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2. Jaarverslag 
 
2.1 Algemene toelichting 
 
2.1.1 Stand van zaken actiepunten accountantscontrole t/m rekening 2007 
 

Naar aanleiding van de door de accountant uitgevoerde interim- en jaarrekeningcontroles hebben 
wij de daaruit voortvloeiende aandacht- en verbeterpunten samengevat in een overzicht. Dit over-
zicht wordt separaat aangeboden bij de jaarstukken.  
 
2.1.2 Cijfermatig jaarresultaat 2007 
 

Het jaar 2007 sluit met een positief eindresultaat van €  1,7 miljoen (resultaat na bestemming). Dit 
eindresultaat is als volgt bepaald: 
 

 

 

Resultaat na bestemming (voor besluit raad) 6.528.900 
Vorming bestemmingsreserves grootonderhoud  
wegens vrijval voorzieningen i.v.m. technische bijstelling op 
basis van Besluit Begroting en Verantwoording (zie raads-
voorstel)  

  
 

 
-/- 4.820.800  

Resultaat na bestemming (na besluit raad) 1.708.100 

In het raadsvoorstel behorende bij deze jaarrekening zullen wij u een voorstel doen over hoe wij dit 
eindresultaat willen bestemmen. 
 
2.1.3 Leeswijzer 
 

In het onderdeel Programmaverantwoording is per programma aangegeven:  
• Welke effecten/doelen wij bereikt hebben; 
• Wat wij daarvoor gedaan hebben; 
• Wat het heeft gekost. 

 
In het onderdeel Paragrafen wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken van een aantal 
belangrijke beleidsonderwerpen. Deze vormen financieel gezien een dwarsdoorsnede op de pro-
grammajaarrekening.  
 
Een totaaloverzicht van de gerealiseerde lasten en baten inclusief een cijfermatige analyse van af-
wijkingen vindt u terug in het onderdeel Programmarekening met toelichting.  
 
In het onderdeel Balans met toelichting wordt tot slot ingegaan op de vermogenspositie van de 
gemeente. Hierin zijn onder andere ook de bestedingsoverzichten van de reserves en voorzienin-
gen opgenomen. 
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2.2 Programmaverantwoording 
 
2.2.1 Programma 1 Werk en economie 
 
2.2.1.1 Algemeen 
 

De ligging van Ridderkerk in de Mainport van de Zuidvleugel bepaalt in hoge mate de economische 
situatie en dus ook werkgelegenheid in de gemeente. Op het gebied van stimulering van economi-
sche activiteiten is Ridderkerk in hoge mate afhankelijk van het economisch beleid dat op een ho-
ger schaalniveau wordt gevoerd. Bestuurlijk en ambtelijk participeert Ridderkerk in het Regionaal 
Economisch Overleg, waarin de hoofdlijnen van het door de Stadsregio en Provincie Zuid-Holland 
te voeren beleid worden uitgestippeld. Ridderkerk participeert ook in het Bedrijven Info Rijnmond 
(BIR). Dit is een loket voor ondernemers in de regio van waaruit informatie en zo nodig ondersteu-
ning aan bedrijven wordt verstrekt. Bedrijven die zich in Ridderkerk willen vestigen of reeds in  
Ridderkerk gevestigd zijn kunnen een beroep doen op ondersteuning door de aanwezige bedrijfs-
contactfunctionarissen. In juni 2005 is via een link op de gemeentelijke website aangesloten op het 
Ondernemers Loket van de Kamer van Koophandel. Het Bedrijvenloket is een klantgericht en digi-
taal hulpmiddel, waar ondernemers alle informatie over wet- en regelgeving vinden. De onderne-
mer krijgt antwoord van alle betrokken overheidsinstanties en ziet van vele instantie het antwoord 
afkomstig is. Hiermee is een verdere stap gezet in de verbetering van de dienstverlening aan be-
drijven. Na Rotterdam en Schiedam telt Ridderkerk het meeste aantal bedrijven binnen de ge-
meentegrenzen. De gemeente Ridderkerk is zelf een van de grote werkgevers. 
 
Met de komst van de Wet werk en bijstand is het zwaartepunt van de beleidsvorming op het terrein 
van de werkgelegenheidsbevordering op het gemeentelijk niveau komen te liggen. Het streven is 
erop gericht om elke werkzoekende uitkeringsgerechtigde, een baan of een reïntegratievoorziening 
aan te bieden, ook wel de “Work First”-aanpak genoemd. 
Getracht moet worden zoveel mogelijk banen te vinden en te scheppen, die bereikbaar zijn voor 
Ridderkerkse werkzoekenden. Voor specifieke groepen, waaronder alleenstaande ouders en men-
sen van 57,5 jaar en ouder, wordt een nadrukkelijke afweging gemaakt tussen de kansen op de 
arbeidsmarkt en de eventueel aanwezige zorgtaken. Ook voor jongeren zonder startkwalificatie 
voor de arbeidsmarkt worden specifieke arrangementen ontwikkeld. 
 
In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Ridderkerk Voortvarend zijn de beleidsuitgangspunten 
voor dit programma geformuleerd. 
 
2.2.1.2 Realisatie  
 

Programma Ridderkerk Werkt 
In 2007 is het programma Ridderkerk Werkt volledig in uitvoering genomen. Het programma be-
staat uit vier samenhangende projecten. In 2007 is een start gemaakt met de uitvoering van het 
project “Het Werkt”. Na vaststelling van het actieplan is de uitvoering van het project overgedragen 
aan het afdelingshoofd GSC. Dit project heeft als doelstelling de uitvoering van de werkzaamheden 
op het terrein sociale zaken te verbeteren en te stroomlijnen, om de gewenste resultaten te kunnen 
halen. Er zijn prioriteiten gesteld bij de invulling van de poortwachterfunctie, de bevordering van de 
uitstroom naar werk en de handhaving op fraude en oneigenlijk gebruik van uitkeringen. Er zal ex-
tra worden ingezet op de uitstroom naar werk door de tijdelijke inzet van extra klantmanagers en 
het uitvoeren van trajecten in eigen beheer. 
In 2007 is tevens een bestandsanalyse uitgevoerd. De bestandsanalyse moet ons inzicht geven in 
het bestand om de match op de arbeidsmarkt beter te kunnen maken. Met CWI en UWV worden 
afspraken gemaakt over nauwe samenwerking. Ook deze actie heeft ten doel de weg naar werk te 
verkorten. De Regisseur Werk is aangesteld en heeft de eerste afspraken met werkgevers ge-
maakt over de inzet van WWB-bijstandscliënten op vacatures. In het najaar van 2007 is ook het 
plan van aanpak Aangesloten Werk vastgesteld. Dit project heeft ten doel om de aansluiting tussen 
arbeidsmarkt en onderwijs te verbeteren. Het actieplan is vastgesteld en de eerste stap is om de 
samenwerking met partners vorm te geven. In 2007 is begonnen met het opstellen van een eco-
nomische visie. Bij het opstellen van deze visie is ook het bedrijfsleven in Ridderkerk betrokken. 
 
“Work First” 
De afspraken met het reïntegratiebedrijf dat klanten met korte bemiddelingstrajecten aan het werk 
zou helpen, hebben niet het verwachte resultaat opgeleverd. In plaats van opnieuw aan te beste-
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den is besloten de begeleiding naar werk van de goed bemiddelbare klanten in huis te doen. Daar-
naast is eind 2007 door middel van een extra instrument (met inzet van loonkostensubsidie) in per-
ceel 2 goed bemiddelbare cliënten in december 2007 uit te laten stromen. De activiteiten van de 
Regisseur Werk hebben vanaf november 2007 aan workfirst bijgedragen, door het maken van af-
spraken met in ieder geval één werkgever. Er is een bestandsanalyse gedaan, waaruit ook een 
aantal klanten is gekomen, dat met korte trajecten op de arbeidsmarkt is te plaatsen.  
 
Werkdeel WWB 
 

Budget Werkdeel WWB 2007 €  2.055.000  
Overschot 2006 €  1.488.000 + 
Totaal Inkomsten 2007 €  3.543.000  
Uitgaven 2007 €  2.116.000 - 
Overschot 2007 €  1.427.000 
 
Budget werkdeel meenemen naar 2008 

 
€  1.427.000 

 
Terugbetalen aan Ministerie SZW budget 2007 

 
Nihil 

 
In tegenstelling tot 2006 hoeft er geen geld terugbetaald te worden naar het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Op grond van de WWB mag 75% van het budget gereserveerd wor-
den voor projecten in 2008.  
Het budget dat meegenomen wordt naar 2008 is beschikbaar voor onder andere de uitvoering van 
alle trajecten naar werk in 2008. De uitvoering van de trajecten in perceel 2 en 3 loopt goed. Aan 
het eind van 2007 is ook voor cliënten met een langere afstand tot de arbeidsmarkt in perceel 2 
gebruik gemaakt van een extra instrument (met inzet van loonkostensubsidie. Perceel 4 is een in-
tensief activerend traject, bedoeld voor de moeilijke doelgroep met een grote afstand tot de ar-
beidsmarkt. Het doel van dit perceel is maatschappelijke participatie middels een intensief traject. 
Essentieel in dit traject is de koppeling met psychisch, psychiatrisch, fysiek, sociaal, en financiële 
problematiek van de doelgroep. Behalve maatschappelijke participatie blijft verbeteren van het ar-
beidsmarktperspectief en een mogelijke opstap naar werk het uiteindelijke doel.  
Voor deze brede doelgroep kunnen diverse instrumenten ingezet worden. Een aantal van deze in 
te zetten instrumenten is ondermeer gericht op herstel van een arbeidsgehandicapte klant met een 
WWB uitkering. De ondersteuning en/of begeleiding vindt zowel medisch als praktisch plaats.  
Enkele cliënten zijn inmiddels uitgestroomd naar betaalde arbeid.  
 
In de meerjarenraming was oorspronkelijk een bedrag opgenomen als te verwachten voordeel op 
het Werkdeel WWB (Uitstroombevordering). Dat voordeel zal zich niet voordoen, gelet op de nood-
zakelijke inspanningen om de collegedoelstelling te halen. Echter als gevolg van de onderbeste-
ding op het W-deel in de afgelopen jaren is een reserve W-deel WWB opgebouwd, die toereikend 
is om de extra inspanningen, die noodzakelijk zijn om de gewenste bestandsafname te realiseren, 
te kunnen betalen. De geraamde intensivering van de uitgaven van € 400.000,--voor de jaren  
2008 – 2011 is dan ook niet noodzakelijk. 
 
Als we bovenstaande systematiek toepassen en er voor kiezen om de in onze huidige begroting 
geraamde intensivering van uitgaven (kolom B) en de geraamde voordelen (kolom C) af te ramen 
dan ontstaat er op dit programma een financieel nadeel oplopend tot structureel €  600.000,--. Te-
genover dit nadelige effect staat echter een voordeel op programma 7 Inkomensdeel WWB (uitke-
ringen). Voor het per saldo nadelige effect verwijzen wij naar programma 7.  
 

