knelpunten 2006 programma 2 Veiligheid 
• Uitvoering werkzaamheden gebruiksvergunningen, legionella en asbest vormen een grote be-

lasting voor de organisatie en beïnvloeden de prioriteitstelling.  
• Op landelijk niveau wordt thans gewerkt aan de implementatie van de Wet Kwaliteitsbevorde-

ring Rampenbestrijding. Op grond van deze wet is een crisisbeheersplan (als vervanging van 
het huidige rampenplan), met deelplannen opgesteld. Actualiseren en oefenen blijft ambtelijke 
aandacht en capaciteit vragen.  

• De implementatie van het landelijke communicatiesysteem voor brandweer, ambulance en poli-
tie (C2000) is op regionaal niveau verzorgd door de RHRR. Op 12 april 2006 heeft in de regio 
Rotterdam Rijnmond een grootschalige oefening plaats gevonden om C2000 technisch te be-
proeven. Ten aanzien van de financiering is thans de verwachting dat de investeringskosten 
binnen de begroting zullen blijven. De in de Nota van Aanpak gesignaleerde vraagtekens ten 
aanzien van de exploitatiekosten bestaan nog steeds. 

• Op 14 februari 2006 hadden alle 22 gemeenten ingestemd met de gemeenschappelijke rege-
ling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt en komt 
het VRR-traject in een nieuwe fase. De juridische kaders van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond zijn vastgesteld, de deelprojecten van het VRR-traject buigen zich nu over de vraag 
hoe de Veiligheidsregio verder ingevuld gaat worden. 

• Op regionaal niveau heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden van het Regionaal Beheers-
plan Rampenbestrijding 2005-2008.  

• De advies taak omtrent het Keurmerk Veilig Wonen gaat over van de politie naar de gemeente. 
Onderzocht wordt hoever deze taak op verschillende onderdelen strekt en welke consequenties 
dit heeft.  

• Besloten is de veiligheidsindex zoals deze in Rotterdam wordt gehanteerd ook te gebruiken in 
de eigen gemeente. Ridderkerk is hierbij aangehaakt zodat de veiligheidsindex kan worden ge-
bruikt als nulmeting veiligheid. De uitkomsten zijn naar verwachting op hoofdlijnen in juni 2006 
beschikbaar en per onderzoeksgebied in augustus 2006. 
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2.3. Programma 3 Bestuur en participatie 
 
2.3.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten 
 

 
Wat stellen wij als 
doel? 

 
Welke effecten willen wij 
bereiken? 
 

 
Welke Prestatie-indicatoren horen 
hierbij?  

 
Wat gaan wij daarvoor doen?   

Korte toelichting stand van zaken  

§ Grotere betrokken-
heid van actoren bij 
beleidsontwikkeling 
en –uitvoering om 
daarmee de kwaliteit 
van beleid en uitvoe-
ring te verbeteren.  

§ Hogere waardering 
van burgers voor 
hun invloed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Meer samenwerking 

met partners, ook in 
de regio. 

§ De algemene waardering 
van burgers en andere ac-
toren over het presteren 
van de gemeente (kwali-
teit) stijgt met minimaal 
10% per jaar (blijkend uit 
burgermonitor, nieuwe 
wens bij begroting). 

§ Waardering door burgers 
en andere partners voor 
hun invloed (het effect van 
participatie) gaat van 5,4 
naar 7 per eind 2007 en 
naar 8 per eind 2009 (me-
ting BTO). 

 
 
 
 
§ De samenwerkingspart-

ners, ook in de regio, 
waarderen de gemeente 
Ridderkerk als goede en 
deskundige partner met 
een duidelijke eigen visie 
met minimaal een 7. 

 

§ Minimaal 80% wordt conform beleid 
uitgevoerd (blijkend uit beleidseva-
luaties). 

§ Het aantal betrokken actoren is 
eind 2006 minimaal 25% hoger dan 
in 2004 (vraag 340 uit BTO). 

§ Elke participant hoort vooraf de 
kaders en spelregels voor participa-
tie (managen van verwachtingen) 
en weet achteraf wat er met de in-
breng wordt/is gedaan. 

§ Het wijkgericht werken is per 1-1-
2007 in alle wijken ingevoerd (voor-
stel). 

 
 
 
 
 
§ Het aantal langdurige samenwer-

kingsverbanden neemt toe met 
10% per eind 2006. 

 
 
 

§ Monitoren en evalueren van het beleid 
middels de beleidscyclus. 

 
 
 
 
§ Evalueren van alle participatietrajecten. 
 
 
 
 
 
 
§ Implementatie kadernota wijkgericht 

werken: in 2006 wordt voor elke wijk een 
jaarplan opgesteld of geactualiseerd in 
samenspraak met de wijk. 

§ Aanstellen coördinator wijkgericht wer-
ken. 

§ Discussie over wijkbudget voeren. 
§ Jaarlijks bevragen samenwerkingspart-

ners. 
 
 

§ Er is een start gemaakt met het opzet-
ten van een algemene jaarlijkse bur-
germonitor. 

 
 
 
§ Er zijn in dit kwartaal geen nieuwe 

evaluaties van participatietrajecten uit-
gevoerd.  

 
 
 
 
§ Alle wijken met een wijkoverleg heb-

ben een wijkjaarplan. De enige wijk die 
dat (nog) niet heeft is Ridderkerk-
Centrum, Oost- West. 

§ De coördinator wijkgericht werken is 
aangesteld. 

§ De discussie over wijkbudget is ge-
voerd; wijkbudgetten zijn ingesteld. 

§ De prestatie-indicator voor langdurige 
samenwerkingsverbanden is gehaald. 
Bovendien is een verkennend bestuur-
lijk overleg over samenwerkingsmoge-
lijkheden met Barendrecht en Al-
brandswaard gestart.  

 
 
Opmerkingen 
Doelstellingen t.a.v. maatschappelijke participatie zijn ondergebracht bij programma Welzijn.
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2.3.2 Stand van zaken lasten en baten programma 3 Bestuur en participatie 
 

Omschrijving Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -
Begroting

na wijz.
2006 2007 2008 2009

Geraamde lasten t/m 11e begr. wijziging -3.729,6 -3.948,9 -3.906,5 -3.919,3
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -80,1 -121,6 -119,6 -119,6
Verwachte totale lasten -3.809,7 -4.070,5 -4.026,1 -4.038,9

Geraamde baten  t/m 11e begr. wijziging 597,3 713,6 713,6 713,6
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 0,0 0,0 0,0 0,0
Verwachte totale baten 597,3 713,6 713,6 713,6

Saldo -3.212,4 -3.356,9 -3.312,5 -3.325,3

Meerjarenbegroting

 
 

2.3.3 Belangrijkste afwijkingen ‘nog te verwerken wijzigingen 2e monitor’ 
Lasten 
Openbaar bestuur 
Als gevolg van het aantreden van een 4e wethouder worden extra kosten gemaakt (salarissen in-
clusief premies, voorziening wethouderspensioenen en overige bestuurskosten). Voor 2006 is de 
bijraming € 69.000,-- (nadelig) en vanaf 2007 structureel € 98.000,-- (nadelig).  
Wegens het recht op wachtgeld voor de vertrekkende wethouder bedragen de extra kosten in 2006 
€ 43.000,-- (nadelig) en voor de 3 jaren daarna afgerond € 54.000,-- (nadelig). 
 
2.3.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 (Bestuur en participatie)  

Omschrijving Investering Netto lasten
2006 ev 2006

Nieuwe wens met prioritering: 
Biometrische kenmerken reisdocumenten (budgettair neutraal 
2007-2009: lasten -84,2 en baten +84,2)

100,0 0,0

Invoering nieuw model rijbewijs (budgettair neutraal 2007-
2009: lasten -32,1 en baten + 32,1)

50,0 0,0

Training raadsleden -5,0
Burgermonitor "staat van de gemeente"  -20,0
Teruggave aan de burgers: 
- Participatiebudget met o.a.: Extra plannen natuur- en 
milieueducatie en instellen initiatievenfonds voor jeugd/ideeën 
over eigen omgeving (wens uit de raad)

-50,0

- Aanwijsbare deregulering (na kadernota) -125,0
Amendement:
Centrumactiviteiten -20,0

Totaal 150,0 -200,0

Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -

 
 
2.3.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 
Biometrische kenmerken reisdocumenten: 
Op basis van huidige informatie zal invoering van het nieuwe reisdocument op 28 augustus 2006 
plaatsvinden. De Rijksoverheid heeft tot op heden geen duidelijkheid verschaft in welke mate zij zal 
bijdragen in de noodzakelijk investeringen. Wel is inmiddels bekend dat er geen bouwkundige 
voorzieningen hoeven te worden getroffen.  
Hoewel nu nog niet bekend zullen de investeringen en bijbehorende exploitatie naar alle waar-
schijnlijkheid zijn weerslag hebben op de leges.  
 
Invoering nieuw model rijbewijs (NRD): 
Invoering van het nieuwe model rijbewijs zal plaatsvinden op 1 oktober 2006. De Rijksoverheid 
heeft nog geen duidelijkheid verschaft in welke mate zij zal bijdragen in de noodzakelijk investerin-
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gen. Hoewel nu nog niet bekend zullen de investeringen en bijbehorende exploitatie naar alle 
waarschijnlijkheid zijn weerslag hebben op de leges.  
 
Training nieuwe raadsleden: 
Dit wordt opgepakt in het volgende kwartaal.  
 
Burgermonitor ‘staat van de gemeente’: 
Momenteel wordt bekeken of de landelijke monitor ‘staat van de gemeente’ de Ridderkerkse  
prestatie-indicatoren voldoende omvat. Als dit het geval is, zal vanaf september/oktober jaarlijks 
aan deze landelijke monitor deelgenomen worden. Daarnaast overwegen we de invoering van een 
digitaal burgerpanel om meer specifieke, eenmalige peilingen uit te kunnen voeren. 
 
Participatiebudget: 
Over de wijkbudgetten zijn in de wijken afspraken gemaakt over de manier waarop hier invulling 
aan gegeven wordt. Vervolgens zal hetzelfde gebeuren over de participatiebudgetten met de plat-
forms en dergelijke. Dit is gepland voor het volgende kwartaal.  
 
Aanwijsbare deregulering: 
Alle geldende regels zijn in kaart gebracht. Een volgende stap wordt het onderzoeken welke regels 
geschrapt dan wel vereenvoudigd kunnen worden. 
Daarnaast lopen op landelijk niveau projecten ten behoeve van het verminderen van regeldruk, 
zoals de invoering van de omgevingsvergunning en het gebruiksbesluit. Ridderkerk participeert 
hierin op regionaal niveau en voert dit mee uit.  
 
Centrumactiviteiten 
De initiatiefnemer heeft een voorstel ingediend voor de invulling van het feest, waarop nog gerea-
geerd zal worden.  
 
2.3.5 Investeringen 2006 programma 3 Bestuur en participatie 
 

Omschrijving Bedrag
Geen

Totaal 0  
 

2.3.5.1 Stand van zaken investeringen 2006  
Niet van toepassing 
 
2.3.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma 
Niet van toepassing 
 
2.3.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 3  
(zonder budgettair effect) 
Niet van toepassing 
 
2.3.8 Trends en knelpunten programma 3 Bestuur en participatie 
• Individualisering en de complicerende effecten hiervan op participatie (toename behoefte aan 

maatwerk in communicatie en participatie, verminderd saamhorigheidsgevoel, sterkere gevoe-
lens van ‘not in my backyard’). 

• Veranderende speelruimte van gemeenten ten gevolge van (de)centralisatie overheidstaken, 
steviger rol samenwerkingsverbanden e.d. 

• Toename wettelijke eisen (bescherming persoonsgegevens, kenbaarheid publiekrechtelijke be-
perkingen, elektronische dienstverlening). 

• Juridisering van de maatschappij (toename aantal claims, processen e.d.) maakt gemeente 
meer kwetsbaar. 