Jaar Geraamde intensivering 
van uitgaven W-deel 
WWB in huidige begroting 

Geraamde voordelen op 
uitgaven Uitstroombevorde-
ring in huidige begroting 

Nadelige effecten als we de 
bedragen uit kolom B en C 
uit de begroting halen  

Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D 
2007 0 0 0 
2008 400.000 -/- 400.000 +/+ 0 
2009 400.000 -/- 700.000 +/+ 300.000 -/- 
2010 400.000 -/- 1.000.000 +/+ 600.000 -/- 
2011 400.000 -/- 1.000.000 +/+ 600.000 -/- 
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WSW 
In 2007 heeft Drechtwerk de financiële situatie nader in kaart gebracht, waarbij een aantal financiële 
knelpunten uit het verleden naar voren zijn gekomen. Ook in 2007 zal Ridderkerk moeten bijdragen aan 
het verlies van Drechtwerk. De gemeenteraad heeft op 13 december 2007 besloten niet in te stemmen 
met de begrotingswijziging van Drechtwerk waarin de extra bijdrage van 2007 werd voorgesteld. 
Besluitvorming over deze knelpunten zal in het voorjaar 2008 plaatsvinden. 
Met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling en het instellen van een regiebureau zijn 
voorbereidingen getroffen voor de wijziging van de WSW per 1 januari 2008. In 2008 zal de discussie over 
de toekomst van de WSW en Drechtwerk verder gevoerd worden. De positie van Ridderkerk is dat 
Ridderkerk onderzoekt of uitvoering van de WSW op een andere wijze, (gedeeltelijk) los van Drechtwerk, 
mogelijk is. In dit onderzoek wordt samengewerkt met Barendrecht en Albrandswaard.  
 
Regionale samenwerking 
In 2007 is de samenwerking met Albrandswaard op het terrein Sociale Zaken gestart. 
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Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan we daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2007  

Toelichting op afwijkingen 

         
Het vergroten van de werkge-
legenheid, waarbij gestreefd 
wordt naar een gevarieerd 
werkgelegenheidsaanbod.  

Het aandeel dienstverlenende, 
arbeidsintensieve bedrijven en 
bedrijven met laaggeschoold 
werk stijgt met 2% per 2010 t.o.v. 
2005 (van 33% naar 35%). 

  De polder Cornelisland wordt zo spoedig 
mogelijk in ontwikkeling genomen tenein-
de ondernemers ruimte te bieden voor 
nieuwe vestigingslocaties. 

De onteigeningsprocedure loopt nog door. De kroonuitspraak 
wordt februari 2009 verwacht. 

 

    De gemeentelijke dienstverlening 
wordt door bedrijven gewaardeerd 
met minimaal een 7 per eind 2007.  

Inrichten van een ondernemersloket, in-
tensiveren van bedrijfsbezoeken en con-
tacten met vertegenwoordigers van bedrij-
ven, voeren van bedrijfsvriendelijk beleid 
door beperking administratieve lasten en 
bundeling van onvermijdelijke controles.  

 
 
 

 

Stimuleren dat iedere Ridder-
kerker volwaardig deelneemt 
aan de samenleving en ver-
antwoordelijk en betrokken is.  

Het werkloosheidspercentage in 
Ridderkerk ligt minimaal 60% on-
der het gemiddelde in de regio 
(thans 4% in Ridderkerk, 10% in 
de regio, 6% regio exclusief Rot-
terdam) 
 

Het aantal bijstandsgerechtigden 
neemt tussen 2006 en 2010 af met 
minimaal 25%. 

In 2008 neemt minimaal 50% van de har-
de kern van de uitkeringsgerechtigden 
deel aan een reïntegratieproject, krijgt een 
baan aangeboden of een voorziening op 
het gebied van zorg. 

De bestandsanalyse is klaar. Alle cliënten zijn gesproken en zo 
mogelijk op traject gezet. 32% van de harde kern (cliënten met 
grote afstand tot de arbeidsmarkt blijkend uit indeling in fase 3 
of hoger) heeft nu een traject aangeboden gekregen. Het aantal 
bijstandsgerechtigden is afgenomen met 7%.  
 

Doordat het cliëntenbestand onvoldoende in beeld 
was, is de uitstroombevordering traag op gang ge-
komen. De bestandsanalyse is half oktober 2007 af-
gerond. Dit heeft daarna geleid tot een forse stijging 
van het aantal trajecten in het laatste kwartaal 2007. 
Sinds november is de regisseur werk actief werkge-
vers aan het benaderen. Dit heeft al geleid tot af-
spraken (en uitstroom) met een werkgever.  

  Instroom in de uitkering wordt jaar-
lijks met 10% verminderd.  

In 2007 werken minimaal 100 klanten van 
de WWB met behoud van uitkering. 

In 2007 hebben 140 cliënten met behoud van uitkering gewerkt. 
Dit betreft cliënten die in enige vorm parttime gewerkt hebben 
op de reguliere arbeidsmarkt. Beperking van de instroom wordt 
in programma 7 zorg verantwoord. 

 

      Er worden 95 werkplekken, waarvan 70 
beschermde banen en 25 opstapbanen, 
gerealiseerd in 2006. 

Eind 2007 zijn er 51 beschermde banen en 5 opstapbaan inge-
vuld.  

Er zijn 6 direct invulbare vacatures voor de be-
schermde banen. Die worden in 2008 ingevuld. Het 
aantal is gedaald, omdat de voormalige WIW banen 
niet meer mogen worden ingevuld en de beschermde 
banen nieuwe stijl moeilijker te werven zijn.  
De invulling van de opstapbanen is afhankelijk van 
de contacten met het bedrijfsleven. Door de aanstel-
ling van de Regisseur werk eind 2007 is al resultaat 
geboekt. 

     De Gemeente faciliteert indien nodig kin-
deropvang voor uitkeringsgerechtigden in 
het kader van Work First. 
 

Uitkeringsgerechtigden die kinderopvang nodig hebben worden 
zonodig gefaciliteerd. 

 

     Van het aantal ingediende aanvra-
gen voor een uitkering krijgt mini-
maal 50% rechtstreeks werk aange-
boden (work first principe). 
 

Jaarlijks worden met minimaal 10 bedrij-
ven afspraken gemaakt over het in dienst 
nemen van werklozen uit de onderkant 
van de arbeidsmarkt.  

Na vaststelling van het Actieplan Gesmeerd Werk is de Regis-
seur Werk in november aangesteld. De Regisseur Werk bouwt 
een netwerk op van bedrijfscontacten om op die manier vacatu-
res te werven. 
Door de regisseur werk (aangesteld in november 2007) is met 1 
bedrijf een afspraak gemaakt, hierdoor  zijn 5 personen uitge-
stroomd uit de uitkering. Met het Centrum voor Werk en Inko-
men zijn gesprekken gaande in het kader van de vorming van 
en Bedrijfs Verzamel Gebouw. In een BVG werken gemeente, 
CWI en UWV samen bij de begeleiding van klanten naar werk 
en het benaderen van werkgevers. In de toekomst zal ook de 
gemeente actief in een BVG deelnemen, het BVG zal gevestigd 
zijn op de huidige locatie van het CWI.   

Deze doelstelling is niet behaald. In 2007 zijn alle 
inspanningen in het kader van ‘Ridderkerk werkt’ er-
op gericht geweest om het beleid aan te scherpen en 
de uitvoering effectiever te maken. Eind 2007 is een 
lichte verbetering van het resultaat te zien geweest.  

    Jongeren tot 27 jaar zijn niet langer 
dan 3 maanden werkloos.  

Opsporen en activeren van niet-actieven, 
met nadruk op jongeren tot 27 jaar.  

De evaluatie van het ESF-project is najaar 2007 afgerond en 
wordt begin 2008 het College aangeboden. De Raad wordt 
middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.  
In totaal zijn 120 jongeren aangemeld bij Alexander Calder. 97 
jongeren zijn een traject gestart, waarvan 31 jongeren een tra-
ject richting school en 66 jongeren een traject richting werk. In 
2007 is tevens gestart met een sluitende aanpak te realiseren 
voor jongeren tot 27 jaar. 

 

    Binnen de wettelijke termijn van 12 
maanden na verzoek tot indicatie-
stelling wordt een geschikte arbeids-
plaats binnen de WSW aangeboden. 

  Er staan 15 mensen op de wachtlijst voor Drechtwerk. In 2008 
worden middelen uit het W-deel van de WWB ingezet om de 
wachtlijst te bekorten. 

 

 
   2.2.1.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Werk en Economie  
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2.2.1.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.1.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 1 Werk en Economie 

(voordeel + / nadeel -)
Programma 1 Werk en Economie Begroting

2007
Begroting 

2007 na wijz.
Rekening

2007
Lasten -20.355.700 -15.213.900 -11.791.100
Baten 19.492.900 14.309.600 13.589.500

Saldo voor bestemming -862.800 -904.300 1.798.400
Toevoeging reserve -26.100 -26.100 -26.100
Onttrekking reserve 56.100 56.100 58.600

Totaal reserve mutaties 30.000 30.000 32.500
Saldo na bestemming -832.800 -874.300 1.830.900

 
Toelichting belangrijkste afwijkingen > € 50.000,-- 
 

Voor de belangrijkste verklaring zie hoofdstuk 2.2.10 resultaatbepaling en –bestemming. 
 
2.2.1.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 1 Werk en Economie 
 

 1. 25% minder bijstandsgerechtigden, geen jongere tot 27 met uitkering + elke jongere een start-
kwalificatie (diploma, certificaat, toegeleiding naar werk) 
Er zijn 48 cliënten onder de 27 jaar met een uitkering (24 alleenstaand, 18 alleenstaande ouder, 6 
gehuwd). 
Met de resultaten en bevindingen vanuit het ESF-traject hebben we geleerd dat een deel van de 
jongeren, met lichte problematiek, behoefte heeft aan begeleiding naar werk of opleiding. Deze 
jongeren zijn een traject gestart richting werk of opleiding. Op jaarbasis zijn dit circa 50 niet-
uitkeringsgerechtigde. Een bevinding is dat de leeftijdsgrens van 23 jaar te laag is, omdat ook jon-
geren tot 27 jaar zonder startkwalificatie problemen ondervinden bij het vinden van werk.  
Het inzetten van langdurige begeleiding is van belang om jongeren (in de leeftijd 15, 16 en 17) met 
een groot risico op uitval, intensief te begeleiden naar een certificaat. 
De ontwikkelingen rond het RMC worden nauwlettend gevolgd. 
Het is belangrijk dat meer en meer wordt gewerkt aan een integrale benadering van alle doelgroe-
pen, waarbij alle belemmeringen voor arbeidsmarktparticipatie in beeld worden gebracht. Door een 
integrale benadering wordt meer inzicht gekregen in de vraag of aanvullende instrumenten nodig 
zijn voor het slagen van trajectbegeleiding voor alle doelgroepen. Hierbij moet meegenomen wor-
den of uitbreiding van het instrumentarium op termijn noodzakelijk is. Het werken met trajecten 
voor specifieke doelgroepen werkt niet voldoende effectief, daarom wordt meer maatwerk geleverd 
door de trajecten niet af te stemmen op een doelgroep maar op de specifieke belemmeringen van 
een klant. 
Ook wordt meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid gericht op werkge-
vers en werkgelegenheid. In beeld wordt gebracht welke sectoren kansrijk zijn als het gaat om het 
realiseren van meer arbeidsplaatsen. Deze werkzaamheden zijn onder gebracht in het project ‘Ge-
smeerd werk’ als onderdeel van het Programma Ridderkerk werkt.  
 
2. Participatieplaatsen 
Het wetsvoorstel voor de participatieplaatsen ligt nog steeds bij de eerste kamer.  
 
3. Meer stageplaatsen mogelijk maken binnen Ridderkerk bij bedrijven, instellingen en scholen 
voor moeilijk bemiddelbare scholieren zonder startkwalificatie 
Het opsporen van mogelijkheden voor stageplaatsen bij bedrijven en instellingen binnen de ge-
meente Ridderkerk is een onderdeel van het project Aangesloten Werk en een taak van de regis-
seur Werk. Het project Aangesloten Werk richt zich op de verbetering van de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Het project beoogt in beeld te krijgen welke leerwerktrajecten, stage-
mogelijkheden en scholingstrajecten er zijn om werkzoekenden beter voor te bereiden en toe te 
rusten voor de toetreding tot de arbeidsmarkt. 
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2.2.1.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 1 Werk en Economie 
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2006

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2007

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2007/specifiek benoemd:

0 0 0 0

Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
(totaal): 

630.300 12.656 254.882 340.437

Vervangingsinvesteringen (totaal): 30.100 15.050 15.682 0
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
De investeringen voor het nieuwe beleid betreffen de gebruiksvergunningen voor de verhuurde ge-
bouwen van de gemeente. Het restantkrediet wordt doorgeschoven t.b.v. asbestverwijdering. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Het project van de vervanging van de stroomkasten op de markt is met een kleine overschrijding in 
2007 afgerond. 
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2.2.2 Programma 2 Veiligheid 
 
2.2.2.1 Algemeen  
 

Ridderkerk wil haar inwoners een veilige woon-, leef en werkomgeving bieden. Wanneer de Rid-
derkerkers zich veilig voelen zal er in toenemende mate een gevoel van geborgenheid ontstaan 
Het bieden van veiligheid is een kerntaak van de overheid. Blijvende aandacht voor objectieve vei-
ligheidsmaatregelen is hiervoor noodzakelijk. Verbeteren van de veiligheidsgevoelens kan niet 
zonder het zo beperkt mogelijk houden of verminderen van bijvoorbeeld inbraken, geweld en over-
last. Voor het meten van de subjectieve veiligheid zal jaarlijks gebruik worden gemaakt van de re-
gionale veiligheidsindex. 
 
Integraal veiligheidsbeleid is meer dan openbare orde en veiligheid. Preventie, handhaving, hore-
cabeleid, verkeersveiligheid, leefbaarheid e.d. zijn ook belangrijke onderdelen hiervan. En hoewel 
de gemeente hierin initiatieven dient te nemen, moet stimuleren en haar regierol vervullen om bin-
nen haar mogelijkheden de veiligheid te vergroten, dient zij anderzijds haar beperkingen op dit ter-
rein duidelijk te maken. Andere overheden, overheidsorganen en partners zijn schakel in de veilig-
heidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg).  
 
Het bieden van veiligheid kan de gemeente niet alleen. Burgers, bedrijven, organisaties en instel-
lingen zijn mede verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van anderen. De gemeente kan 
haar rol niet vervullen zonder de steun van diverse partners, zoals politie en openbaar ministerie, 
maar ook van plaatselijke organisaties zoals het jongerenwerk, de woningcorporaties en de onder-
nemers.  
 
Veiligheid wordt niet alleen gemeten naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen (objectieve vei-
ligheid). Veiligheid heeft ook te maken met de beleving daarvan door mensen zelf (subjectieve vei-
ligheid). De veiligheidindex per wijk zal fungeren als vertrekpunt voor afspraken en maatregelen op 
wijkniveau. Doelstelling daarbij is het bevorderen van de sociale samenhang en daardoor het ge-
voel van geborgenheid.  
 
Ieder draagt een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het naleven van de regels en voor-
schriften die onze veiligheid beogen te beschermen. Toezicht op en handhaving van deze regels 
en voorschriften moet goed zijn geregeld. 
 
2.2.2.2 Realisatie 
 

Om de objectieve en subjectieve veiligheid binnen de mogelijkheden van de gemeente te verbete-
ren is in 2007 weer een aantal activiteiten uitgevoerd en in gang gezet. In 2007 is de Stuurgroep 
Veilig Ridderkerk in het leven geroepen. Het bestaande Bestuurlijk Justitieel Overleg (BJO) in het 
district Feijenoord-Ridderster heeft besloten de werkwijze daarop meer af te stemmen en meer 
thematisch te werken. 
 
Als instrument in een actieve bestuurlijke aanpak van criminaliteit is besloten het zogeheten 
BIBOB-beleid vast te stellen. De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Mi-
nisterie (BIBOB) beoogt te voorkomen dat gemeenten ongewild criminele activiteiten mogelijk 
maakt door het verlenen van een vergunning, het verstrekken van subsidie of het verlenen van een 
overheidsopdracht (aanbesteding). Enkele keren is hiervan gebruik gemaakt bij aanvragen voor 
horeca-activiteiten. 
 
Op basis van de regionale veiligheidsrapportage 2006 is zoveel mogelijk in overleg met de wijken 
een paragraaf Veiligheid opgenomen in de jaarplannen voor de verschillende wijken. 
Begin 2007 is een intentieverklaring ondertekend voor het verkrijgen van het keurmerk Veilig On-
dernemen voor de bedrijventerreinen Donkersloot-Noord, Donkersloot-Zuid, Kerkepolder en  
Woude. Voor de horeca is een samenwerkingsovereenkomst Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan aan-
gegaan. 
 
Met betrekking tot de overdracht van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is besloten eerst de aan-
dacht te richten op met name de bestaande particuliere woningen.  Zodra de afspraken met enkele 
gecertificeerde bedrijven zijn afgerond zullen de inwoners over de procedure etc. worden geïnfor-
meerd. 

 
Programmarekening 2007 gemeente Ridderkerk 19



 
 
 

Nieuwe buurtpreventieprojecten kunnen moeilijk van de grond worden gebracht. In 2008 zullen 
nieuwe en andere initiatieven worden genomen. 
Op 4 oktober 2007 is besloten de brandweer Ridderkerk met ingang van 1 januari 2008 over te 
dragen aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hiertoe werd ingestemd met de inhoud van 
het overdrachtsdossier. 
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Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan we daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2007  

Toelichting op afwijkingen 

          
Ridderkerk ob-
jectief en sub-
jectief veiliger 
maken. 

In 2010 behoort Ridderkerk tot de top 5 van 
de 20 gemeenten van de (veiligheids)regio 
ten aanzien van de objectieve veiligheid en 
de (subjectieve) veiligheidsgevoelens van 
de inwoners. 

In 80% van alle gevallen worden de 
normtijden bij het uitrukken van de 
brandweer gerealiseerd. 

Monitoren of normtijden gehaald worden. De normtijden (binnen 6 tot 8 minuten ter plaatse zijn) is in 
ruim 90% van de uitrukken gerealiseerd. 

 

  Voor eind 2008 zijn de enge plekken 
die inwoners in beeld hebben ge-
bracht opgelost. 

Per wijk in overleg met de bewoners activi-
teiten vaststellen en in 2007 en 2008 reali-
seren 

In overleg met de bewoners zijn nagenoeg alle activiteiten ge-
realiseerd. Enkele werkzaamheden zullen nog in 2008 wor-
den uitgevoerd omdat dit tegelijk met andere onderhouds-
werkzaamheden wordt uitgevoerd. In 2008 zal dus alles zijn 
afgerond. 

 

   Afname aantal inbraken. Stimuleren en ondersteunen initiatieven om 
in wijken (een vorm van) buurtpreventie te 
ontwikkelen.  

Ondanks enkele pogingen daartoe, konden in 2007 geen 
nieuwe buurtpreventieprojecten worden gerealiseerd. In 2008 
zullen ondermeer door rechtstreekse uitnodiging nieuwe initia-
tieven worden genomen.  

Het blijkt erg moeilijk hier enkele trekkers per wijk 
voor te mobiliseren. 

     De veiligheidsindex wordt per wijk in overleg 
met de wijk vertaald in activiteiten en jaar-
lijks gemonitord. 

In alle jaarplannen van de wijken is een veiligheidsparagraaf 
opgenomen. 

 

     Vanaf 2007 worden stedenbouwkundige 
plannen getoetst op sociale veiligheid.  

Regionaal is niet gekozen voor een centrale aanpak en on-
dersteuning. In Ridderkerk zal eerst aandacht worden gege-
ven en het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) worden 
gestimuleerd voor de groep particulieren woningbezitters. Met 
enkele gecertificeerde bedrijven wordt overlegd over de aan-
pak.  

 

      Het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt in 
2007 ingevoerd. 

Zie hiervoor.  

    Met de horecaondernemers wordt een con-
venant veilig uitgaan gesloten.  

In overleg met enkele horecaondernemers en Kon. Horeca 
Nederland is gekozen voor een samenwerking op grond van 
de landelijke Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Verschillende ac-
tiepunten worden in onderling overleg uitgewerkt. 

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is eenvoudiger uit-
voerbaar. Een convenant heeft in dit geval te veel het 
gevaar in zich een archiefstuk te worden. 

      Stimuleren Politiekeurmerk Veilig Onderne-
men voor bedrijfsterreinen.  

In 2007 is voor het winkelgebied in het centrum de zgn. eerste 
ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Voor de 
bedrijventerreinen Donkersloot Noord en Zuid, Kerkepolder en 
Woude is met het keurmerk gestart en zal in 2008 een plan 
van aanpak worden vastgesteld. 

 

    Medio 2007 bestaat er in Ridderkerk 
geen achterstand meer in het ver-
strekken van de gebruiksvergunnin-
gen. 

Screenen lijst van objecten op mogelijkheid 
vergunningvrij maken, op basis van het Ge-
bruiksbesluit. Objecten vergunningvrij ma-
ken dan wel zorgen voor gebruiksvergun-
ning.  

Op 1 juli 2007 is met uitzondering van enkele gemeentelijke 
gebouwen de inhaalslag voltooid. Er is wel sprake van een 
behoorlijk aantal handhavingszaken die uit deze inhaalslag 
voortvloeit. 
Uit deze handhavingszaken vloeien weer enkele alsnog te 
verlenen vergunning voort. Naar verwachting zal in het voor-
jaar 2008 de laatste “achterstandverguning” verleend kunnen 
worden.  
Het Gebruiksbesluit is in 2007 nog niet formeel in werking ge-
treden. In voorkomende gevallen wordt hierop wel geantici-
peerd. 

 

    De crisisbeheersingsorganisatie in 
Ridderkerk voldoet aan de wettelijke 
eisen. 

 In een cyclus van 4 jaar, af te ronden in 
2008, zijn alle eenheden van de crisisbe-
heersingsorganisatie zowel afzonderlijk als 
ook in samenhang met de overige eenhe-
den voor hun taak geoefend en op hun taak 
getoetst. 

De bestuurlijke oefening heeft op 17 oktober 2007 plaats ge-
vonden. Alle processen zijn afzonderlijk beoefend. Voor de 
komende jaren zijn met een externe opleider nieuwe afspra-
ken gemaakt.  

 

    Voor overige prestaties op het ge-
bied van veiligheid wordt verwezen 
naar het jaarprogramma van de poli-
tie Rotterdam-Rijnmond, welke jaar-
lijks behandeld wordt in de commis-
sie BCS. 