• Participatie bij beleidsontwikkeling en -uitvoering, het monitoren van beleid en de toets op 
handhaafbaarheid zijn in ontwikkeling, maar behoeven nog structurele aandacht in het beleids-
proces.  
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2.4. Programma 4 Educatie 
 
2.4.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten 
 

 
Wat stellen wij als 
doel? 

 
Welke effecten willen wij 
bereiken? 
 

 
Welke Prestatie-indicatoren horen 
hierbij?  

 
Wat gaan wij daarvoor doen?   

Korte toelichting stand van zaken  

Het optimaliseren van 
mogelijkheden van 
mensen in het maat-
schappelijk verkeer 
door optimale vor-
ming en ontwikkeling 
mogelijk te maken.  
Dit bestaat uit: 
§ Het vergroten van 

de toekomstkan-
sen voor de jeugd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Het vergroten van 

de bagage van vol-
wassenen voor 
hun maatschappe-
lijke participatie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ Ten opzichte van 2005 is 

in 2010 het aantal jongeren 
met een startkwalificatie 
gegroeid met 10%.  

§ Het aantal jongeren, met 
een achterstand, daalt met 
10% in 2010 t.o.v. 2005.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Zie indicatoren maat-

schappelijke participatie bij 
programma 6 welzijn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ Alle bestaande achterstanden bij 

jeugdigen zijn per 2007 in beeld.  
§ Alle jongeren met een achterstand 

maken gebruik van één van de 
voorzieningen om hun achterstand 
weg te werken, vanaf eind 2008.  

§ Per augustus 2007 is een praktijk-
school en een voorziening om jon-
geren tijdelijk op te vangen gereali-
seerd.  

§ Er is een sluitende zorgketen voor 
0 – 23 jaar met ingang van 2007. 

 
 
 
§ In 2009 zijn alle scholen in Ridder-

kerk adequaat gehuisvest (kwanti-
tatief conform verordening, kwalita-
tief conform onderhoudsniveau 3).  

 
 
 
 
§ Aantal deelnemers aan cursussen 

voor volwassenen en jongvolwas-
senen neemt toe met 5% per jaar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ Opstellen van nieuw gemeentelijk on-

derwijsachterstandenplan 2006-2010. 
§ Voor jongeren zonder startkwalificatie 

zal in 2006 een ESF-project Jeugdwerk-
loosheid worden gestart.  

 
§ Realiseren van de brede praktijkschool, 

opening augustus 2007. 
§ Integreren van interne zorgstructuur 

binnen basisscholen met schoolmaat-
schappelijk werk en voorleggen van een 
voorstel om te komen tot Jeugd Preven-
tie Team voor onder de 12 jaar. 

§ Realisatie van nieuwe huisvesting voor 
de bbs De Schaepmanschool en  obs 
De Piramide. 

§ Uitvoering van het project gebruiksver-
gunningen voor het onderwijs. 

§ Opstellen van integraal huisvestingsplan 
onderwijs 

§ In 2006 wordt een nota gepresenteerd 
om de uitgaven onderwijshuisvesting te 
beheersen. 

§ Onderzocht zal worden of bij inkoop van 
cursussen voor volwasseneneducatie 
regionaal kan worden samengewerkt. 

§ Formuleren van een visie op het Ridder-
kerkse onderwijs, waarbij maatschappelij-
ke- en onderwijsontwikkelingen integraal 
opgepakt worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ Het Rijk heeft de wettelijke kaders voor de 

nieuwe planperiode onderwijsachterstan-
den nog niet vastgesteld. Planvorming is 
daardoor nog niet mogelijk. Partners in  
voor en vroegschoolse Educatie (VVE) 
voeren wel verkenning uit over de (wijkge-
richte) verbreding en verrijking van VVE 
en uitbreiding van partners in onderwijs-
veld.  

§ Met betrekking tot het ESF-project wordt 
verwezen naar het raadsprogramma werk 
en economie. 

§ De voorbereidingen voor de bouw van de 
nieuwe praktijkschool-VMBO+ zijn in volle 
gang. Ook het onderwijskundig profiel van 
de nieuwe school, de verbredingscompo-
nent arbeidsmarkttoeleiding en de be-
stuurlijke constructie worden op dit mo-
ment uitgewerkt. 

§ Ten behoeve van een JPT 12- zijn midde-
len beschikbaar gesteld door de gemeen-
teraad. Nog dit schooljaar zal het JPT12- 
starten. 

§ De bouw van obs De Piramide is gestart; 
m.b.t de bouw van bbs Schaepmanschool 
zijn de bouwvoorbereidingen gestart. 

§ Het IHP is in overleg met de onderwijsbe-
sturen en SRS en Dynamiek opgesteld en 
eind februari door raad aangenomen. 
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Wat stellen wij als 
doel? 

 
Welke effecten willen wij 
bereiken? 
 

 
Welke Prestatie-indicatoren horen 
hierbij?  

 
Wat gaan wij daarvoor doen?   

Korte toelichting stand van zaken  

 § Geen afzonderlijk maat-
schappelijk effect te be-
noemen: bestuurlijke kwes-
tie. 

 
 
 
 
§ Burgers waarderen de 

informatievoorziening als 
laagdrempelig en kwalita-
tief goed. 

 
§ Burgers waarderen het 

cultureel en maatschappe-
lijk klimaat met minimaal 
een 7 (burgermonitor, zie 
ook programma welzijn). 

 
 

§ Het percentage van de doelgroe-
pen dat het traject succesvol heeft 
afgerond is in 2007 met 5% toege-
nomen t.o.v. 2005. 

§ Verzelfstandiging openbaar onder-
wijs per 1 januari 2007.  

 
 
§ Voor overige prestatie-indicatoren 

b.v. t.a.v. logopedie, lichamelijke 
oefening basisonderwijs, leerlin-
genvervoer, bibliotheek, kunstedu-
catie, muziekschool, opvoedings-
ondersteuning, peuterspeelzaal-
werk worden door het college met 
de uitvoerende organisaties en in-
stellingen specifieke prestatieaf-
spraken gemaakt. Uitgangspunt is 
daarbij dat het gebruik van deze 
voorzieningen minimaal gelijk blijft 
(zie hiervoor ook de productenra-
mingen). 

 
 

§ Het principe “work first” voor jongeren tot 
23 jaar is in 2006 geïmplementeerd. 

 
 
 
§ Op basis van besluitvorming in 2005,  

wordt in het derde kwartaal van 2006 
een nota verzelfstandiging openbaar on-
derwijs aan de raad aangeboden.  

 
 
 
 
 
 
§ In onderhandeling met de Stichting ToBe 

een uitvoeringsovereenkomst opstellen 
voor het schooljaar 2006-2007, waarin 
nadere afspraken staan over de bijdrage 
die wordt geleverd aan het bereiken van 
de gemeentelijke doelen. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de in 2007 toe 
te passen korting van 5% op het budget 
voor het muziekonderwijs. 

§ In onderhandeling met de Stichting 
Openbare Bibliotheek Ridderkerk een 
uitvoeringsovereenkomst opstellen, 
waarin nadere afspraken staan over de 
bijdrage die wordt geleverd aan het be-
reiken van de gemeentelijke doelen. 

§ Medewerking verlenen aan de uitvoering 
van het provinciale ‘marsrouteplan’ dat 
tot doel heeft het landelijke proces van 
bibliotheekvernieuwing vorm te geven en 
participeren in het project Bibliotheek-
vernieuwing Zuid-Holland Zuidoost, dat 
tot doel heeft de inhoudelijke en organi-
satorische vernieuwing op regionaal ni-
veau vorm te geven. 

 

§ Met betrekking tot het ESF-project 
waarbij wordt uitgegaan van work first 
in de leeffijdscategorie 18 tot 23 jaar, 
wordt verwezen naar het raadspro-
gramma werk en economie. 

 
§ Begin 2006 is de intentieverklaring 

voor bestuurlijke fusie van het open-
baar onderwijs Zwijndrecht, Barend-
recht en Ridderkerk getekend.  

       Parallel aan het proces is een ont-   
       vlechting van gemeentelijke taken in  
       gang gezet. De tijdsplanning wordt  
       als bijzonder krap ervaren, maar  
       vooralsnog aangehouden. 
§ Onderhandelingen met ToBe over 

subsidie schooljaar 2006-2007 lopen 
nog. 

 
 
 
 
 
 
§ Onderhandelingen met SOBR over 

subsidie 2007 starten medio 2006. 
 
 
 
 
§ In het traject vorming basisbibliotheek 

ZHZo hebben de besturen van de 5 
zelfstandige bibliotheken, waaronder 
de SOBR, besloten om niet per 1 mei 
2006 maar per 1 januari 2008 (en zo 
mogelijk eerder) te willen participe-
ren. 

       In februari 2006 is de in samenwer- 
       king met de SOBR opgestelde ‘Ver 
       nieuwingsagenda 2006’ naar de pro-  
       vincie ZH gestuurd. 
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2.4.2 Stand van zaken lasten en baten programma 4 Educatie 
 

Omschrijving Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -
Begroting

2006 2007 2008 2009
Geraamde lasten t/m 11e begr. wijziging -17.612,5 -17.830,8 -18.112,0 -18.054,8
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 0,0 0,0 0,0 0,0
Verwachte totale lasten -17.612,5 -17.830,8 -18.112,0 -18.054,8

Geraamde baten  t/m 11e begr. wijziging 8.688,8 8.519,6 8.519,6 8.519,6
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 46,2 0,0 0,0 0,0
Verwachte totale baten 8.735,0 8.519,6 8.519,6 8.519,6

Saldo -8.877,5 -9.311,2 -9.592,4 -9.535,2

Meerjarenbegroting

 
 

2.4.3 Belangrijkste afwijkingen ‘nog te verwerken wijzigingen 2e monitor’ 
Baten 
Gymnastieklokalen 
De belastingdienst heeft positief gereageerd op ons bezwaar over teveel betaalde BTW inzake 
huuropbrengsten gymnastieklokalen. De terugontvangst bedraagt € 46.200,-- (voordelig). 
 
2.4.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 programma 4 Educatie 
 

Omschrijving Investering Netto lasten
2006 ev 2006

Nieuwe wens met prioritering: 
Verzelfstandiging openbaar onderwijs (betreft raming 
bruidschat vanaf 2007) 0,0
Speellokaal De Fontein (afstemmen met integraal 
huisvestingsplan)

216,5 0,0

Speellokaal De Bosweide (afstemmen met integraal 
huisvestingsplan)

216,5 0,0

Nieuwbouw praktijkschool én VMBO + realisatie in 2007 
(baten PM)

2.985,0 0,0

Voorz.onderh.Gemini (leerpakket+ meubilair) 107,0 0,0
Ontwikkelingsvisie Brede school -30,0
Tijdelijke uitbreiding schoolmaatschappelijk werk tot 2007 
(wens raad, na kadernota)

-18,0

Uitbreiding jeugdpreventieteam (wens raad) -20,0
Te verwachten ontwikkelingen nieuwe wens:
Investeringen onderwijshuisvesting (De Burcht en De 
Reijer)

PM 0,0

Amendementen:
Onderwijsvernieuwingen (bouw) vs IHPO 1.500,0 0,0
Onderwijsvernieuwingen (inrichting) vs IHPO 500,0 0,0

Totaal 5.525,0 -68,0

Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -

 
 
2.4.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 

Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs 
Begin 2006 is de intentieverklaring voor bestuurlijke fusie van het openbaar onderwijs Zwijndrecht, 
Barendrecht en Ridderkerk getekend.  
Parallel aan het proces is een ontvlechting van gemeentelijke taken in gang gezet. De tijdsplanning 
wordt als bijzonder krap ervaren, maar vooralsnog aangehouden. 
 
Speellokalen Fontein en Bosweide 
Aan de bbs De Fontein en obs De Bosweide zijn speellokalen toegekend in het kader van het On-
derwijshuisvestingsprogramma 2006. In het Integraal Huisvestingsplan “Onderwijs onder dak” is 
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afgesproken om een overleg te starten vanuit het uitgangspunt te komen tot een gezamenlijke 
(dubbel) speellokaal. Het overleg hierover is nog niet afgerond. 
 
Nieuwbouw praktijkschool 
De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe praktijkschool-VMBO+ zijn in volle gang. Ook het 
onderwijskundig profiel van de nieuwe school, de verbredingscomponent arbeidsmarkttoeleiding en 
de bestuurlijke constructie worden op dit moment uitgewerkt. 
 
Voorziening Gemini 
Betreft vergoeding aan het Geminicollege voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubi-
lair. De vergoeding zal nog dit schooljaar worden uitbetaald. 
 
Ontwikkelingsvisie Brede School 
Conform de afspraak in het kader van het “integraal huisvestingsplan” wordt het gemeentelijke 
budget ingezet voor visieontwikkeling van een brede school in de wijk Slikkerveer. Inmiddels is een 
initiatiefgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van de basisscholen in Slikkerveer, 
SRS, Dynamiek en Tobe. Daarnaast is bij de rijksoverheid een subsidie aangevraagd in het kader 
van de regeling “dagarrangementen”. Bij honorering zal de subsidie worden toegevoegd aan het 
gemeentelijke budget. Zodra ESF-bijdrage en bijdrage partners concreet is, wordt dit gemeld in de 
3e Programmamonitor. 
 
Tijdelijke uitbreiding schoolmaatschappelijk werk 
Voor het voortgezet onderwijs is een tijdelijke uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk ge-
honoreerd. De uitbreiding zal per 1 september aanstaande zijn gerealiseerd en duren tot aan de 
ingebruikneming van de praktijkschool.  
 
Jeugdpreventieteam 12- 
Het JPT 12- zal voor de zomervakantie operationeel zijn. 
 
2.4.5 Investeringen 2006 programma 4 Educatie 
 

Omschrijving Bedrag
Gebruiksvergunningen Openbaar basisonderwijs 161.600
Gebruiksvergunningen Bijzonder basisonderwijs 528.900

Totaal 690.500
 

2.4.5.1 Stand van zaken investeringen 2006 
Gebruiksvergunningen 
De aanbesteding voor de aanpassing van de onderwijsgebouwen voor de gebruiksvergunningen 
heeft in maart plaatsgevonden. Vervolgens zijn in april de opdrachten verstrekt. Gepland is om nog 
in 2006 alle onderwijsgebouwen aan te passen. De uitvoering van het traject gebruiksvergunning 
loopt hiermee op schema.  
 
2.4.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma 
Toezegging 332 integraal plan bewegingsonderwijs 
Eind 2006 start het proces om te komen tot een notitie over de visie op het bewegingsonderwijs in 
Ridderkerk. 
 
Toezegging 333 Beheersing uitgaven onderwijshuisvesting 
Bij de behandeling van het Integraal Huisvestingsplan “Onderwijs onder dak” is toegezegd dat nog 
dit jaar een notitie wordt opgesteld waarin enerzijds de uitgaven voor onderwijshuisvesting en an-
derzijds de inkomsten in het Gemeentefonds ten behoeve van onderwijshuisvesting in beeld wor-
den gebracht. In het kader van de voorgenomen wijziging van de verordening voorzieningen huis-
vesting onderwijs zal de notitie worden meegenomen. 
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2.4.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 4  
(zonder budgettair effect) 
Niet van toepassing. 
 
2.4.8 Trends en knelpunten programma 4 Educatie 
• De positie en taken van de gemeente binnen het lokaal onderwijsachterstandenbeleid en on-

derwijsbegeleiding staan onder druk als gevolg van rijksmaatregelen die de gemeentelijke be-
moeienis verminderen. Dit terwijl aan de andere kant juist de centrale positie van de gemeente 
binnen aanpalende terreinen als jeugdbeleid en jeugd (gezondheids) zorg wordt versterkt.  

• Het belang van de gemeentelijke taak om de leerplicht te handhaven, als instrument voor het 
wegnemen van belemmeringen voor de toekomstkansen van kinderen, wordt meer en meer 
onderkend.  

• Het basisonderwijs krijgt met ingang van 2006 te maken met “lumpsum” financiering; dit bete-
kent een grotere vrijheid in de besteding van de middelen. Deze ontwikkeling past in ons stre-
ven om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen.  

• De nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor succesvol maatschappelijk func-
tioneren in alle levensfasen en in alle levensgebieden vergt in toenemende mate het vermogen 
om te kunnen blijven leren. Informatie verwerven, beoordelen en gebruiken wordt meer en 
meer een levensvoorwaarde. Verworven kennis vervluchtigd en vaardigheden verouderen 
snel. Voorkomen moet worden dat de gemeente in aanpalende beleidsterreinen van ‘educatie’ 
(gezondheid, inkomen, veiligheid, welzijn) wordt geconfronteerd met de uitvalproblematiek in 
dezen.  

• Het voorzien in kwalitatief goed (en kwantitatief voldoende) huisvesting voor onderwijs vergt de 
nodige investeringen en capaciteit, zodat niet alle knelpunten in één keer kunnen worden aan-
gepakt. 

• De leerlingenprognose toont aan dat na een kleine stijging er vanaf 2008 een (oplopende) da-
ling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs is te verwachten en er (op termijn) leeg-
stand gaat ontstaan. 

• In 2005 heeft de muziekschool de nieuwe huisvesting in ontmoetingscentrum Het Plein betrok-
ken. ToBe heeft zich als brede stichting voor kunstzinnige vorming gemanifesteerd als inter-
mediair en organisator op het gebied van de cultuureducatie voor het primair onderwijs in Rid-
derkerk. Uit de begroting 2005-2006 van ToBe blijkt dat de voor 2007 geplande bezuiniging in 
combinatie met bezuinigingsopdrachten van andere subsidiënten niet alleen gevolgen zal heb-
ben voor het aantal lesuren, maar ook voor de lesgeldopbrengst, waardoor ToBe fors in moet 
grijpen in de exploitatie.  

• Het ziet er naar uit dat de Ridderkerkse bibliotheek een onderdeel kan gaan vormen van de 
nieuw te vormen basisbibliotheek Zuid-Holland Zuidoost. In het desbetreffende door de Stuur-
groep Bibliotheekvernieuwing Zuid-Holland Zuidoost in het voorjaar van 2005 uitgebrachte on-
dernemingsplan zijn twee fusiedata voorgesteld: 1 januari 2006 en 1 januari 2008. In het biblio-
theekvernieuwingsproces blijft voor de gemeente Ridderkerk de randvoorwaarde van budget-
taire neutraliteit van kracht: het huidige dienstverleningsniveau wordt de komende jaren gecon-
tinueerd tegen een gelijkblijvende prijs (exclusief inflatiecorrectie). 
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2.5 Programma 5 Wonen en leefomgeving 
 
2.5.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten 
 

 
Wat stellen wij als 
doel? 

 
Welke effecten willen wij 
bereiken? 
 

 
Welke Prestatie-indicatoren horen 
hierbij?  

 
Wat gaan wij daarvoor doen?   

Korte toelichting stand van zaken  

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende 
en gevarieerd woning-
bestand. 

§ In 2010 is er een gevari-
eerd aanbod van woningen 
ter voldoening aan de wo-
ningbehoefte van alle 
doelgroepen. 

§ De kwaliteit van de buiten-
ruimte wordt door burgers 
gewaardeerd met minimaal 
een 7 per eind 2006 (bur-
germonitor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Verbetering van de mili-

eukwaliteit. 
 
 
 

§ Per 1-1-2010 bedraagt het aantal 
bereikbare huurwoningen in de wo-
ningvoorraad 6600. 

 
§ Het onderhoudsniveau (schoon, 

heel, veilig) voldoet bij steekproe-
ven en schouwacties voor minimaal 
90% aan de norm. 

§ Tevredenheidsscore over beheer 
openbare ruimte is tenminste een 
7,5 (burgermonitor). 

§ Op meldingen over de openbare 
ruimte wordt in 90% van de geval-
len binnen 36 uur gereageerd en in 
100% van de gevallen binnen 1 
week, hetgeen leidt tot een tevre-
denheid van minimaal 80% over de 
wijze van afhandeling. 

§ Eind 2010 zijn de klachten over 
wateroverlast uit de wijk Slikkerveer 
en Kerkweg teruggebracht tot (bij-
na) nul. 

 
§ Milieuprestaties: indicatoren wor-

den bepaald na vaststelling milieu-
beleidsplan.  

 
 
 
 
 
§ Per eind 2008 voldoen we voor 

90% aan de door het waterschap te 
stellen eisen voor de waterkwaliteit. 

 

§ 100% realisering van de met de Stads-
regio overeengekomen woningbouwop-
gaven in 2010.  

 
§ Realisering van minimaal 70% van de 

overige in het MOP2 opgenomen (fysie-
ke) projecten. 

 
§ Watermaatregelen Slikkerveer en Kerk-

weg ter verlaging grondwaterpeil, in af-
stemming met ontwikkelplannen Woon-
visie. 

 
 
§ Uitvoeren nieuw milieubeleidsplan met 

o.a. nadruk op meenemen milieuaspec-
ten aan de voorkant bij ruimtelijke inrich-
tingsplannen. 

§ Gemeente ijvert bij de stadsregio voor 
behoud van de kwaliteit en kwantiteit 
van het openbaar vervoer en spoedige 
realisatie tramplus. 

§ Uitvoeren GRP en nog op te stellen Wa-
terplan. 

 
 

Woningbouw 
In 2005: 203 woningen opgeleverd. 
In 2006: 231 woningen opgeleverd. 
 
MOP2- projecten 
Lopen volgens planning. 
 
 
Watermaatregelen Slikkerveer zuid-oost; 
Planvorming vindt plaats in overleg met 
Woonvisie.  
Nader (grond)waterbeheersingsonderzoek 
nagenoeg gereed. 
 
Uitvoeren GRP en nog op te stellen Water-
plan. 
Op basis van huidig beleid en gemaakte 
afspraken is dit mogelijk. Echter, niet uit te 
sluiten is dat op basis van het nog vast te 
stellen GRP IV (2006-2010) en het Waterplan 
Ridderkerk (WPR) nadere eisen moeten 
worden waargemaakt, die een impact heb-
ben tot ver na 2008. 
Toelichting; De Europese Kaderrichtlijn Wa-
ter (KRW) stelt inmiddels scherpere eisen 
dan het vigerend beleid. In overleg met het 
Waterschap wordt momenteel een proces 
doorlopen dat helderheid moet brengen in de 
precieze te halen criteria, en (maatschappe-
lijk) haalbare doelen. 
In 2009 zal het kabinet hierover een besluit 
nemen, in 2015 zullen de nog overeen te 
komen maatregelen moeten zijn uitgevoerd. 
 

 
Opmerkingen inzake milieu:  Uit het oogpunt van doelmatigheid en efficiency zal met ingang van 2006 geen afzonderlijk milieuprogramma meer worden opgesteld. De 
voorgenomen activiteiten zullen in dit programma worden opgenomen onder “Wat gaan wij daarvoor doen”. 
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2.5.2 Stand van zaken lasten en baten programma 5 Wonen en leefomgeving 
 

Omschrijving Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -
Begroting
na wijz.

2006 2007 2008 2009
Geraamde lasten t/m 11e begr. wijziging -42.186,4 -27.794,0 -24.880,3 -24.493,9
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -133,7 -91,5 39,5 39,6
Verwachte totale lasten -42.320,1 -27.885,5 -24.840,8 -24.454,3

Geraamde baten  t/m 11e begr. wijziging 28.284,1 15.023,9 12.838,3 12.422,7
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 177,8 12,8 0,0 0,0
Verwachte totale baten 28.461,9 15.036,7 12.838,3 12.422,7

Saldo -13.858,2 -12.848,8 -12.002,5 -12.031,6

Meerjarenbegroting

 
 
 

2.5.3 Belangrijkste afwijkingen ‘nog te verwerken wijzigingen 2e monitor’ 
Lasten 
Rioolstelsel 
Deze wijziging heeft te maken met de voorziening afkoopsommen onderhoud rioolstelsel Maurits-
hoek. Uit deze voorziening wordt eeuwigdurende rente uitgekeerd ten gunste van de exploitatie 
riolering. Vanuit praktisch oogpunt kan deze voorziening beter worden samengevoegd met de 
(standaard-)voorziening onderhoud riolering. Deze éénmalige actie verloopt budgettair neutraal 
(lasten stijgen met € 177.800 (nadelig) en baten stijgen eveneens met € 177.800 (voordelig/zie toe-
name baten in 2006).  
 