Via de jaarlijkse deelname aan de politie-
monitor / veiligheidsindex zal de aangiftebe-
reidheid worden gemonitord. 

In 2008 zal de eerstvolgende regionale veiligheidsrapportage 
verschijnen. 

 

 
 
2.2.2.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Veiligheid 
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2.2.2.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.2.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 2 Veiligheid 
 

(voordeel + / nadeel -)
Programma 2 Veiligheid Begroting

2007
Begroting 

2007 na wijz.
Rekening

2007
Lasten -2.796.900 -3.584.800 -3.329.100
Baten 146.200 852.000 773.900

Saldo voor bestemming -2.650.700 -2.732.800 -2.555.200
Toevoeging reserve 0 0 0
Onttrekking reserve 0 0 0

Totaal reserve mutaties 0 0 0
Saldo na bestemming -2.650.700 -2.732.800 -2.555.200

 

Toelichting belangrijkste afwijkingen > € 50.000,-- 
 

Voor de belangrijkste verklaring zie hoofdstuk 2.2.10 resultaatbepaling en –bestemming. 
 
2.2.2.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 2 Veiligheid  
 

1. Uitbreiding uren twee wijkagenten voortgezet onderwijs (verhogen sociale en fysieke veiligheid) 
Bij de derde programmamonitor 2007 is het budget voor 2007 afgeraamd. Vanaf 2008 is via amen-
dement (3e monitor 2007) een structureel budget beschikbaar gesteld van € 30.000,-- per jaar in-
zake veiligheid op scholen voor het Voortgezet Onderwijs. 
 
2. Oplossen donkere/enge plekken door verbeteren openbare verlichting 
Zie de betreffende opmerking in het schema van paragraaf 2.2.2.3. 
 
3. Stimuleren vormen van buurtpreventie 
In 2007 konden geen nieuwe buurtpreventieprojecten worden gerealiseerd. Bij de derde program-
mamonitor 2007 is het budget voor 2007 al verlaagd. 
 
2.2.2.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 2 Veiligheid 
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2006

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2007

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2007/specifiek benoemd:
Oplossen enge plekken d.m.v. verlichting 55.000 0 36.356 18.644
Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
(totaal):

236.841 211.841 0 0

Vervangingsinvesteringen (totaal): 220.594 102.600 108.165 0

Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2007 
Oplossen enge plekken d.m.v. verlichting 
Het restant van dit project zal in 2008 worden uitgevoerd. 
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
Herstructurering Woonwagencentrum Middenmolendijk 
Dit project kan nu als afgerond worden beschouwd. In totaal zijn de investeringen hiervoor  
€ 25.000,-- lager uitgevallen dan begroot. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Investeringen brandweer 
De vervangingsinvesteringen in materieel voor de brandweer zijn per eind 2007 nagenoeg volledig 
uitgegeven. 
Aangezien de brandweer per 1-1-2008 overgegaan is naar de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond worden er door de gemeente zelf geen investeringen in materieel meer gedaan. 
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2.2.3 Programma 3 Bestuur en participatie 
 
2.2.3.1 Algemeen  
Goed besturen betekent bovenal goed verbinden. Het verbinden van ideeën, belangen en moge-
lijkheden van individuele Ridderkerkers, maar ook van organisaties en bedrijven. Dit alles vanuit 
het besef dat we de potentie van de samenleving dan pas goed kunnen benutten. Daarbij past als 
overheid een dienende, ondersteunende en inspirerende rol.  
Dit vraagt om het zoeken van nabijheid en om een goede wisselwerking. Enerzijds moet het ge-
meentebestuur weten wat de wensen en problemen zijn, anderzijds moeten de besluiten en voor-
nemens van het gemeentebestuur bekend zijn bij de relevante partijen. En ook het waaròm van be-
leid en besluiten moet bekend zijn. 
Om het beleid en de uitvoering ervan aan te laten sluiten bij de wensen en problemen die er leven, 
nodigen we deze partijen uit om te participeren. Dat kan zowel bij het formuleren van het beleid als 
bij de uitvoering ervan (bijvoorbeeld via het wijkgericht werken). De vorm waarin en het moment 
waarop partijen uitgenodigd worden om mee te denken en mee te doen vraagt om maatwerk. Dat 
maatwerk leveren we vanuit onze basis van vertrouwen in de samenleving. Vertrouwen geven we 
onder andere door mensen meer zelf te laten beslissen wat zij belangrijk vinden (wijkbudgetten, 
participatiebudgetten), door initiatieven en ideeën uit de samenleving zo goed en eenvoudig moge-
lijk te ondersteunen maar ook door bijvoorbeeld met onze uitvoeringsorganisaties meerjarenaf-
spraken te maken.  
 
Het verbeteren van de dienstverlening is een ambitie waar we al langer aan werken en met succes. 
Om de 8 die we in 2006 kregen van onze inwoners minimaal te behouden investeren we onder an-
dere in het uitbouwen van de digitale dienstverlening, in het verkorten van de doorlooptijden en in 
het samen met betrokken partners inrichten van een breed loket voor zorg, welzijn en zorggerela-
teerd wonen.  
 
De geloofwaardigheid van het gemeentebestuur is niet alleen gediend door openheid en betrouw-
baarheid maar ook door duidelijkheid. Duidelijkheid bij het formuleren van beleid èn duidelijkheid bij 
de uitvoering ervan.  
Bij het formuleren van beleid wordt duidelijkheid gegeven over het doel van de participatie, de rol-
len en de beslissingsruimte. Bij de uitvoering van beleid gaat het met name om de mate waarin het 
beleid wordt gerealiseerd en de kwaliteit daarvan (monitoren van beleidseffecten) en hoe de nale-
ving van regelgeving wordt gecontroleerd en gehandhaafd (zie voor handhaving: programma’s 
Wonen en Leefomgeving en Veiligheid). 
 
Naast de volksvertegenwoordigende rol heeft de raad de kaderstellend, budgetterende en controle-
rende rol. De rekenkamercommissie vormt het sluitstuk van de controlemiddelen. De rekenkamer 
kan onderzoek doen naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van ge-
meentelijk beleid en beheer (uitgezonderd de controle op de jaarrekening). 
 
2.2.3.2 Realisatie  
 

De Rekenkamercommissie Ridderkerk brengt jaarlijks zelf een jaarverslag uit waarin is opgenomen 

welke onderzoeken het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en/of inmiddels zijn aangevangen maar nog 
niet zijn afgerond. Tevens wordt daarin verantwoording afgelegd van de besteding van het be-
schikbare budget. Het jaarverslag verschijnt vóór 1 april van het jaar en wordt o.a. beschikbaar ge-
steld aan alle raadsleden. 
 
De spelregels Participatie die in 2006 zijn opgesteld zijn in 2007 verder toegepast. Zo wordt de 
aanpak van de participatie steeds meer opgenomen in startnotities, waardoor ook deze aanpak 
vooraf onderwerp van bestuurlijke besluitvorming is.  
Met het oprichten van het wijkoverleg Centrum, -Oost en -West hebben alle wijken sinds 2007 een 
wijkoverleg. Er hebben zich in 2007 geen wijzigingen voorgedaan in de (beleids)platforms. Wel is 
een werkgroep ‘Ont-moeten’ ingericht met leden uit wijkoverleggen en het Burgerforum, die het col-
lege adviseert rond deregulering.  
Zoals bij het vaststellen van de spelregels is toegezegd, is de evaluatie eind 2007 in gang gezet 
zodat de Raad in het voorjaar van 2008 de werkwijze kan beoordelen.  
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Ten aanzien van partnerschappen is in 2007 extra aandacht gegeven aan de relatie met Woonvi-
sie, aan de uitbouw van het partnerschap met de SRS en aan de relatie met Dynamiek en de 
SWOR zeker ook in het licht van het fusieproces. Met woonvisie is het bestuurlijk overleg versterkt. 
Op onderdelen gaat het in de ogen van de directie van Woonvisie hierdoor beter maar het totaal-
beeld geeft nog geen voldoende. Het feit dat de samenwerking in een aantal moeilijke zaken niet 
goed verliep is hier debet aan. 
Met de SRS is de samenwerking geëvalueerd waarbij geconcludeerd werd dat deze groeit in vol-
wassenheid. Dit maakt dat we in 2008 uitvoeringafspraken willen maken op een minder gedetail-
leerd niveau. In het fusieproces van Dynamiek en de SWOR hebben alle partijen naar elkaar toe 
uitgesproken dat de gewenste relatie er één is van partnerschap. Ook dit wordt in 2008 verder uit-
gewerkt. 
De SWOR en Dynamiek geven eveneens aan dat de samenwerking verbeterd is en waarderen dit 
met een voldoende. Als verbeterpunten noemen zij het duidelijker maken wat we onder partner-
schap verstaan, het gebrek aan continuïteit in overleggen en aanspreekpunten en de mate waarin 
en wijze waarop ze betrokken worden bij beleidsontwikkelingen.  
 
De samenwerking in de regio heeft een extra impuls gekregen doordat de colleges van Barend-
recht, Albrandswaard en Ridderkerk gezamenlijk een koersdocument ‘BAR goed!’ hebben opge-
steld voor de uitbouw van de samenwerking. Met name op ondersteunende functies zoals inkoop, 
ict en personeelsbeleid hebben medewerkers uit de drie gemeenten elkaar het afgelopen jaar in 
een positieve samenwerking gevonden. Tevens is gezamenlijk opgetrokken in (subsidie)trajecten 
met andere overheden; met de stadsregio op het gebied van samenleven (sub-RAS-gelden) en 
met de rijksoverheid op het gebied van deregulering.  
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Burgerjaarverslag 
 

Vanaf 2006 maakt het Burgerjaarverslag onderdeel uit van de Jaarrekening. Het verslag is bedoeld 
om uitvoering te geven aan onze wettelijke verplichting om te rapporteren over participatie en 
dienstverlening in de gemeente. In hoofdstuk 3 van de rekening komen deze onderdelen uitgebreid 
aan de orde. 
 
In de Begroting 2007-2010 hebben we kerndoelen geformuleerd. Daarin staat de relatie tussen in-
woners en lokaal bestuur centraal. Ook in 2007 is hier weer hard aan gewerkt. Een belangrijke in-
dicator voor de voortgang daarbij is het jaarlijks onderzoek De Staat van de Gemeente. Steeds 
nauwkeurige proberen we in beeld te krijgen of we elkaar begrijpen en doen wat we beloven.  
 
De vorderingen in 2007 geven in hoofdlijnen het volgende beeld.  
 
We willen een grotere betrokkenheid van actoren bij beleidsontwikkeling en – uitvoering en daar-
mee de kwaliteit van het beleid verbeteren. Evaluatie en monitoring van beleid met behulp van de 
beleidscyclus zijn hiervoor een belangrijk instrument. In het najaar van 2007 is een tweede ‘Staat 
van de gemeente’ onderzoek (burgermonitor) uitgevoerd. De waardering van burgers en dit keer 
ook de bedrijven/instellingen is onder zocht aan de hand van dezelfde 5 burgerrollen als in 2006. 
Die onderzochte rollen zijn: kiezer, klant, onderdaan, partner en belastingbetaler. De uiteindelijk 
totaalscore over 2007 bedraagt 6,2 (vorig jaar een 6,3). De afwijking in de totaalscore wordt voor-
namelijk veroorzaakt door de ‘rol als belastingbetaler’ (0,9 punt daling). 
 