Openbaar vervoer 
Servicegebouw transferium De Schans. 
Voor het Transferium is een restantkrediet beschikbaar van € 157.000,--. Hierover zijn in de begro-
ting echter geen kapitaallasten berekend, omdat destijds –ten onrechte- is uitgegaan van 100% 
subsidiëring door Rijkswaterstaat. Voor de bijdrage in de stichtingskosten van het servicegebouw 
(wacht-/inforuimte en de overdekte fietsenstalling) is echter een krediet nodig van € 179.000,--. Dit 
betekent dat een aanvullend investeringskrediet nodig is van € 22.000,--. 
Op het totaal benodigde krediet zal nog € 104.000,-- subsidie beschikbaar worden gesteld door 
Rijkswaterstaat. De netto investering komt hiermee op afgerond €  75.000,--. De kapitaallasten 
hierover bedragen vanaf 2007 structureel € 4.600,-- (nadelig). 
Daarnaast stelt Rijkswaterstaat in haar subsidievoorwaarden de eis dat rondom de start van het 
Transferium de nodige communicatie wordt uitgevoerd. De éénmalige kosten daarvan worden be-
groot op € 16.000,-- (nadelig). Rijkswaterstaat subsidieert voor 80% (€ 12.800 voordelig/zie baten 
in 2007).                                                                                           
 
Technische correctie meerjarenperspectief Openbaar vervoer 
In de begroting is abusievelijk een negatieve last van € 57.500,-- in de jaarschijf 2007 opgenomen. 
Om een en ander begrotingstechnisch te corrigeren dient dit bedrag tweemaal verhoogd te wor-
den. De correctie bedraagt in de jaarschijf 2007 € 115.000,-- (nadelig). 
 
Veerdiensten 
Aanbestedingsvoordeel Driehoeksveer. 
De gemeente draagt m.i.v. 2006 jaarlijks € 12.500,-- bij in de exploitatie van het veer. Door de gun-
stig verlopen aanbesteding en omdat partijen als Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, Rabo-
bank en het Geminicollege structureel bijdragen in de exploitatie is dit beduidend minder dan het 
bedrag waarmee in de begroting rekening was gehouden. De structurele aframing bedraagt  
€ 19.900,-- (voordelig). 
 
Baten 
Zie toelichting onder de lasten.
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2.5.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 (Wonen en leefomgeving) 
 

Omschrijving Investering Netto lasten
2006 ev 2006

Bestaande wensen zonder prioritering: 
Reconstructie kruispunt Populierenlaan/Kastanjelaan 
(rotonde)

400,0 0,0

Recontructie Tarwestraat 80,0 0,0
Verbeteren openbare verlichting 30,0 0,0
Nieuwe wens met prioritering: 
Aanschaf wegkantrader -4,4
Aanschaf materiaal verkeersexamens -3,0
Verkeersveiligheid basisscholen -5,9
Aanschaf snelheidsinformatiedisplay's 11,4 0,0
Aanpassing ontsluiting Kastanjelaan 27,5 0,0
Verbetering waterkwaliteit in Drievliet -10,0
Wijkoverleg Centrum en Ridderkerk Oost en West -16,0
Wassen GFT-cont. optie 2 "1x p/m wassen" lasten: -60,0
Wassen GFT-cont. via afvalstoffenheffing baten: 60,0
Wassen GFT: verlagen OZB (hoofdstuk 8) baten: -52,5
Project starters woningmarkt (motie raad) -148,0
Wijkbudget/totaal met o.a. subsidieverlening 
veilgheidsvoorschriften en budget kleine wensen verkeer

-100,0

Te verwachten ontwikkelingen nieuwe wens:
Verplaatsing gemeentewerf PM BN
Review overeenkomst NV Mar/Mechanisering
en ondergrondse afvalinzameling (na kadernota)

PM

Totaal 548,9 -339,8

Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -

 
 

2.5.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 
Behoudens het onderstaande geen bijzonderheden te melden. 
 
Reconstructie kruispunt Populierenlaan/Kastanjelaan (rotonde) 
In de planstudie Tramplus is een variant opgenomen waarvan het tracé dit kruispunt raakt. 
Het definitieve tracé wordt in het 4e kwartaal van 2006 gemeentelijk vastgesteld, en in het 1e kwar-
taal 2007 Stadsregionaal. De ontwerpmogelijkheden van de rotonde stagneren daardoor.  
In de 3e programmamonitor zal hierop nader worden teruggekomen. 
 
Wijkoverleg naar Centrum, Oost en West  
Wijkontwikkelingsprogramma Centrum-Oost-West. 
In september wordt gestart met het opstellen van het wijkontwikkelingsprogramma Centrum-Oost-
West. In dat kader zal meteen worden bezien op welke manier de bewoners bij een structureel 
wijkoverleg betrokken kunnen worden. Tevens wordt dan bekeken of er sprake zal zijn van één of 
meerdere wijkoverleggen. 
 
Uitbreiding Wijkoverleg naar Centrum, Oost en West 
Voor de extra administratieve ondersteuning welke nodig is bij uitbreiding van het aantal wijkover-
legsituaties is in de begroting een structureel bedrag van € 16.000,-- opgenomen bij het product 
Wijkgericht onderhoud. Dit bedrag wordt zoals eerder genoemd overgeheveld naar hoofdstuk 8 
financiering en algemene dekkingsmiddelen (Saldi kostenplaatsen).  
 
Project starters woningmarkt  
Dit gaat in uitvoering per 1 mei 2006 conform de door de raad vastgestelde verordening. 
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Wijkbudgetten  
Per wijk wordt door een werkgroep vanuit de wijk i.o.m. de coördinator wijkgericht werken bekeken 
hoe het besteden van het wijkbudget georganiseerd en vorm gegeven moet worden in de betref-
fende wijk. Dit is maatwerk per wijk. Bij het vormgeven wordt rekening gehouden met het voorstel 
uit de "Spelregels Burgerparticipatie" die op 18 april 2006 aan de raad worden/zijn voorgelegd. 
 
Verplaatsing gemeentewerf 
Een verplaatsing van de gemeentewerf aan de PC Hooftstraat is momenteel in onderzoek. De fi-
nanciële consequenties van deze verplaatsing komen (waarschijnlijk) ten laste van de jaren 2007 
e.v. 
 
Review / mechanisering en ondergrondse afvalinzameling 
N.a.v. het Raadsbesluit d.d. 19 december 2005 is rekening gehouden met een voordeel van  
€ 39.600,-- uit de review overeenkomst en een voordeel van € 55.800,-- uit het toepassen van me-
chanisering en ondergrondse afvalinzameling. 
 
Afvalbrengstation (milieustraat) 
Een haalbaarheidsonderzoek naar regionale samenwerking om te komen tot een gezamenlijke 
milieustraat is in voorbereiding. De financiële consequenties van deze gezamenlijke milieustraat, 
waaronder de desintegratiekosten voor de NV MAR, maken onderdeel uit van het haalbaarheids-
onderzoek. De financiële consequenties zijn nu nog niet in te schatten.  
 
2.5.5 Investeringen 2006 
 

Omschrijving Bedrag
Verkeersregelinstallatie Populierenlaan/Sportlaan/Kastanjelaan 164.200
Aanleg parkeerplaatsen 21.900
Vervangen installaties rioolgemalen 78.400
Speelelementen 29.400
Ijsbaanverlichting 8.200
Skateboardbaan Vlietlaan 15.600
Mechaniseren afvalverwijdering/milieuparken (incl.wijz.nr.7) 1.711.300
Aanpassen bedrijfsterrein P.C. Hooftstraat 181.700
Aanpassing PC Hooftstraat 37.200
Riolering 1.500.000
Doorspuitaanhangwagen 22.300
Uitbreiding begraafplaats 27.700
Wijkontwikkelingsplannen 109.300

Totaal 3.907.200
 

 
 

2.5.5.1 Stand van zaken investeringen 2006 
Behoudens het onderstaande geen bijzonderheden te melden. 
 
Verkeersregelinstallatie Populierenlaan/Sportlaan/Kastanjelaan 
In de planstudie Tramplus is een variant opgenomen waarvan het tracé dit kruispunt raakt. 
Het definitieve tracé wordt in het 4e kwartaal van 2006 gemeentelijk vastgesteld, en in het 4e kwar-
taal 2007 Stadsregionaal. De ontwerpmogelijkheden van de rotonde stagneren daardoor.  
In de 3e programmamonitor zal hierop nader worden teruggekomen. 
 
Skateboardbaan Vlietlaan 
Vervanging van de oude baan wordt aangehouden i.v.m. ontwikkeling woonzorgzone. 
 
Uitbreiding begraafplaats  
De uitbreiding van Vredehof zal deze zomer voltooid zijn. 
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Voortgang uitvoering projecten voortkomende uit Wijk Ontwikkelingsprogramma’s: 
 
In uitvoering:  
Revitalisering Vogelbuurt (div. locaties) 
Merel, Herinrichting 
Platanen Vogel-/ en Molenbuurt (1e fase gereed) 
 
In de inspraakfase: 
Speelterrein Bliek 
 
In de loop van het jaar wordt gestart met: 
Prins Bernhardstraat (straatbomen) 
Willemstraat  (start mei met straatbomen) 
Oversteekpunten Randweg 
Troelstrastraat / Colijnplein 
Trap/speelveld Hollandsestraat 
 
Voortgangsproblemen met: 
Parkeerplaats Koolmees 
 
2.5.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma 
Geen opmerkingen. 
 
2.5.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 5  
(zonder budgettair effect) 
Geen verschuivingen. 
 
2.5.8 Trends en knelpunten programma 5 Wonen en leefomgeving 
1. Nieuw streekplan en regionaal structuurplan:  

Het Ruimtelijke Plan Regio Rotterdam (RR2020) is eind 2005 vastgesteld met aanwijzing van 
delen van de Polder Nieuw Reijerwaard en Bolnes –Zuid als (zoek-)locatie voor nieuwe be-
drijfsterreinen. De gemeenteraad zal zich dienen uit te spreken of hij al dan niet bereid is het 
RR2020 uit te voeren.  

2. Stedelijke vernieuwing: De provincie Zuid-Holland heeft haar bevoegdheden voor de verdeling 
van de gelden voor stedelijke vernieuwing (periode 2005 – 2010) gedelegeerd aan de Stads-
regio Rotterdam. De stadsregio heeft een beleidskader en verordening Stedelijke Vernieuwing 
vastgesteld, met daarin de voorwaarden waaronder gemeenten gelden kunnen ontvangen. 
Ridderkerk is voorshands aangewezen als programmagemeente en heeft dientengevolge in 
2004 een nieuw meerjarenontwikkelingsprogramma (Ridderkerk, voortvarend) opgesteld. 

3. De regelgeving op het gebied van de luchtkwaliteit blijft nog steeds aan verandering onderhe-
vig. Ook de rekenprogramma’s en daarbij behorende input aan achtergrondwaarden worden 
minimaal jaarlijks bijgesteld. Dit brengt bij de start van (woning-)projecten onduidelijkheid dan 
wel onzekerheid met zich mee voor het uiteindelijk resultaat en kan daarmee ook vertragend 
werken. 

4. Wet registratie publiekrechtelijke beperkingen (2006): gewerkt wordt aan inventarisatie en regi-
stratie. 

5. Het komt regelmatig voor dat oppervlaktewatersystemen worden vervuild door invloeden van 
buitenaf. Overstorten uit de riolering en inspoeling van verontreinigingen zijn voorbeelden van 
oorzaken. Daarnaast ondervinden burgers regelmatig overlast door een te veel aan water in 
kruipruimte, kelder, tuin of op een pad. Vergroten van recreatiemogelijkheden en natuurontwik-
keling in en langs het water is gewenst. 
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2.6 Programma 6 Welzijn 
 
2.6.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten 
 

 
Wat stellen wij als 
doel? 

 
Welke effecten willen wij 
bereiken? 
 

 
Welke Prestatie-indicatoren horen hierbij?  
 

 
Wat gaan wij daarvoor doen?   

Korte toelichting stand van zaken  

Verbeteren van de 
kwaliteit van de Ridder-
kerkse gemeenschap 
en de mate van welbe-
vinden en betrokken-
heid bij Ridderkerk. 

§ Burgers waarderen het cul-
tureel en maatschappelijk 
klimaat met minimaal een 7 
(burgermonitor, zie ook pro-
gramma educatie). 

§ De mate waarin burgers zich 
betrokken voelen bij de sa-
menleving neemt toe met 
5% in 2007 t.o.v. 2005 (bur-
germonitor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Het aantal Ridderkerkers dat 

voldoet aan de norm t.a.v. 
beweging (30 minuten per 
dag) neemt toe met 10% in 
2009 t.o.v. 2004. 

§ Minimaal 70% van de wijkbewoners kent de 
activiteiten van het sociaal cultureel werk en het 
percentage deelname stijgt met 10%.  

§ Gebruik van wijkaccommodatie, jongerensozen 
en projectactiviteiten door minimaal 10% van de 
doelgroep. 

 
 
 
 
 
 
 
§ Percentage ouderen dat gebruik maakt van de 

ouderenvoorzieningen is in 2007 5% toegeno-
men t.o.v. 2004. 

§ In 2006 is 85% van de ouderen die gebruik 
maakt van het ouderenvervoer tevreden tot zeer 
tevreden (burgermonitor). 

§ Verhoging van het aantal vrijwilligers in kader-
functies met 10% per 2007 t.o.v. 2004.  

§ Voor de omvang en aard van culturele activitei-
ten en voorzieningen worden door het college 
met de uitvoerende organisaties en instellingen 
prestatieafspraken gemaakt. (Zie hiervoor ook 
de productenramingen.) 

§ Zie indicatoren huiselijk geweld bij programma 2 
veiligheid. 

§ Verhoging sportdeelname van 60% in 2004 naar 
70% in 2009.  

§ In 2006 volledig doorvoeren be-
leidsgestuurde contractfinanciering 
met de uitvoerende partners  op de 
terreinen van zorg en welzijn en 
maatschappelijk werk en hiervoor 
productafspraken maken. 

§ Implementeren WMO (zie ook bij 
programma Zorg). 

§ In 2006 wordt een initiatievenfonds 
Jeugd en Omgeving ingesteld. 

 
§ Opstellen nota integraal jeugdbeleid 

op basis van  de startnotitie 2005. 
Realisering stedelijk jongerencen-
trum vloeit hieruit voort. 

 
 
§ Implementeren van de nieuwe wet 

inburgering, die naar verwachting 1 
juli 2006 in werking zal treden. 

§ In samenwerking met lokale aan-
bieders welzijnsproducten wordt de 
1-loket functie uitgewerkt met aan-
dacht voor geïntegreerde dienstver-
lening aan de oudere burger. 

 
§ Opzetten netwerk met buurt-, on-

derwijs- en sportorganisaties, ge-
richt op uitvoering van het BOS-
beleid. 

§ Het proces van subsidiëring en de regels 
die voor gemeente en instellingen daarbij 
spelen wordt vóór de zomer 2006 afge-
rond. In september/ oktober worden met 
alle betrokkenen bijeenkomsten belegd 
over de nieuwe werkwijze. 

§ Invoeringsdatum WMO is door het Rijk 
doorgeschoven naar 1 januari 2007. 

§ Met ingang van 2006 is een participatie-
fonds ingesteld, waar ook jeugdinitiatie-
ven onder vallen. 

§ In februari 2006 zijn de nota en het kader 
jeugdbeleid 2006-2010 door college en 
raad vastgesteld. 

§ In februari 2006 is besloten jongerenacti-
viteiten in de Kuyperschool onder te 
brengen. 

§ De invoering van de nieuwe wet inburge-
ring is door het Rijk verschoven naar 1-1-
2007. 

§ Realisatie 1-loket staat gepland rond 1 
september 2006. Om pragmatische rede-
nen is de invoeringsdatum doorgescho-
ven naar september. 

 
 
§ In Bolnes zijn afspraken gemaakt met 

o.a.: Stichting Dynamiek, 2 basisscholen, 
Politie en Jeugdpreventie. Dit heeft gere-
suteerd in een netwerk dat in deze wijk 
uitvoering gaat geven aan het BOS-
project. 

 
 
Opmerkingen: Doelstellingen t.a.v. huiselijk geweld, jeugdbeleid en maatschappelijke ondersteuning zijn bij andere programma’s al ondergebracht (respectievelijk bij 
veiligheid, bij educatie en bij zorg).
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2.6.2 Stand van zaken lasten en baten programma 6 Welzijn 
 

Omschrijving Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -
Begroting
na wijz.

2006 2007 2008 2009
Geraamde lasten t/m 11e begr. wijziging -7.192,5 -7.403,9 -7.547,8 -7.582,9
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -320,5 0,0 0,0 0,0
Verwachte totale lasten -7.513,0 -7.403,9 -7.547,8 -7.582,9

Geraamde baten  t/m 11e begr. wijziging 765,5 765,5 765,5 765,5
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 82,4 0,0 0,0 0,0
Verwachte totale baten 847,9 765,5 765,5 765,5

Saldo -6.665,1 -6.638,4 -6.782,3 -6.817,4

Meerjarenbegroting

 
 

2.6.3 Belangrijkste afwijkingen ‘nog te verwerken wijzigingen 2e monitor’ 
Lasten 
Sportaccommodaties 
Bij een doorlichting van het product Sport is gebleken, dat verschillende besluiten en ontwikkelin-
gen in de periode 2003-2005 m.b.t. afspraken met de SRS niet of in onvoldoende mate financieel 
zijn verwerkt. Het gaat hierbij om de gevolgen van het sociaal plan van de overdracht van het ge-
meentelijk personeel aan de SRS, de berekening van de personeelslasten 2004/2005 en de over-
dracht van het contract met Axima (onderhoud zwembaden). Totaal is het subsidiebudget vanaf 
2006 hierdoor structureel te laag geraamd met een bedrag van € 217.600,--. Voor 2006 stellen wij 
voor dit bedrag ten laste van deze monitor te brengen (€ 217.600,-- nadelig). Voor 2007 en verdere 
jaren nemen wij dit aspect mee in de Kadernota 2007. 
 
Bij het opstellen van de gemeenterekening 2005 is gebleken, dat op het product sport de bevoor-
schotting van subsidies nog niet voor 100% is voldaan. Het restant van € 42.400,-- komt éénmalig 
ten laste van 2006 (nadelig). 
 
Wijkwerk 
Betreft storting in de voorziening Bénin van de subsidiebeschikking van de VNG ten bedrage van 
€ 60.500,-- (nadelig). Zie ook toelichting bij de baten. 
 
Baten 
Sportaccommodaties 
De Belastingdienst heeft positief gereageerd op ons bezwaar over teveel betaalde BTW met be-
trekking tot de huuropbrengsten van zwembaden over de periode 2000-2004. De éénmalig terug-
ontvangst bedraagt in 2006 € 21.900,-- (voordelig). 
 
Wijkwerk 
Voor het project Bénin is een subsidiebeschikking ontvangen van de VNG voor de periode 2006-
2008 ten bedrage van € 60.500,-- (voordelig). Dit bedrag wordt in een voorziening Bénin gestort. 
Zie ook de toelichting onder de lasten. 



 
 

  
 

     Programmamonitor gemeente Ridderkerk 2006  26 

2.6.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 (Welzijn) 
 

Omschrijving Investering Netto lasten
2006 ev 2006

Bestaande wensen met prioritering:
Hygiëne en veiligheid zwembaden -65,0
Nieuwe wens met prioritering: 
Onderhoudsbudgetten sportaccommodaties 0,0
Investering (x € 1.000,--): 2007: 1,0; 2008: 8,8 en 2009: 18,0

Buurt, Onderwijs en Sportbeleid incl. breedtesportimpuls (incl. 
50% rijkssubsidie)

-90,0

Ontwikkeling woon-zorg-zones (onderzoekskosten) -50,0
Eén loket zorg, wonen en welzijn -85,0
Verbreden duurzame ontwikkelingssamen-
werking met o.a. projecten: Ridderkerkse initiatieven voor 
goede doelen en projecten derdewereldlanden (wens vanuit 
de raad)

-5,0

Te verwachten ontwikkelingen nieuwe wensen:
Implementatie nieuwe Wet Inburgering 2006 PM
Stedelijk Jongeren Centrum (aanvullend)
(wens kadernota 41a en 41b) 

PM 0,0

Totaal -295,0

Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -

 
 

2.6.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 
Hygiëne en veiligheid zwembaden 
In de subsidieafspraken met de SRS wordt de verhoogde subsidie ad € 65.000,-- besteed aan de 
aanstelling van toezichthoudend personeel en kosten voor acties, gericht op veiligheid.  
 
Buurt Onderwijs en Sportbeleid incl. breedtesportimpuls 
Het eerste project voor het Buurt, Onderwijs en Sportbeleid is in de wijk Bolnes van start gegaan.  
 
Voor twee BOS projecten is er subsidie aangevraagd aan het ministerie van VWS. De gemeentelij-
ke financiële inbreng, € 50.000,-- per project, wordt geraamd bij de Kadernota 2007 – 2010 als uit-
breiding van bestaand beleid. 
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2.6.5 Investeringen 2006 programma 6 Welzijn 
 

Omschrijving Bedrag
Vervanging dakbedekking sporthal de Fakkel 59.300
Vervangen daktrim de Fakkel 2.800
Gebruksvergunning De Fakkel 677.400
Voeg- en tegelwerk recreatiebad de Fakkel 96.000
Vervangen glijbaan recreatiebad De Fakkel 128.800
Tegelwerk peuterspeel- en buitenbad De Fakkel 20.500
Vervangen wand- en vloertegels Sporthal de 
Beverbol 60.000
Vervangen sanitair Sporthal de Beverbol 20.600
Vervangen plafonds sporthal de Beverbol 37.900
Vervangen tegelwerk 48.600
Vervanging armaturen 14.400
Gebruiksvergunning de Beverbol 356.200
Vervangen sportvloer sporthal Drievliet 40.000
Vervangen tapijt kantoor c.a. sporthal Drievliet 5.200
Vervangen opbouwarmaturen sporthal Drievliet 3.200
Vluchtroute sporthal Drievliet 4.300
Gebruiksvergunning sporthal Drievliet 186.200
Renovatie speelveld 2 Sportpark Bolnes 40.400
Renovatie trainingsveld b Sportpark Bolnes 35.400
Renovatie pupillenveld 2 Sportpark Bolnes 17.800
Beregeninstallatie voetbal/korfbal Sportpark Bolnes 10.000
Renovatie trainingsvled (wetra) Reijerpark 51.500
Kunstgrasveld veld 6 Reijerpark 160.000
Beregeninstallatie Oosterpark 10.200
Vervanging doelpalen 2.600
Verhardingen vervangen 10.000
Baggerwerk 5.000
Beplantingen 9.000
Afrasteringen/hekwerken/ballenvangers vervangen 20.000

Totaal 2.133.300
 

 

2.6.5.1 Stand van zaken investeringen 2006 
Conform het beleid is aan de SRS opgedragen om uitvoering te geven aan de bovengenoemde 
(vervangings)investeringen en acties grootonderhoud (m.u.v. kunstgrasveld Rijerpark) en taakstel-
lend binnen de beschikbare budgetten te blijven. De SRS zal schriftelijk rapporteren over de voort-
gang van de werkzaamheden over de eerste helft van het jaar.  
 