Wij willen dat de burger een hogere waardering geeft voor zijn of haar invloed op de gemeente. 
Daarbij zoeken wij naar nieuwe vormen van participatie. De spelregels participatie, opgesteld in 
2006, zijn in 2007 verder toegepast. Een evaluatie is eind 2007 in gang gezet zodat de Raad in het 
voorjaar van 2008 de werkwijze kan beoordelen. In de Staat van de gemeente is de waardering 
van de burgers voor hun invloed terug te vinden in de ‘rol van de kiezer’. De totaalscore is over 
2007 een 5 (was 5,1 in 2006). Een score die het college zorgen baart, zeker gezien de ambitie juist 
aanzienlijk hoger te scoren. Via een gericht digitaal burgeronderzoek maar ook via de evaluatie 
van de spelregels en het wijkgericht werken willen we meer inzicht krijgen in de knoppen waar we 
aan moeten draaien om het vertrouwen en de waardering van de burger te doen stijgen. 
 
Naast de verbetering van de relatie met onze inwoners werken we aan meer samenwerking met 
partners, ook in de regio. Vanuit de gemeente zoeken wij die samenwerking actief op. Het college 
heeft expliciet gekozen voor een verhouding met de instellingen in de vorm van partnerschappen. 
De waardering van de partners is het afgelopen jaar gegroeid maar zit nog niet op een 7. Vanuit de 
partners zijn stappen voorgesteld om dat niveau te halen: meerjarenafspraken op een hoger ab-
stractieniveau en structurele betrokkenheid bij beleidsontwikkelingen. In 2008 zal ook het begrip 
partnerschap verder worden geconcretiseerd, om een einde te maken aan de verschillende uitleg 
die hier zowel binnen als buiten het gemeentehuis aan wordt gegeven.  
 
Goede dienstverlening aan onze inwoners. In 2006 kregen we een 8 van onze inwoners. Die score 
proberen we minimaal te behouden en daarom investeren we onder andere in het uitbouwen van 
de digitale dienstverlening. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar het overzicht 2.2.3.3. Doelen, prestatie-indicatoren en acti-
viteiten. 
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Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan we daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2007 

Toelichting op afwijkingen 

          
Grotere betrokkenheid van 
actoren bij beleidsontwikke-
ling en –uitvoering om daar-
mee de kwaliteit van beleid 
en uitvoering te verbeteren.  
 

De algemene waardering 
van burgers en andere 
actoren over het preste-
ren van de gemeente 
(kwaliteit) is eind 2010 
minimaal een 7. 

Minimaal 80% wordt con-
form beleid uitgevoerd (blij-
kend uit beleidsevaluaties). 

Monitoren en evalueren van het beleid 
middels de beleidscyclus. 

In het najaar van 2007 is een tweede Staat van de Gemeente-onderzoek 
(burgermonitor) uitgevoerd. De waardering van burgers en dit keer ook 
bedrijven/instellingen is onderzocht aan de hand van dezelfde 5 burger-
rollen als in 2006. De uiteindelijke totaalscore over 2007 bedraagt een 
6,2 (vorig jaar een 6,3).  
 
Er is niet bijgehouden of daadwerkelijk 80% van het vastgestelde beleid 
conform wordt uitgevoerd. Zodra het beleidsproces is opgezet zal een 
eerste cijfermatige evaluatie plaats vinden. 

De afwijking in de totaalscore 2007 ten opzichte van 2006 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de rol ‘burger als be-
lastingbetaler’ (0,9 punt daling). De scores op de overige 
rollen verschillen tussen de 0 en 0,2 punten ten opzichte 
van vorig jaar; de burger als kiezer en als klant is licht ge-
daald, de burger als onderdaan en als partner is licht geste-
gen, de burger als wijkbewoner is gelijk gebleven. 
 
In de rol ‘burger als belastingbetaler’ is niet de waardering 
van de burger maar de score op ‘algemene middelen versus 
rekeningresultaat’ het meest van invloed op het lagere cijfer.  
De Ridderkerkers antwoorden namelijk wel iets positiever 
op de stellingen ‘ik krijg voldoende terug voor mijn belas-
tinggeld’ en ‘de gemeente is mijn belastinggeld waard’ (res-
pectievelijk 4,8 en 5,7 tegenover 4,7 en 5,6 in 2006). 

Hogere waardering van bur-
gers voor hun invloed 

Waardering door burgers 
en andere partners voor 
hun invloed (het effect 
van participatie) gaat van 
5,4 naar minimaal een 7 
per eind 2010 

Burgers en andere partners 
vinden dat de gemeente 
goed naar haar inwoners 
luistert en goed samenwerkt 
met burgers, verenigingen, 
bedrijven en andere over-
heidsorganisaties (indicato-
ren 3, 8, 9 en 10 uit 'de 
staat van de gemeente')  

Toepassen van de spelregels voor partici-
patie. Nieuwe vormen van participatie zoe-
ken.  

In de Staat van de Gemeente is de waardering van de burgers voor hun 
invloed terug te vinden in de rol van ‘kiezer’; 
 
De totaalscore op deze rol is over 2007 een 5 (was 5,1 in 2006). Dit is 
opgebouwd uit: 
- oordeel burger over invloed als kiezer: 4,3 (was 4,6) 
- oordeel over vertegenwoordiging door gemeenteraad: 4,4 (was 4,5) 
- vertrouwen in B&W: 5,0 (was 5,3) 
- oordeel over waarmaken beloften B&W: 4,4 (was 4,6) 
- mening over goed gemeentebestuur: 5,2 (gelijk gebleven) 
Daarnaast zijn opkomstpercentages meegewogen.  
 

Aan een aantal partners is gevraagd hoe zij de samenwerking met de 
gemeente beoordelen: 
SRS: duidelijk beter geworden het afgelopen jaar. Bestuurlijk voldoende, 
ambtelijk niveau blijft hier nog bij achter. 
Woonvisie:  op onderdelen gaat het in de ogen van de directie van 
Woonvisie hierdoor beter maar het totaalbeeld geeft nog geen voldoen-
de. Het feit dat de samenwerking in een aantal moeilijke zaken niet goed 
verliep is hier debet aan. 
SWOR en Dynamiek: positieve ontwikkeling, wordt met een voldoende 
gewaardeerd. Meer behoefte aan helderheid over wat we onder partner-
schap verstaan en hoe we dit samen willen vormgeven.  
 

Uit de evaluatie spelregels Participatie ontstaat het beeld dat de beleids-
platforms en wijkoverleggen positiever oordelen over hun invloed. Ge-
middeld waarderen zij deze eind 2007 met circa een 6,5. 
 

Een verklaring voor de afwijkingen ten opzichte van 2006 is 
niet met zekerheid te geven. Mogelijk heeft het feit dat in de 
periode waarin het onderzoek is uitgevoerd zaken als het 
tramdossier en het woonbootdossier veel aandacht kregen 
een rol gespeeld. Of het een incident is of een trend blijkt 
pas wanneer de meting in 2008 en de jaren erna herhaald 
wordt.  
 
Feit blijft echter dat deze score het college grote zorgen 
baart, zeker gezien de ambitie om juist aanzienlijk hoger te 
scoren.  
 
Via een gericht digitaal burgeronderzoek maar ook via de 
evaluatie spelregels en het wijkgericht werken willen we 
meer inzicht krijgen in de knoppen waar we aan moeten 
draaien om het vertrouwen en de waardering van burgers te 
doen stijgen. 
  
 

    Het wijkgericht werken is 
per 1-1-2007 in alle wijken 
ingevoerd. 

Vanaf 2007 wordt voor elke wijk een jaar-
plan opgesteld of geactualiseerd in sa-
menspraak met de wijk. 

Met het oprichten van het wijkoverleg Centrum, -Oost en –West heeft 
elke wijk vanaf 2007 een wijkoverleg. Voor en met elke wijk is bovendien 
een wijkjaarplan opgesteld of geactualiseerd.  
 

 

      In 2007 o.b.v. evaluatie wijkbudgetten 
verhogen. 

Inmiddels is het restantbudget van 2007 verdeeld door de verschillende 
Idee-teams. 
Bolnes, Slikkerveer, Drievliet-’t Zand, Rijsoord, Oostendam en Ridder-
kerk-West bruisen van de wijk- en buurtactiviteiten. 
In Oost en Centrum wordt gewerkt aan het opstarten. 
 

 

      Wijkportefeuillehouderschap verder vorm 
geven.  

De inhoud van het wijkportefeuillehouderschap evolueert in de kontak-
ten van de wethouders met wijkbewoners en ambtelijke staf.  
 

 

2.2.3.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie  
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2.2.3.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie 
 
Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan we daarvoor doen?  

(Activiteiten) Begroting 2007-2010 
Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2007  

Toelichting op afwijkingen 

      
Meer samen-
werking met 
partners, ook in 
de regio. 

De samenwerkings-
partners, ook in de re-
gio, waarderen de ge-
meente Ridderkerk als 
goede en deskundige 
partner met een duide-
lijke eigen visie met 
minimaal een 7. 

  Actief de samenwerking in de regio zoeken, 
zowel binnen de stadsregio als binnen de 
Drechtsteden. Speciale aandacht voor sa-
menwerking met Barendrecht en Albrands-
waard. 

Het college heeft expliciet gekozen voor een verhouding met instel-
lingen in de vorm van partnerschap. Dit heeft invulling gekregen door 
een intensiever bestuurlijk overleg en het nog meer gezamenlijk op-
trekken bij (beleids)ontwikkelingen. De waardering van partners voor 
deze samenwerking is hierboven genoemd. 
 

Er heeft een brede verkenning plaatsgevonden van de samenwer-
kingsmogelijkheden tussen de BAR-gemeenten. Het koersdocment 
‘BAR-goed!’ is in december dor de raad vastgesteld. Diverse projec-
ten zijn inmiddels gestart (onderzoek gezamenlijke inkoopfunctie, 
samenwerking op ICT, op dergulering, bij de omgevingsvergunning 
en bij het ontwikkelen van een Centrum voor Jeugd en Gezin). 
Deze samenwerking is in het licht van dit koersdocument nog niet 
geëvalueerd.  
 

De samenwerking met Albrandswaard op het gebied van sociale 
dienstverlening is op 1 januari 2007 in uitvoering gegaan. Eind 2007 
is gestart met het onderzoek om dit verder uit te bouwen op het ge-
bied van de WMO.  
 

De waardering van partners is het afgelopen jaar gegroeid maar zit 
nog niet op een 7. Belangrijke stappen die door enkele partners ge-
noemd zijn om dat niveau te halen zijn: 
- meerjarenafspraken op een hoger abstractieniveau (minder be-

moeienis met bedrijfsvoering) met waar mogelijk lumpsumfinan-
ciering; 

- structurelere betrokkenheid bij (beleids)ontwikkelingen 
 
Ook is gebleken dat er zowel binnen als buiten het gemeentehuis 
verschillende interpretaties gegeven worden bij het begrip ‘partner-
schap’. Dit leidt tot onduidelijkheid en verschillende verwachtingen. In 
2008 zal dit begrip dan ook verder geconcretiseerd worden.  