2.6.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma 
Niet van toepassing 
 
2.6.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 6  
(zonder budgettair effect) 
Niet van toepassing 
 
2.6.8 Trends en knelpunten programma 6 Welzijn 
• Met de filosofie van beleidsgestuurde contractfinanciering worden de verschillende verant-

woordelijkheden tussen gemeenten en organisaties (maatschappelijk middenveld) steeds dui-
delijker. De gemeenten beperken zich vooral tot kaderstelling en het formuleren van doelstel-
lingen. De organisaties geven aan welke bijdrage zij kunnen leveren aan het bereiken van die 
doelstellingen. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking tussen partijen die er op gericht is 
het aanbod aan voorzieningen te versterken en/of de maatschappelijke waarde te verankeren. 
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Voor de uitvoering sluit de gemeente contracten af, op basis van output gerelateerd aan de 
gemeentelijke doelen, met externe partners. 

• De productafspraken die de gemeente met de professionele organisaties zoals de Stichting 
Dynamiek, de SRS en de SWOR maakt, leiden tot een steeds beter inzicht in welke activiteiten 
bijdragen aan de door de gemeente gestelde doelen. Ook wordt het beeld van de prijskwaliteit 
verhouding steeds beter. Hierdoor weet de raad beter wat zij kan verwachten voor het be-
schikbare budget en is de raad beter in staat te sturen op de door haar gewenste beleidsdoel-
stellingen.  

• Woonzorgzones ontwikkelen zich steeds meer richting servicegerichte wijken, waarin voorzie-
ningen op allerlei gebieden voor een bredere doelgroep dan ouderen beschikbaar en goed be-
reikbaar zijn. 

• De financiële problemen die de Stichting Ridderkerkse Sportaccommodaties (SRS) momenteel 
heeft worden in 2006 via deze 2e monitor (deels) opgevangen. In de 3e monitor komen wij op 
onderstaand punt terug. 

• Als gevolg van autonome prijsstijgingen, met name de tarieven die de gemeente jaarlijks bere-
kent ten aanzien van te betalen huren sportaccommodaties door de SRS, de kosten van ener-
gieverbruik sporthallen en zwembaden en personele lasten (CAO), loopt het subsidiebudget 
niet in de pas met deze door de SRS niet te beïnvloeden lasten. Zonder vermindering van het 
voorzieningenniveau is het nadeel van circa € 130.000,-- structureel niet op te brengen. De 
SRS is bereid en ziet mogelijkheden om een bedrag van € 50.000,-- binnen haar bedrijfsvoe-
ring op te nemen, maar het verschil van € 80.000,-- dat dan resteert, is voor de organisatie nog 
steeds een structureel probleem.  

• Vanaf 2007 en volgende jaren zal in de Kadernota 2007 tevens worden aangegeven hoe we 
met de financiële problemen van de SRS om zullen gaan. 
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2.7 Programma 7 Zorg 
 
2.7.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten 
 

 
Wat stellen wij als 
doel? 

 
Welke effecten willen wij 
bereiken? 
 

 
Welke Prestatie-indicatoren horen 
hierbij?  

 
Wat gaan wij daarvoor doen?   

Korte toelichting stand van zaken  

Ridderkerkers zo veel 
mogelijk in staat stellen 
om voor zichzelf te 
zorgen. Degenen die 
dat niet (meer) kunnen 
toegang verlenen tot de 
noodzakelijke voorzie-
ningen en waar moge-
lijk ondersteunen. 

§ Bevorderen van de ge-
zondheid. Indicator volgt 
na resultaten gezond-
heidsenquête. 

 
 
§ Ieder die een beroep moet 

doen op maatschappelijke 
ondersteuning weet de 
weg naar voorzieningen te 
vinden (burgermonitor) en 
waardeert deze met mini-
maal een 7. 

 
§ Volwaardige deelname van 

alle Ridderkerkers aan het 
maatschappelijk verkeer 
mogelijk maken. 

 
 
 
 
 
§ Goede jeugdzorg: zie indi-

catoren bij programma 4 
educatie. 

 

§ Minimaal 95% van de productafspra-
ken met externe organisaties is uit-
gevoerd.  

§ De overeengekomen norm van 15 
minuten voor aanrijtijden van ambu-
lances worden gehaald.  

§ Indicator fijnstof volgt na vaststelling 
milieubeleidsplan 

§ De klanten aan het loket voor maat-
schappelijke ondersteuning waarde-
ren de service per juli 2007 met mi-
nimaal een 6,5. 

 
 
§ 95% van de WVG-aanvragen wordt 

binnen 12 weken afgehandeld. 
§ Indicatoren sociale cohesie en deel-

name aan het maatschappelijk ver-
keer volgen uit voorbereiding bur-
germonitor. 

 
 

§ Monitoren van de resultaten op de productaf-
spraken. 

§ Rapportage gezondheidskaart Ridderkerk. 
 
 
 
 
§ Realiseren van één loket voor maatschappelij-

ke ondersteuning m.i.v. juli 2006. 
§ Implementeren WMO. 
§ Het houden van een cliënttevredenheids-

onderzoek algemeen maatschappelijk werk in 
het derde kwartaal 2006. 

 
§ Het verstrekken van vervoers- en/of woon-

voorzieningen in natura. 
§ Faciliteren van ondersteuning door vrijwilligers 

en mantelzorgers. 
§ Het houden van een klanttevredenheidsonder-

zoek inzake (collectieve) WVG- en ouderen-
vervoer in het derde kwartaal 2006. 

 
 
§ Resultaten gezondheidsenquête 

worden rond juni 2006 verwacht. 
 
 
 
§ Realisatie 1-Loket zal rond 1 sep-

tember 2006 plaatsvinden. Om 
pragmatische redenen is de startda-
tum doorgeschoven naar 1 septem-
ber. 

§ De invoeringsdatum van de WMO is 
door het Rijk doorgeschoven naar 1 
januari 2007.  

 
§ Het college heeft ingestemd met de 

realisatie van het steunpunt mantel-
zorg. Financiering van dit steunpunt 
zal deels vanuit het invoeringsbud-
get WMO en (groten)deels door de 
zorgverzekeraar plaatsvinden. Een 
en ander is nog afhankelijk van de 
‘erkenning’ als steunpunt.  
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2.7.2 Stand van zaken lasten en baten Programma 7 Zorg 
 

Omschrijving Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -
Begroting

2006 2007 2008 2009
Geraamde lasten t/m 11e begr. wijziging -17.424,0 -19.092,4 -19.092,4 -19.092,4
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 1.631,1 0,0 0,0 0,0
Verwachte totale lasten -15.793,0 -19.092,4 -19.092,4 -19.092,4

Geraamde baten  t/m 11e begr. wijziging 9.823,4 9.795,4 9.795,4 9.795,4
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 0,0 0,0 0,0 0,0
Verwachte totale baten 9.823,4 9.795,4 9.795,4 9.795,4

Saldo -5.969,6 -9.297,0 -9.297,0 -9.297,0

Meerjarenbegroting

 
 

 
2.7.3 Belangrijkste afwijkingen ‘nog te verwerken wijzigingen 2e monitor’ 
Lasten 
Openbare Gezondheidszorg 
Doordat de uitvoering van de WMO is uitgesteld tot 1 januari 2007 wordt de begrote rijksbijdrage 
2006 (via de algemene uitkering) niet ontvangen en vindt de daarop gebaseerde subsidie (100%), 
niet plaats. Daarom wordt deze subsidieraming volledig ingetrokken ten bedrage van € 1.727.000,-
(op dit programma is dat voordelig). 
In hoofdstuk 8 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen wordt de aframing met betrekking tot 
de rijksbijdrage/algemene uitkering geregeld (een en ander verloopt in totaliteit dus budgettair neu-
traal).  
 
Minimabeleid 
Door het college is op 21 februari besloten een éénjarig contract te sluiten voor een collectieve 
ziektekostenverzekering voor de WWB-uitkeringsgerechtigden in de gemeente Ridderkerk. Hier-
voor is € 121.000,-- benodigd. Hiervan is € 25.000,-- reeds beschikbaar binnen bestaande budget-
ten, het restant van € 96.000,-- zal worden bijgeraamd (nadelig). 
 
P.s. Het kabinet heeft in december 2005 besloten om € 35 miljoen extra uit te trekken voor het ver-
lenen van bijzondere bijstand door gemeenten. In de mei-circulaire 2006 wordt pas bekend hoe-
veel dit de gemeente Ridderkerk zal opleveren. 
 
2.7.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 programma 7 Zorg  
 

Omschrijving Investering Netto lasten
2006 ev 2006

Nieuwe wens met prioritering: 
Aanpak huiselijk geweld Ridderkerk -50,0
(mogelijke baten door cofinanciering)
Amendement:
Eenmalige uitkering bijstand -36,4

Totaal -86,4

Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -

 
 
2.7.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 
Aanpak huiselijk geweld Ridderkerk 
Eind 2005 heeft er een evaluatie aanpak huiselijk geweld plaatsgevonden. Vanaf 2006 wordt de 
aanpak huiselijke geweld structureel voortgezet. Een belangrijke rol is er voor de aangestelde co-
ordinator huiselijk geweld. Er wordt ook structureel ingezet op uitbreiding van het sociaal netwerk 
en versterken van de verwijzingsafspraken. Daarnaast vindt er in 2006 een pilot vroegsignalering 
plaats. Naast de regionale campagne (GGD) wordt ook de Ridderkerkse aanpak (folder) gehand-
haafd. 
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Eénmalige uitkering bijstand 
De uitvoering van het amendement wordt gestart nadat de uitkomsten van het onderzoek naar de 
minima van Ridderkerk bekend is. Dit onderzoek moet immers inzicht geven in omvang van de 
groep minima en de bekendheid van deze groep met compenserende maatregelen. 
 
2.7.5 Investeringen 2006 Programma 7 Zorg  
 

Omschrijving Bedrag
Geen

Totaal 0
 

 
2.7.5.1 Stand van zaken investeringen 2006 
Niet van toepassing 
 
2.7.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma 
Naar aanleiding van de motie inzake het houden van een onderzoek naar de aanwezigheid van 
minima in Ridderkerk is een onderzoeksbureau ingeschakeld. Door middel van bestandskoppeling 
wordt onderzocht hoeveel huishoudens met een minimuminkomen er zijn in Ridderkerk en welke 
voorzieningen voor minima zij gebruiken. De resultaten van het onderzoek worden in juni verwacht. 
In januari 2006 is besloten een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten voor de klanten 
met een WWB-uitkering. Deze klanten hebben de mogelijkheid gekregen over te stappen naar de 
verzekering die bij OZ Zorgverzekering is afgesloten. Deze zorgverzekering wordt uit de bijzondere 
bijstand gefinancierd. 
 
2.7.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 7  
(zonder budgettair effect) 
Niet van toepassing 
 
2.7.8 Trends en knelpunten programma 7 Zorg 
• Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is een nog grotere nadruk dan voorheen 

gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van het individu. Daaraan is gekoppeld een versobe-
ring van het minimabeleid, met name door de afschaffing van de mogelijkheid tot verstrekken 
van categoriale bijzondere bijstand. Met de invoering van een langdurigheidtoeslag voor men-
sen die reeds langer op een bijstanduitkering zijn aangewezen, worden mensen in staat ge-
steld om zelf zorg te dragen voor de financiering van essentiële noodzakelijke gebruiksgoede-
ren. Door aanvullende regelgeving in het kader van bijzondere bijstand voor chronisch zieken 
en gehandicapten wordt de mogelijkheid gecreëerd voor deze groep specifieke kosten te ver-
goeden.  
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2.8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
 
2.8.1 Stand van zaken lasten en baten  
 

Omschrijving Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -
Begroting
na wijz.

2006 2007 2008 2009
Geraamde lasten t/m 11e begr. wijziging -2.185,2 -1.675,5 -1.472,4 -1.598,9
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -566,7 -394,7 -416,2 -415,1
Verwachte totale lasten -2.751,9 -2.070,2 -1.888,6 -2.014,0

Geraamde baten  t/m 11e begr. wijziging 42.347,9 44.913,3 45.216,8 45.688,6
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -411,4 417,9 414,9 412,9
Verwachte totale baten 41.936,5 45.331,2 45.631,7 46.101,5

Saldo 39.184,7 43.261,0 43.743,1 44.087,5

Meerjarenbegroting

 
 

 
2.8.2 Belangrijkste afwijkingen ‘nog te verwerken wijzigingen 2e monitor’ 
 
Lasten 
Diverse interne bedrijfsvoeringsaspecten 
Automatisering 
Betreft de aanschaf van 10 extra computers inclusief onderhoud/licenties. Deze zijn met name be-
doeld voor stagiaires en opleidingen/trainingen (investeringskrediet € 10.000/ structurele lasten 
maximaal € 10.400 (nadelig). 
 
Bodediensten 
Verwijdering van afval door de AVR; structureel bijramen € 15.000,-- (nadelig) en uitbesteding van 
interne verhuizingen vanwege Arbo-eisen: € 8.000,-- (nadelig). 
 
Archivering 
Structurele bijdrage voor project Digitale ontsluiting Regionaal Historische Samenwerking, te weten 
€ 22.000,-- voor 2006 (nadelig) en maximaal  € 9.500,-- vanaf 2007 (nadelig). 
 
Wijkbudgetten 
In het kader van het invoeren van wijkbudgetten worden deze vanuit programma 2 Veiligheid naar 
dit hoofdstuk overgebracht. Binnen de afdeling Informatiebeleid en Facilitaire zaken (IBF) worden 
de salariskosten verantwoord (mutatie € 12.000,-- nadelig). Een en ander verloopt in totaliteit dus 
budgettair neutraal. 
 
Werkprocessen 
De invoering van het workflowmanagmeent-systeem is in 2006 gerealiseerd. De implementatie-
kosten en exploitatiekosten worden uit het krediet gehaald en bij de exploitatiekosten automatise-
ring opgenomen (wettelijke verplichting in het kader van BBV). In 2006 zijn extra uitgaven voorzien 
vanwege het feit dat er extra inhuur moet plaatsvinden om ons eigen personeel goed op te leiden 
en om ondersteuning te bieden bij de implementatie van meerdere complexe processen, derhalve 
bijramen € 79.500,-- in 2006 (nadelig) en maximaal € 10.700,-- vanaf 2007 (nadelig). 
 
Personeelsbudgetten 
Betreft diverse mutaties binnen de huidige personeelsbudgetten (m.n. technische mutaties, waar-
onder formatieverschuivingen) en de budgetten van voormalig personeel (o.a. toename premie-
kosten FPU en WW en vervallen IZA-premies gepensioneerden). 
Het gaat hier om een totale bijraming van lasten van afgerond € 420.000 (nadelig in 2006; vanaf 
2007 is dat afgerond € 350.000,-- nadelig). Daartegenover staan echter baten in 2006 van 
€ 470.000,-- (voordelig in 2006; vanaf 2007 is dat afgerond € 355.000 voordelig). Een en ander 
heeft per saldo een positief dalend effect van € 50.000,-- in 2006 naar € 5.000,-- in 2009).     
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Één van de personeelsmutaties betreft de vorming van het Team Paarse Draak per 1-1-2006. 
De directe aanleiding hiervoor is het streven van het college naar minder regelzucht, aangekon-
digd in de aanbiedingsbrief bij de begroting voor de jaren 2006-2009. Het geheel heeft voorlopig 
een experimenteel karakter.  
 
 
Baten 
Dividend Eneco (éénmalige meeropbrengst in 2006) 
In de Algemene vergadering van aandeelhouders op 21 april 2006 is het over 2005 uit te betalen 
dividend vastgesteld. De gemeente Ridderkerk ontvangt € 1.880.000,--. In de begroting 2006-2009 
is rekening gehouden met een te ontvangen dividend van € 820.000,--. Dit betekent in 2006 een 
éénmalig extra bate van € 1.060.000,-- (voordelig). 
 
Dividend Eneco (structurele raming meeropbrengst vanaf 2007) 
Voor de jaren 2007-2009 is in de begroting 2006-2009 uitgegaan van een jaarlijks te ontvangen 
dividend van € 820.000,--. Als beleidsuitgangspunt is vastgesteld, dat wordt uitgegaan van het ge-
middelde dividend van de voorafgaande drie jaar. In 2004 is een bedrag van € 750.000,-- ontvan-
gen (dividend 2003), in 2005 € 1.050.000,-- (dividend 2004) en thans € 1.880.000,-- (dividend 
2005). In dit laatste dividend is echter éénmalig een extra dividenduitkering van 5% opgenomen. 
Als dit extra dividend buiten beschouwing wordt gelaten (€ 171.000,--) dan bedraagt het gemiddel-
de dividend over de afgelopen drie jaar afgerond € 1.170.000,--. Dit laatste bedrag kan worden op-
genomen in de meerjarenbegroting als dividendraming voor de jaren 2007 e.v. Dit betekent een 
structurele verhoging van de raming met afgerond € 350.000,-- (voordelig). 
 
Algemene uitkering  
Betreft bijstelling vanuit de Maartcirculaire Gemeentefonds 2006. 
Vanwege uitstel WMO wordt in 2006 € 1.727.000,-- afgeraamd (nadelig). Zie ook aframing op de 
lasten bij Programma 7 Zorg waardoor een en ander in totaliteit budgettair neutraal verloopt. 
Daarnaast wordt structureel de uitkeringsfactor per saldo met 11 punten verlaagd vanwege nacal-
culatie over 2005. Dit heeft een structureel effect vanaf 2006 van maximaal € 292.000 (nadelig). 
 
P.s. Er is nog geen rekening gehouden met de aanpassing van het aantal inwoners en woningen 
per 1-1-2006 en de nieuwe prognose van het aantal woningen in de periode 2006-2010. 
 
Vrijvallen voorzieningen 
Omdat financieel technisch gezien er geen gebruik meer wordt gemaakt van de Voorziening Werk-
plekautomatisering kan deze ten gunste van de begroting 2006 vrijvallen. Dit creëert een incidente-
le ruimte in 2006 van € 40.500,-- (voordelig). 
Daarnaast kan vanwege in gebruikneming van het nieuwe/gerenoveerde gemeentehuis ook de 
Voorziening Tijdelijke huisvesting ambtelijke organisatie in 2006 vrijvallen ten bedrage van 
€ 72.000,-- (incidenteel voordelig). 
  
Personeelsbudgetten 
Dit betreft de (technische) personeelsmutaties (zie de toelichting bij de lasten).  
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2.8.3 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006  
 

Omschrijving Investering Netto lasten
2006 ev 2006

Nieuwe wens met prioritering: 
Uitbreiding back-up en opslagcapaciteit ICT-infrastructuur 75,0 0,0
Collegevoorstel raad: beloning personeel -25,0
Te verwachten ontwikkelingen/nieuwe wensen:
Beveiliging gemeentehuis c.a. PM 0,0
Ontwikkelingen algemene uitkering Gemeentefonds PM
C.A.O. akkoord en effecten op de salarissen 
(+1% vanaf 01-06-2005)

PM

Verdere herziening waarderings- en afschrijvingsbeleid 
(krachtens art. 212 GW)

PM

Totaal 75,0 -25,0

Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -

 
 

2.8.3.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 
Uitbreiding back-up en opslagcapaciteit ICT-infrastructuur 
Het onderzoek naar de uitbreiding van de back-up unit is gestart. Daarna wordt het programma van 
eisen ten aanzien van de aanbesteding opgesteld. 
 
Beveiliging gemeentehuis 
In 2006 vindt de risico-analyse ten aanzien van de beveiliging van het gemeentehuis plaats. De 
uitkomsten hiervan en de daarbij behorende financiën worden verwacht voor de 3e programmamo-
nitor. 
 
C.A.O. akkoord en effecten op de salarissen (+1% vanaf 01-06-2005) 
Middels de reeds door uw raad vastgestelde begrotingswijziging 2006 zijn de C.A.O.–effecten op 
de salarissen per 01-06-2005 aan de begroting 2006 e.v. toegevoegd. 
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2.8.4 Investeringen 2006 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
 

Omschrijving Bedrag
Tractie WVR: vervanging Volkswagen 80-VB-TT 25.900
Tractie WVR:vervanging MAN BF-RT-17 139.500
Tractie WVR: vervanging Toyota VR-VL-82 27.600
Tractie BG: vervanging 10-VG-VZ 19.000
Vervanging marmoleum PC Hooftstraat 3.000
Vervanging prikkeldraag PC Hooftstraat 4.700
Toegangspoort bedrijfsgebouw PC Hooftstraat 5.000
Cilinders sleutels vervangen PC Hooftstraat 5.600
Vervangen lasdampafzuiger PC Hooftstraat 2.500
Vervangen CV PC Hooftstraat 12.700
Vervangen gasboiler PC Hooftstraat 9.200
Tractie uitvoering G&W: vervangen aanhangwagen 7.200
Tractie uitvoering G&W: vervangen Kabel-pijpzoeker 2.500
Tractie uitvoering G&W vervangen tractor 43.500
Digitaal Informatiesysteem SDV 43.900
Gemeentelijke interne milieuzorg 9.500
AO plotter afdeling L&V 13.300
Vervanging vaatwasmachine begraagplaats 3.800
Vervanging koffiezetapparatuur begraafplaats 4.000
Vervanging cirkelmaaier begraafplaats 2.600
Update Autocad 16.000
Vervanging Financiële administratie 72.500

Totaal 473.500
 

 

2.8.4.1 Stand van zaken investeringen 2006 
Tractie BG: vervanging 10-VG-VZ 
De vervanging van 10-VG-VZ wordt gezamenlijk met andere dienstauto’s opgepakt. De voorberei-
dingen zijn gestart. 
 
Vervangingen PC Hooftstraat 
De vervangingen ten aanzien van de PC Hooftstraat zullen alleen plaatsvinden indien dit echt no-
dig is of wanneer de veiligheid in het gedrang komt. Dit vanwege het feit dat er plannen bestaan 
om de PC Hooftstraat op termijn te slopen. 
 
AO plotter afdeling L&V 
De plotter voor de afdeling L&V wordt momenteel aanbesteed. 
 
Update Autocad 
De update van Autocad is besteld en wordt in het 2e kwartaal geïnstalleerd. 
 
 
2.8.5 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma 
Geen opmerkingen 
 
 
2.8.6 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen hoofdstuk 8 financiering 
en algemene dekkingsmiddelen (zonder budgettair effect) 
Niet van toepassingen 
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2.8.7 Trends en knelpunten Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
Algemene uitkering gemeentefonds 
In deze monitor is vanuit de Maartcirculaire financieel verwerkt: 
§ Het uitstel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar 1-1-2007; 
§ De structurele verlaging van de uitkeringsfactor met 11 punten (nacalculatie 2005). 

 
Daarnaast spelen nog een aantal belangrijke ontwikkelingen een rol die echter nog niet in deze 
monitor zijn verwerkt (omdat nog niet precies bekend is hoe deze in het Gemeentefonds verwerkt 
zullen gaan worden). Het gaat hierbij om de volgende punten: 
§ Een neerwaartse aanpassing van het aantal inwoners/woningen aan de situatie per 1-1-2006; 
§ De nieuwe prognose van het aantal woningen over de periode 2006-2010; 
§ De extra (deels structurele) korting wegens het BTW-compensatiefonds; 
§ De honorering van een aantal VNG-claims uit de pijnpuntenlijst (onderdeel van het financiële 

akkoord tussen VNG-Rijk over gemeentefinanciën van begin april, waarin is afgesproken dat er 
o.a. meer geld beschikbaar komt voor Openbare orde/veiligheid en leerlingenvervoer). 