   Invoeren relatiebeheer, waarbij onze relaties 
jaarlijks bevraagd worden naar de samenwer-
king. 

Het onderzoek naar de gewenste en aanwezige relatiegegevens en 
het beter organiseren van het beheer daarvan is gestart maar heeft 
in de loop van 2007 een lagere prioriteit gekregen.  

Vanwege de relatie met het procesbesturingssysteem, hebben we 
ervoor gekozen eerst een aantal processen in dit systeem te brengen 
en pas later een mogelijke uitbreiding met relatiegegevens te onder-
zoeken.  
 

Goede dienst-
verlening aan 
onze inwoners 
 

 De waardering van 
inwoners voor de 
dienstverlening is mi-
nimaal een 8. 

In 2010 kan 90% van de 
producten via het digitaal 
loket worden geleverd. 

• Invoeren DigiD, Burger Service Nummer en 
basisregistraties. 

• Betere ontsluiting van gegevens door digi-
talisering, kennissystemen en Geografi-
sche Informatiesysteem. 

• Zorgen dat gegevens eenvoudig digitaal 
beschikbaar zijn, o.a. doormiddel van en 
goed werkend bestuurlijk informatiesys-
teem. 

• Zorgen dat raadsleden digitaal benaderd 
kunnen worden en digitaal hun informatie 
kunnen krijgen. 

Algemeen:  
Het huidige digitaal loket is omgebouwd zodat organisatie producten 
beter kan ontsluiten. Uitbouw naar 90% zal in 2008, 2009 en 2010 
plaatsvinden 
 
In detail: 
o DigiD en BSN zijn ingevoerd. Project basisregistraties loopt iets 

achter op planning. 
o Het publiceren van bestemmingsplannen op Internet zal 1e kwar-

taal 2008 plaatsvinden 
o Agenda en onderliggende stukken voor de Raad worden via Inter-

net gepubliceerd. De realisatie van een Raadsnet heeft nog niet 
plaats gevonden.  

 

 

  
Programmarekening 2007 gemeente Ridderkerk 29



 

30 Programmarekening 2007 gemeente Ridderkerk



 
 
 
 

 

2.2.3.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.3.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 3 Bestuur en participatie 
 

(voordeel + / nadeel -)
Programma 3 Bestuur en Participatie Begroting

2007
Begroting 

2007 na wijz.
Rekening

2007
Lasten -3.977.500 -4.004.200 -4.147.500
Baten 608.200 708.200 848.700

Saldo voor bestemming -3.369.300 -3.296.000 -3.298.800
Toevoeging reserve 0 0 0
Onttrekking reserve 0 0 0

Totaal reserve mutaties 0 0 0
Saldo na bestemming -3.369.300 -3.296.000 -3.298.800

 

Toelichting belangrijkste afwijkingen > € 50.000,-- 
 

Voor de belangrijkste verklaring zie hoofdstuk 2.2.10 resultaatbepaling en –bestemming. 
 
2.2.3.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 3 Bestuur en participatie  
 

1. Activiteiten op het Koningsplein 
Het geraamde budget voor activiteiten Koningsplein is in 2007 besteed aan het Koningspleinsfes-
tijn. 
 
2. Budget deregulering 
Van het oorspronkelijk budget voor deregulering `a € 140.000,-- is €  53.900,-- ingezet voor extra 
capaciteit voor onder andere de omgevingsvergunning. De grootste uitgave voor de omgevings-
vergunning wordt echter in 2008 verwacht, o.a. ten gevolge van de aanschaf en implementatie van 
de benodigde software.  
Het dereguleren van de APV is opgevangen binnen de begroting. De extra benodigde middelen 
voor het verspreiden van een publieksvriendelijke versie zijn gevonden binnen het budget ‘partici-
patie’.  
Er is in 2007 opdracht verstrekt voor deelname aan een (gedeeltelijk gesubsidieerd) onderzoek 
naar deregulering, samen met Barendrecht en Albrandswaard. De kosten hiervan komen echter 
pas ten laste van 2008. 
 
3.  Training raadsleden 
De als nieuw beleid voor 2006 vastgestelde training raadsleden was als prestatie doorgeschoven 
naar 2007. Begin 2007 hebben de (plaatsvervangend)voorzitters van de raad en de raadscommis-
sies een voorzitterstraining gehad. 
 
2.2.3.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 3 Bestuur en participatie 
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2006

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2007

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2007/specifiek benoemd:

0 0 0 0

Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
(totaal):

0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen (totaal): 0 0 0 0
 

Toelichting op afwijkingen (restant) investeringskredieten nieuw beleid 2007 
Niet van toepassing. 
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Toelichting op afwijkingen (restant) investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Niet van toepassing. 
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2.2.4 Programma 4 Educatie 
 
2.2.4.1 Algemeen  
 

Elke burger heeft recht op optimale vorming en ontwikkeling. Ridderkerk heeft als gemeenschap 
vanuit verschillende perspectieven belang bij de vorming en ontwikkeling van haar inwoners. 
Gedacht wordt daarbij bijvoorbeeld aan gezondheid, inkomen, veiligheid en welzijn. De gemeente 
levert aan de vorming en ontwikkeling van haar inwoners een bijdrage door het zorgen voor 
basisvoorzieningen, het creëren van kansen en het wegnemen van mogelijke belemmeringen. 
Naast opvoeding – waarvoor de gemeente enkele ondersteunende voorzieningen mede in stand 
houdt -  levert onderwijs een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van mensen.  
Educatie is gericht op het optimaliseren van mogelijkheden van mensen in het maatschappelijk 
verkeer door de ontwikkeling van vaardigheden, kennis en capaciteiten voor dat maatschappelijk 
functioneren. Het bieden van ontplooiingsmogelijkheden, het scheppen van gelijke kansen en het 
bestrijden van uitval in elke leeftijdscategorie staan daarbij centraal.  
 
Het gemeentelijke beleid inzake educatie richt zich op verschillende fasen,  waaronder de fase vóór 
aanvang van de basisschool: de zogenaamde voor- en vroegschoolse periode. Kinderen moeten 
met zo min mogelijk achterstand aan het basisonderwijs kunnen beginnen. In de fase van basis- 
voortgezet en beroepsonderwijs staan de (start)kwalificatie (leerplicht!) en de bestrijding of 
voorkoming van (onderwijs)achterstanden centraal. Door professioneel bewegingsonderwijs te 
faciliteren worden lichamelijke ontwikkeling en sportieve vorming bevorderd. Jeugdigen moeten 
goed en breed voorbereid aan hun zelfstandig leven kunnen beginnen. In de fase van 
volwassenheid draagt de gemeente - soms remediërend (inburgeringsprogramma’s van 
oudkomers) soms optimaliserend (volksuniversiteit) - bij aan het maatschappelijk functioneren. Ook 
ouderen moeten in deze ingewikkelde wereld de mogelijkheid hebben om zich te blijven 
ontwikkelen. 
Het programma Educatie levert daarnaast in de vorm van bijvoorbeeld jeugdtheater- en 
muziekonderwijs, cultuureducatie, natuur- en milieueducatie en de bibliotheekvoorziening zowel 
een bijdrage aan onze vorming als aan het vinden en beoefenen van een zinvolle vrije 
tijdsbesteding. 
 
2.2.4.2 Realisatie 
 

Het raadsprogramma Educatie levert een bijdrage aan de vorming en de ontwikkeling van haar 
inwoners. Ook in 2007 hebben wij ingezet op het in stand houden of verbeteren van de 
basisvoorzieningen en het wegnemen van mogelijke belemmeringen. 
 
Verzelfstandiging openbaar onderwijs / overdracht gebouwen 
Op 14 december 2006 heeft de raad besloten tot verzelfstandiging en fusie van het openbaar 
basisonderwijs. Het jaar 2007 stond in het teken van het effectueren van het raadsbesluit, zoals het 
overdragen van de (schoolbestuurlijke) voorzieningen, overzetten van contracten en 
voorbereidingen voor de overdracht van de gebouwen. De beoogde datum van overdracht van de 
gebouwen per 1 januari 2008 is niet behaald. Voor de overdracht kan plaatsvinden dienen er nog 
enkele correcties in de percelen (kadaster) plaats te vinden. 
Bij het opstellen van de rekening 2007 is gebleken dat er nog een af te wikkelen balanspost van de 
openbare basisscholen is van € 4 ton, terwijl de verzelfstandig al heeft plaatsgevonden. We 
hebben dit bedrag vooralsnog als last in de rekening opgevoerd, maar laten op dit moment 
onderzoeken in hoeverre dit terecht is.  
 
Brede school 
In 2007 is het onderzoek naar het brede school concept afgerond en zijn de activiteiten in de wijk 
Slikkerveer gestart. 
 
Bestrijden achterstanden 
Het nieuwe onderwijsachterstandenplan is vastgesteld en met de uitvoering is gestart. Met de 
betrokken instellingen is overeenstemming over de aanpak in de voor- en vroegschoolse educatie.  
Ten opzichte van 2006 is er in 2007 slechts een gering overschot op de besteding van de 
ontvangen rijksbijdrage. Over de inzet van de overgebleven middelen wordt op dit moment overleg 
gevoerd met diverse partners uit het directieprogramma Jeugd, met name partners in de 
kinderopvang. 
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Realisatie brede praktijkschool 
Met ingang van het schooljaar 2007/2008 is de Máximaschool (brede praktijkschool) gestart met 
het onderwijsprogramma in tijdelijke huisvesting. In 2007 is er verder vorm gegeven aan de 
bouwvoorbereidingen en is de bouw gestart. De oplevering staat gepland voor oktober 2008, zodat 
de school na de herfstvakantie in de permanente school kan intrekken. 
 
Onderwijshuisvesting 
In 2007 is de nieuwe huisvesting van de Dr. Schaepmanschool gerealiseerd. SBO de Burcht heeft 
verder vorm gegeven aan de plannen om te komen tot nieuwe huisvesting. De benodigde 
procedures zijn opgestart, zodat het de verwachting is dat de uitbreiding / realisatie van de nieuwe 
huisvesting rond de zomer 2008 kan aanvangen. Voor de realisatie van de brede school obs de 
Reijer zijn de voorbereidingen gestart (na de visievorming) om te komen tot nieuwe huisvesting. In 
2008 zullen de voorbereidingen verder vorm krijgen en moeten leiden tot het opstellen van een 
programma van eisen voor de nieuwbouw brede school. 
 
Invoering  kwalificatieplicht 
Vanaf 1 augustus 2007 is de landelijke kwalificatieplicht ingevoerd. Dit betekent dat leerlingen tot 
hun 18e verjaardag moeten doorleren, tenzij ze al een havo-, vwo- of mbo2-diploma hebben. In 
2008 zal ten behoeve van de uivoering van de kwalificatieplicht extra formatie worden gerealiseerd.  
 