   
Verkoopopbrengst aandelen AVR 
Wij kunnen u melden dat de verkoopopbrengst van (netto) afgerond € 6 miljoen inmiddels door ons 
is ontvangen. Binnenkort bieden wij u een afzonderlijk raadsvoorstel aan waarin we de volledige 
financiële gevolgen in beeld brengen.  
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3. OVERZICHT VAN IN DE BEGROTING TOEGEZEGDE VOORSTELLEN 
 
Dit is een eerste opzet van een aan de raad toegezegd overzicht (raadstoezegging nr. 322). 
Over de voortgang zal in de komende monitors worden gerapporteerd. 
 
Afdeling Actiepunt Planning Toelichting/ pagina begroting 

WVR Beleidsplan/module Parkeren  2006 
Deze module is onderdeel van 
het verkeersplan (pagina 23) 

MO 
Inventarisatie en registratie van pu-
bliekrechtelijke betrekkingen 2006 

Wet registratie publiekrechte-
lijke beperkingen in 2006 (pa-
gina 25) 

SPO Kadernota WMO in wording 

Wet Maatschappelijke Onder-
steuning is uitgesteld naar              
1-7-2006 in (pagina 28) 

SO/WVR Evaluatie samenwerking NV MAR eind 2005 pagina 40 
SO/WVR Project afvalinzameling eind 2005 pagina 40 
SO/WVR Verplaatsing afvalstation eind 2005 pagina 40 
WVR Actualisatie GRP 2006 pagina 41 

RV 
Tussentijdse rapportage/stand van 
zaken C2000  2006/2007 

Risico op centrale exploitatie-
kosten (pagina 46) 

RV Stand van zaken veiligheidsregio 2006/2007 Financieringsrisico (pagina 47) 

WVR Deelplan Openbare verlichting 2006 

Definiëring beeldkwaliteit als 
onderdeel van project Duur-
zaam Beheer Openbare Ruim-
te/ zie pagina 51 

WVR Deelplan Civiele kunstwerken 2006 Idem/ zie pagina 51 

WVR 
Deelplan Straatreiniging en glad-
heidsbestrijding 2006 Idem/ zie pagina 51 

GW Deelplan Groen (en Wijkbeheer) 2006 Idem/ zie pagina 51 
WVR Deelplan Wegen 2006 Idem/ zie pagina 52 
IBF Beheersplan beheer gebouwen 2009 zie pagina 52 

WVR GRP IV en afkoppelplan  2006 
zie pagina 52 (aansluit-
voorwaarden in 2005?) 

WVR Waterplan 2006 zie pagina 52 
SO Havenverordening  2005 zie pagina 52 

MO Tevredenheidsonderzoek personeel 2005 zie pagina 58 

MO 
Invoering workflowmanagement-
systeem 2006 zie pagina 59 

MO  Vaststellen risicoprofiel 2006 zie pagina 59 

SO 

Voorstel tot wijziging van de GR Fi-
nancieel Koepelschap Buitenstedelij-
ke Openluchtrecreatie 2006 zie pagina 67 

SO 
Onderzoek naar verkoop aandelen 
NV AVR  2006 zie pagina 68 

SO 
Verwachting tot winstneming Veren 
Ambacht van circa € 1.500.000 2006  zie pagina 70 

SO  
Aankoop bedrijf A.Hak en actualise-
ring complex Het Zand 

begin 
2006 

zie pagina 70 en 73 
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SO 
Uitwerkingsplan/ onteigening Corne-
lisland 2006 zie pagina 70 

SO 
Raadsvoorstel grondexploitatie-opzet 
Van Riebeekstraat eind 2005 zie pagina 71 

SO 
Raadsvoorstel grondexploitatie-opzet 
Lagendijk eind 2005 zie pagina 71 

SO 
Raadsvoorstel grondexploitatie-opzet 
Gezondheidscentrum eind 2005 zie pagina 71 

SPO Opzetten IHP onderwijs 2006 zie pagina 117 

WVR 

Rapportage over subsidie-
mogelijkheid Duurzaam Veilig Ver-
keer via Stadsregio tbv verkeerspro-
jecten/reconstructies 2006 zie pagina 118/119 

SPO 
Plan van aanpak Wet Inburgering 
Nieuwkomers 2005 zie pagina 138 

IBF 
Opstellen beveiligingsplan Gemeen-
tehuis en omgeving eind 2006 zie pagina 143 
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4. TOTAALOVERZICHT FINANCIELE GEVOLGEN 2E MONITOR (saldi per programma) 
  
  

Prog. Programma omschrijving Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -
nr. Saldo begr.

na wijz.
2006 2007 2008 2009

1 Werk en economie -813,2 -355,3 -31,6 -125,7
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -94,0 -18,6 -5,5 -6,1

Totaal Werk en economie -907,2 -373,9 -37,1 -131,8
2 Veiligheid -2.452,7 -2.543,8 -2.545,8 -2.560,0

Nog te verwerken wijziging 2e monitor 12,0 12,0 12,0 12,0
Totaal Veiligheid -2.440,7 -2.531,8 -2.533,8 -2.548,0

3 Bestuur en participatie -3.132,3 -3.235,3 -3.192,9 -3.205,7
Nog te verwerken wijziging 2e monitor -80,1 -121,6 -119,6 -119,6

Totaal Bestuur en participatie -3.212,4 -3.356,9 -3.312,5 -3.325,3
4 Educatie -8.923,7 -9.311,2 -9.592,4 -9.535,2

Nog te verwerken wijziging 2e monitor 46,2 0,0 0,0 0,0
Totaal Educatie -8.877,5 -9.311,2 -9.592,4 -9.535,2

5 Wonen en leefomgeving -13.902,3 -12.770,1 -12.042,0 -12.071,2
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 44,1 -78,7 39,5 39,6

Totaal Wonen en leefomg. -13.858,2 -12.848,8 -12.002,5 -12.031,6
6 Welzijn -6.427,0 -6.638,4 -6.782,3 -6.817,4

Nog te verwerken wijziging 2e monitor -238,1 0,0 0,0 0,0
Totaal Welzijn -6.665,1 -6.638,4 -6.782,3 -6.817,4

7 Zorg -7.600,6 -9.297,0 -9.297,0 -9.297,0
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 1.631,1 0,0 0,0 0,0

Totaal Zorg -5.969,6 -9.297,0 -9.297,0 -9.297,0
8 Financiering en alg.dekking 40.162,7 43.237,8 43.744,4 44.089,7

Nog te verwerken wijziging 2e monitor -978,0 23,2 -1,3 -2,2
Totaal Fin.en alg.dekking 39.184,7 43.261,0 43.743,1 44.087,5
Saldo voor bestemming -2.746,0 -1.097,0 185,5 401,2

Reserve 2.970,6 1.393,0 601,9 669,2
Nog te verwerken wijziging 2e monitor 188,9 0,0 0,0 0,0

Totaal reserve 3.159,5 1.393,0 601,9 669,2

Saldo na bestemming 413,5 296,0 787,4 1.070,4

343,1 -183,7 -74,9 -76,3

188,9 0,0 0,0 0,0

532,0 -183,7 -74,9 -76,3

Samenvatting nog te verwerken begrotingswijzigingen programmamonitor 

Saldo meerjarenbegroting

Reserve mutaties 

Nog te verwerken wijziging 2e monitor

Programma 1 t/m 8
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Onderstaand per saldo de belangrijkste financiële afwijkingen: 
 
• Verkoop pand Marsmanstraat 1 (incidenteel nadelig in 2006: € 83.000); 
• Extra salarislasten/bestuurskosten college, 4e wethouder (structureel nadelig: € 98.000); 
• Verhoging recht op wachtgeld vertrokken wethouder (4 jaar nadelig: € 56.000); 
• Terugontvangst afgedragen BTW op verhuur overdekte sportaccommodaties over de periode 

2000-2004 (incidenteel voordelig: € 68.100); 
• Subsidienabetaling SRS 2005 (aanvulling voorschot 2005 is incidenteel nadelig: € 42.400); 
• Extra subsidie SRS 2006 (structureel te laag, echter in deze monitor alleen nadelig effect 2006 

bijramen: nadelig in 2006 € 217.600, structureel effect nog via Kadernota!); 
• Extra krediet Transferium (€ 22.000 extra investering betekent € 4.600 extra struc.lasten); 
• Foutieve raming Openbaar vervoer (technische en nadelige correctie in 2007: € 115.000); 
• Aanbestedingsvoordeel Driehoeksveer (structureel voordeel: € 19.900); 
• Budgettaire aframing lasten (subsidie)/baten (algemene uitkering) i.v.m. doorschuiven WMO; 
• Bijstelling Algemene uitkering Gemeentefonds (nacalculatie 2005 is minus 11 punten, structu-

reel nadelig € 292.000);   
• Eénjarige collectieve ziektekostenverzekering minima (incidenteel nadelig: € 96.000); 
• Extra dividendopbrengst Eneco (incidenteel voordelig € 1.060.000, structureel € 350.000). 
 
 
Een toelichting op de reservemutatie in 2006 van € 188.900 (voordelig):  
 
Reserve Beeldende kunst 
In 2005 zijn er geen uitgaven geweest in het kader van beeldende kunst. Er is vervolgens een 
voordeel van € 33.000,-- verantwoord in de jaarrekening 2005 (op het product Kunst en Media). 
Een storting van dit voordeel in de reserve is toen per abuis achterwege gelaten. Een en ander 
wordt nu gecorrigeerd door alsnog een éénmalige storting in de reserve te doen van € 33.000,-- 
(nadelig). 
 
Reserve Kinderopvang 
Het voorlopig berekende vrijgevallen saldo op deze reserve bedraagt € 221.900,-- (voordelig). De 
reserve zal overigens nog dit jaar geheel vrijvallen (op het moment dat het jaar 2004 met het minis-
terie is afgerekend). 
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5. FINANCIELE STAND SALDI (MEERJAREN)BEGROTING 2006-2009 
 
Voordeel = +;  nadeel = - ; BN = budgettair neutraal 
 

Omschrijving raad 2006 2007 2008 2009
Saldo primaire begroting 2006-2009 1.307.900 2.156.100 2.747.600 3.165.700

Begrotingswijzigingen
1.  Correcties en ontwikkelingen nov. 05 -68.300 121.000 197.000 148.800
2.  Wensen nieuw beleid incl. amendementen nov. 05 -1.197.300 -1.728.400 -2.127.000 -2.110.900
3.  Sept.circulaire Gemeentefonds/ov. ontwikkelingen nov. 05 -126.200 63.000 7.000 -48.600
4.  Vervallen (voorstel later aangepast/ zie wijziging 10.) n.v.t. NVT NVT NVT NVT
5.  New vote Verkiezingsdienst dec. 05 1.300 -17.800 12.100 -7.000
6.  Nieuwbouw Schaepmanschool dec. 05 -25.700 -149.800 16.500 16.500
7.  Begrotingsproduct Afval dec. 05 BN BN BN BN
8.  Decemberwijziging 2005 (structurele gevolgen) dec. 05 -242.100 -63.300 -40.700 -17.800
9.  Stimuleringsfonds Startersregeling febr. 06 148.000 98.900 49.800 0
10. ESF-project Jeugdwerkloosheid                                       
(2006: € 75.000 uit reserve WWB-werkdeel) febr. 06 BN BN BN BN
 -- Gevolgen van deze 1e programmamonitor 2006 febr. 06 0 0 0 0
11. Planschadevergoeding Kerkweg 126 mrt. 06 BN 0 0 0
Begrotingsresultaat exclusief éénmalige inzet vrije reserve -202.400 479.700 862.300 1.146.700
Eénmalige inzet vrije res.(in primair begrotingstekort 2006) nov. 05 83.900 0 0 0
Begrotingsresultaat na raad 13 maart 2006 -118.500 479.700 862.300 1.146.700

Begrotingswijzigingen 2e programmamonitor 2006 jun-06 532.025 -183.700 -74.900 -76.300

Begrotingsresultaat na raad 7 juni 2006 (excl. 
gevolgen rekening 2005) 413.525 296.000 787.400 1.070.400

 
 