Oprichting 4e subregio RMC 
Sinds de start van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) regio Rijnmond in 1994 werd 
er gewerkt met 3 subregio's (Nieuwe Waterweg Noord; Zuid-Hollandse eilanden en Rotterdam). 
Ridderkerk viel onder de subregio Rotterdam. Op 26 april 2007 is een nieuwe vierde subregio 
toegevoegd. Tot de nieuwe subregio Zuid & Oost behoort ook Ridderkerk. De 
uitvoeringsactiviteiten in de subregio Zuid & Oost (met name trajectbegeleiding) zijn ondergebracht 
bij De Jonge Krijger. De activiteiten van De Jonge Krijger zijn per 01-01-2008 gestart. Er zijn 
nadere afspraken gemaakt over de bestuurlijke aansturing: RMC zal twee maal per jaar worden 
besproken in de commissie Jeugdzorg Stadsregio. Vanwege alle wijzigingen is in het 
stadsregionaal overleg van 20 december 2007 een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst 
getekend door de portefeuillehouders van de 20 gemeenten in de RMC regio Rijnmond. 
 
Bibliotheek 
Per 1-1-2007 is de leeftijdsgrens voor kosteloos lidmaatschap van de bibliotheek verhoogd van 16 
naar 18 jaar. 
 
Lokale Jeugdagenda 2007-2011 ‘Geen kind aan de kant’ 
In oktober 2007 heeft de gemeenteraad de Lokale Jeugdagenda 2007-2011 vastgesteld. De Lokale 
Jeugdagenda wil de ambities op het gebied van jeugd uit het coalitieakkoord 2006-2010 en het 
kader jeugdbeleid 2006-2010  “Volwassen worden in Ridderkerk” realiseren. Kern van die ambities 
is om te ondersteunen dat alle jeugdigen in Ridderkerk opgroeien tot zelfstandige, zelfredzame 
burgers. De Lokale Jeugdagenda kent drie deelprogramma met haar eigen speerpunten. ‘Geen 
kind in de knel’ (zorg) met het speerpunt de ‘sluitende aanpak zorg’. De ontwikkeling van een 
Centrum voor Jeugd en Gezin neemt hierin een prominente plaats, eind 2007 is met de 
ontwikkeling voor Ridderkerk begonnen. Vervolgens ‘Ieder kind doet mee’ (maatschappelijke en 
beleidsparticipatie) met het speerpunt ‘iedere jongere tot 27 jaar is op school of aan het werk’. En 
tot slot ‘Geen kind zonder ruimte’ (faciliteren) met het speerpunt ‘het optimaliseren van 
buitenspeelruimten’. Met ingang van 2008 zijn de doelen opgenomen in de meerjarenbegroting en 
zal de voortgang worden verantwoord via de programmamonitoren en jaarrekening. 
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Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan we daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2007  

Toelichting op afwijkingen 

         
Het optimaliseren van 
mogelijkheden van men-
sen in het maatschappe-
lijk verkeer door optimale 
vorming en ontwikkeling 
mogelijk te maken.  

        

Dit bestaat uit:         
- Het vergroten van de 

toekomstkansen voor 
de jeugd. 

In 2010 verlaat elke 
jongere pas de school 
als hij of zij een diplo-
ma of certificaat heeft 
met een goede kans op 
werk.  

Alle bestaande achterstan-
den bij jeugdigen zijn per 
2007 in beeld.  

Opstellen van nieuw gemeentelijk onderwijs-
achterstandenplan 2006-2010. 

Er is overeenstemming met alle (op 0-6 jarige) betrokken instellingen over de Ridder-
kerkse aanpak van de voor en vroegschoolse educatie. Het onderwijsachterstanden-
plan 2006-2010 is door het college vastgesteld en ter kennis gebracht van de raad. 
Doelstelling is het behalen van groter bereik van de doelgroep (70 %). Inspanningen 
zijn gericht op verbreding en verdieping van het VVE-beleid. Het onderwijsachter-
standenplan is in uitvoering genomen.  

 

    Alle jongeren met een ach-
terstand maken gebruik van 
één van de voorzieningen om 
hun achterstand weg te wer-
ken, vanaf eind 2008. 

Voor jongeren zonder startkwalificatie zal in 
2006 een ESF-project Jeugdwerkloosheid wor-
den gestart.  

Het ESF-project heeft in de eerste maanden van 2007 een aanzienlijke instroom (25 
jongeren) van jongeren tussen de 18 en 23 jaar te zien gegeven. De evaluatie is na-
jaar 2007 afgerond en wordt begin 2008 aan het College aangeboden. De Raad 
wordt middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

 

    Per augustus 2007 is een 
praktijkschool en een voor-
ziening om jongeren tijdelijk 
op te vangen gerealiseerd.  

Realiseren van de brede praktijkschool, ope-
ning augustus 2007. 

Vanaf augustus 2007 is de  Máximaschool gestart  in de tijdelijke huisvesting. In 2007 
zijn veel voorbereidingen getroffen en is de bouw gestart. De oplevering van de nieu-
we school staat nu gepland op oktober 2008. 

Vanwege de problemen rond de aanbeste-
dingsprocedure, die geen aannemer ople-
verde in eerste instantie is de bouw later 
gestart dan voorzien. Dit heeft uiteraard ook 
een latere opleverdatum tot gevolg. 

      Stimuleren contacten tussen scholen, bedrijven 
en instellingen om te bevorderen dat alle leer-
lingen een stageplek kunnen vinden (zowel 
leerstages als maatschappelijke stages). Als 
gemeente jaarlijks minimaal 30 stageplekken 
aanbieden, voor een doorsnede van leerlingen 
uit alle categorieën voortgezet onderwijs. 

Het Plan van Aanpak is in december 2007 door het college vastgesteld en aan de 
raad ter kennisname aangeboden. En inmiddels in uitvoering. 

 

  Jongeren in of met 
problemen signaleren 
we vroegtijdig en we 
stimuleren dat ze snel 
worden geholpen.  

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

Integreren van interne zorgstructuur binnen ba-
sisscholen met schoolmaatschappelijk werk en 
voorleggen van een voorstel om te komen tot 
Jeugd Preventie Team voor onder de 12 jaar 

De interne zorgstructuur binnen de basisscholen is verbonden met het schoolmaat-
schappelijk werk. Het Jeugd Preventie Team voor onder de 12 jaar is gestart. 

 
 

      Stimuleren initiatieven van scholen die gericht 
zijn op ontwikkelingen om de kansen van jon-
geren te vergroten (onderwijskansenbeleid). 

Op 12 juli heeft de gemeenteraad de Verordening materiële financiële gelijkstelling 
onderwijs Ridderkerk 2007 vastgesteld. Op basis van deze verordening kunnen de 
scholen vanaf 2008 jaarlijks een subsidieaanvraag “onderwijskansen” indienen. 

 

   Opvoedingsondersteuning in stand houden en 
indien nodig versterken, als onderdeel van de 
keten van hulp en ondersteuning. 

De opvoedingsondersteuning is in stand gehouden.   

   Ondersteunen van scholen in het bevorderen 
van een prettig schoolklimaat. 

Is onderdeel van het directieprogramma jeugd “Geen kind aan de kant”. Het onder-
deel schoolklimaat zal in 2008 worden opgepakt.   

 Scholen hebben per 
2010 een nog belang-
rijkere functie voor de 
wijk gekregen, door 
koppeling met andere 
functies. 

In 2009 zijn alle scholen in 
Ridderkerk adequaat gehuis-
vest (kwantitatief conform 
verordening, kwalitatief con-
form onderhoudsniveau 3). 

Gefaseerde uitvoering van het integraal huis-
vestingsplan, welke jaarlijks samen met de 
partners wordt geëvalueerd en indien nodig bij-
gesteld.  

De adviseurs van SBO de Burcht zijn aan de slag gegaan met de verdere voorberei-
ding van de plannen. Met hen heeft regelmatig overleg plaatsgevonden over de te 
volgen procedures om de bouw in 2008 te kunnen starten. 
 
Ook voor de nieuwbouw obs de Reijer / brede school heeft regelmatig overleg plaats-
gevonden. In 2008 zal vastgesteld moeten worden met welke partners er in zee wordt 
gegaan, zodat het programma van eisen voor de bouw kan worden opgesteld.  
 
De actualisatie van het IHP / stand van zaken is geagendeerd op het OOGO van no-
vember 2007 en de scholen hebben een concept actualisatie ontvangen, waarop zij 
gereageerd hebben. De reacties van de scholen zijn verwerkt, zodat begin 2008 de 
actualisatie IHP wordt vastgesteld. 

 

      Uitvoering van het project gebruiksvergunnin-
gen voor het onderwijs. 

Bij alle bestaande scholen zijn de werkzaamheden in het kader van de gebruiksver-
gunning uitgevoerd. Voor de locaties van obs de Reijer en sbo de Burcht is gekeken 
welke maatregelen er noodzakelijk zijn om te zorgen dat de veiligheid is gewaar-
borgd, maar waarbij wordt voorkomen dat er hoge investeringen gedaan worden 
i.v.m. bouwplannen van de scholen. 

 

2.2.4.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Educatie 
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2.2.4.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Educatie  

Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan we daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2007 

Toelichting op afwijkingen 

           
    In 2007 is onderzocht hoe in Slikker-

veer het brede schoolprincipe vorm 
kan krijgen.  

Stimuleren ontwikkeling brede schoolprincipe en 
buurt/onderwijs/sportprojecten.  

De partners hebben het onderzoek afgerond en de missie en pres-
tatievelden gedefinieerd. Raadspresentatie vond plaats in april. In 
Oktober zijn de eerste activiteiten op de prestatievelden van start 
gegaan. Ook is een begin gemaakt met de organisatieontwikkeling 
rondom deze activiteiten.     
(Voor de huisvestingscomponent: van de brede schoolontwikkeling: 
zie hierboven, nieuwbouw OBS De Reijer). 
 

 

Het vergroten van 
de bagage van 
volwassenen voor 
hun maatschappe-
lijke participatie 

Zie indicatoren maatschappelijke partici-
patie bij programma 6 welzijn. 

Aantal deelnemers aan cursussen voor 
volwassenen en jongvolwassenen 
neemt toe met 5% per jaar  

Onderzocht zal worden of bij inkoop van cursus-
sen voor volwasseneneducatie regionaal kan 
worden samengewerkt.  

In alle OLIVERgemeenten (Albrandswaard zsm) zijn de gemeen-
schappelijke regeling Volwasseneducatie 2007-2010 en het wijzi-
gingsbesluit hierop vastgesteld. 
Het OLIVER heeft voor 2007-2008 1.150 VAVO-trajecten ingekocht 
bij zowel het Albeda College, als bij het Zadkine College. Per 15 
oktober waren er hiervan reeds 1.027 trajecten gerealiseerd.  
Het Regionale Actieplan Laaggeletterdheid is op 20 december 
vastgesteld door het OLIVER. 

 

  Geen afzonderlijk maatschappelijk effect 
te benoemen: bestuurlijke kwestie. 

Verzelfstandiging openbaar onderwijs 
per 1  
januari 2007.  

Vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding behou-
den en een brug laten vormen naar de buiten-
schoolse sport. 

De vakleerkrachten LO zijn in dienst van Stichting 3 Primair (de 
stichting voor openbaar basisonderwijs). Met de directeuren van 
alle basisscholen zijn afspraken gemaakt in het OOGO over de in-
zet van uren en gelden ten behoeve van lichamelijke opvoeding. 
De begrotingsproducten zijn op deze afspraak aangepast. 
 

 

  Burgers waarderen het cultureel en maat-
schappelijk klimaat met minimaal een 7 
(burgermonitor, zie ook programma wel-
zijn). 

     

      Zonodig geld ter beschikking stellen ter onder-
steuning en uitbreiding van natuur- en milieuedu-
catie door het NME-centrum.  
 

Vanaf 2008 is er geld in de begroting beschikbaar.  

    Geen leerling gaat van de basisschool 
zonder zwemdiploma. 

Kinderen die na de al bestaande schoolzwemles-
sen nog geen diploma hebben, krijgen aanvul-
lende zwemlessen aangeboden. 
 

Is gestart. De eerste resultaten worden in 2008 verwacht. 
 

 

   Muziekonderwijs voor zoveel mogelijk 
inwoners bereikbaar laten zijn. 

Iedereen die recht heeft op een bijdrage vanuit 
het CES-fonds wordt hiervoor benaderd. 

Via het ‘Huishoudboekje’ en de lokale media is de bevolking geat-
tendeerd op de mogelijkheid van een bijdrage uit het Maatschappe-
lijk Participatie Fonds. 

 

    Toename (hoofd)bibliotheekbezoek 
(fysiek + virtueel via internet) in de pe-
riode 2007-2010 is 5%. 

In Bolnes, zoals in Slikkerveer een basis-
bibliotheekvoorziening integreren in andere voor-
zieningen.  
 

Naar verwachting wordt eind maart 2008 het nieuwe Servicepunt in 
de Noordhave in gebruik genomen. 

 

   Gratis lidmaatschap van de bibliotheek aanbie-
den voor alle jongeren tot 18 jaar in plaats van 16 
jaar. 

Leeftijdsgrens kosteloos lidmaatschap is verruimd van 16 naar 18 
jaar. Dit heeft een forse toename van het gebruik opgeleverd (798 
jongeren van 16 t/m 17 op 14 sept. 2007 tov 493 jongeren van 16 
t/m 17 op 31 december 2006).  

 

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

Met de SOBR zijn prestatieafspraken gemaakt voor 2007. 
Tevens is een activiteitenprogramma voor 2008 opgesteld. 

 

      Door samenwerking en vernieuwing ontwikkelen 
van de bibliotheek tot een kennisbank.  

Bibliotheken van Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Ridder-
kerk onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden.Stimulering 
schaalvergroting en verdere ontwikkeling tot kennisbank.  

 

  Voor overige prestatie-indicatoren 
t.a.v. logopedie, leerlingenvervoer, 
kunsteducatie, peuterspeelzaalwerk 
worden door het college met de uitvoe-
rende organisaties en instellingen spe-
cifieke prestatieafspraken gemaakt. 
Uitgangspunt is daarbij dat het gebruik 
van deze voorzieningen minimaal ge-
lijk blijft (zie hiervoor ook de producten-
ramingen). 
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2.2.4.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.4.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 4 Educatie 
 

(voordeel + / nadeel -)
Programma 4 Educatie Begroting

2007
Begroting 

2007 na wijz.
Rekening

2007
Lasten -17.545.500 -13.264.000 -13.494.100
Baten 7.859.400 3.506.200 4.255.100

Saldo voor bestemming -9.686.100 -9.757.800 -9.239.000
Toevoeging reserve -52.500 -52.500 -52.500
Onttrekking reserve 91.600 91.600 91.600

Totaal reserve mutaties 39.100 39.100 39.100
Saldo na bestemming -9.647.000 -9.718.700 -9.199.900

 
 

Toelichting belangrijkste afwijkingen > € 50.000,-- 
 

Voor de belangrijkste verklaring zie hoofdstuk 2.2.10 resultaatbepaling en –bestemming. 
 
2.2.4.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 4 Educatie  
 

1. Dr. Kuyperschool  
In december 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot verhuizing van het jongerenwerk (podium-
zaal, soos van de Gooth, jongerensoos 12-16 en 16+) van de Kuyperschool naar de P.C. Hooft-
straat. De bestaande voorgevel van de Kuyperschool wordt ingepast in de te realiseren nieuwbouw 
en het kopgedeelte wordt herbouwd. 
Om het pand aan de P.C. Hooftstraat aan te passen aan de wensen van de gebruikers is een in-
vestering en een budget voor bijkomende kosten nodig. 
In de eerstvolgende programmamonitor van 2008 nadat er overeenstemming is bereikt over invul-
ling van de P.C. Hooftstraat wordt op basis van een realistische begroting het budget bepaald.  
 
2. Ondersteunen brede school  
Aan de stuurgroep Brede school Slikkerveer is in november 2007 een subsidie ter beschikking ge-
steld voor de ondersteuning van de brede schoolontwikkeling in de schooljaren 2007/2008 en 
2008/2009.  
 
3. Uitbreiding hoofdvesting bibliotheek  
In 2007 zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van de hoofdvestiging die begin 2008 
zal worden gerealiseerd. 
 
4. Kosteloos lidmaatschap bibliotheek van 16 naar 18 jaar  
Leeftijdsgrens kosteloos lidmaatschap is per 1 januari 2007 verruimd van 16 naar 18 jaar. 
 
5. Bibliotheek wordt kennisbank vanaf 2008  
Door de inzet van extra financiële middelen voor verdere ontwikkeling en het stimuleren van 
schaalvergroting 
wordt het lopende proces gecontinueerd.  
 
6. Geld voor extra natuur- en milieueducatie vanaf 2008   
In de programmabegroting is vanaf 2008 geld beschikbaar.  
 
7. Bijdrage VMBO zorglocatie vanaf 2008  
In de door de raad ( 12 juli 2007) vastgestelde financiële gelijkstellingsregeling is de bijdrage ten 
behoeve van de zorglocatie voor VMBO-leerlingen opgenomen. Het Farelcollege en het Gemini 
College kunnen hier een beroep op doen. 
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2.2.4.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 4 Educatie 
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2006

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2007

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2007/specifiek benoemd:
Nieuwbouw De Reyer 2.061.600 0 219.700 1.841.900
Uitbr. De Wingerd, tijdelijk lokaal 106.000 0 63.870 42.130
Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
(totaal):

18.930.000 2.910.600 4.595.900 11.265.100

Vervangingsinvesteringen (totaal): 18.500 0 0 0
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2007 
Nieuwbouw De Reyer 
In 2007 zijn er alleen voorbereidingskosten gemaakt. De daadwerkelijke uitvoering moet nog 
plaatsvinden. 
 
Uitbreiding De Wingerd, tijdelijk lokaal 
Er komen in 2008 nog kosten. 
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
Lokaal maatwerk basisonderwijs 
Voor het lokaal maatwerk bij het basisonderwijs waren in totaal € 1.833.700,-- aan kredieten be-
schikbaar gesteld. Hiervan is tot dusver € 536.800,-- uitgegeven. Het totaal van de restantkredieten 
ad € 1.296.900,-- wordt gehandhaafd voor verdere uitgaven. 
 
Speellokalen bijzonder basisonderwijs 
De beschikbare € 433.000,-- is nog onbenut en wordt geheel doorgeschoven naar 2008. 
 
Gebruiksvergunningen scholen 
Van de restantkredieten voor de gebruiksvergunningen van de scholen ad € 650.000,-- worden nog 
uitgaven verwacht van ruim € 600.000,--, hoofdzakelijk voor asbestwerkzaamheden. 
 
Gebruiksvergunningen gymnastieklokalen 
Voor deze gebruiksvergunningen waren er kredieten geraamd tot een totaal van € 421.600,--. In 
totaal is er € 67.800,-- besteed. Van het restantkrediet ad € 353.800,-- kan er € 40.200,-- worden 
afgeraamd wegens het afstoten van een gymnastieklokaal. De overige restantkredieten  
(€ 313.600,--) worden, ter nadere heroverweging over de besteding ervan, doorgeschoven naar 
2008. 
  
Nieuwbouw Pyramide 
De nieuwbouw van de Pyramide is voltooid. Uiteindelijk is er € 82.000,-- op het totale krediet over-
gehouden.  
 
Nieuwbouw Schaepmanschool 
Op deze investering (totaalkrediet ad € 2.000.000,--) is tot en met 2007 € 1.568.300,-- uitgegeven. 
De school is al in gebruikgenomen. Voor de inrichting volgen nog kosten. 
 
Nieuwbouw de Burcht 
Van het totaalkrediet van € 2.756.200,-- is tot nu toe € 196.000,-- besteed. Het restant wordt naar 
2008 doorgeschoven. 
 
Nieuwbouw Maximaschool 
De bouw van deze school is begonnen. Van het totaalkrediet van € 8.433.000,-- is tot en met 2007 
€ 2.804.900,-- besteed. Het restant wordt naar 2008 doorgeschoven. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Kinderboerderij, hekwerk dierweide 
Het hekwerk is gerealiseerd ten laste van een ander budget.  
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2.2.5 Programma 5 Wonen en leefomgeving 
 
2.2.5.1 Algemeen  
 

De tevredenheid van de inwoners wordt in hoge mate bepaald door de beleving van de eigen 
woonomgeving. Zij moeten zich thuis voelen in die eigen woonomgeving.  
Grenzend aan Rotterdam hebben de verschillende wijken van Ridderkerk, in de beleving van de 
bewoners, nog een overwegend dorps karakter. Tussen de wijken liggen ruime groenbuffers die 
dat gevoel versterken. Het karakter van Ridderkerk en de eigen sfeer van de wijken worden zoveel 
mogelijk gehandhaafd. 
Het woningaanbod stemmen wij zoveel als mogelijk af op de behoefte van uiteenlopende doel-
groepen. Veel aandacht besteden wij aan de woon- en leefomgeving, in het bijzonder bij herstruc-
turering.  
 
Het woongenot wordt ook bepaald door de kwaliteit van het onderhoud van de directe leefomge-
ving. Het aanzien van de openbare ruimte neemt in kwaliteit toe wanneer burgers zich mede ver-
antwoordelijk voelen voor een goed gebruik van de woonomgeving en bereid zijn daarin zelf te in-
vesteren. Daarom is een goed samenspel tussen burgers en gemeente belangrijk. Inspraak voor 
de burger over de wijze waarop de openbare ruimte wordt ingericht en adequaat reageren op mel-
dingen en verzoeken m.b.t. het beheer zijn hiervoor de instrumenten. Een verdere versterking van 
een goed functionerend wijkoverleg draagt daaraan in belangrijke mate bij. 
 
Mede bepalend voor de kwaliteit van de leefomgeving zijn de milieuomstandigheden, de groen- en 
watervoorzieningen en de recreatieve mogelijkheden, zowel binnen de bebouwing als daarbuiten.  
De kwaliteit van de leefomgeving moet wel bewaakt worden. Het is daarom van belang dat de ge-
stelde beleidsdoelen regelmatig geëvalueerd worden en dat regelgeving die aan deze kwaliteit bij-
draagt nageleefd c.q. gehandhaafd wordt. 
 
Samenhang in stedenbouw, architectuur en inrichting van openbare ruimte is essentieel.  
Het ervaren van de leefomgeving wordt steeds sterker beïnvloed door de verstedelijking om ons 
heen die gepaard gaat met een zekere aantasting van het milieu. Eisen van duurzaamheid zullen 
inrichting en structuur van de openbare ruimte in het belang van toekomstige generaties, voortdu-
rend meebepalen. 

Van belang is ook een adequate infrastructuur om zich te kunnen verplaatsen tussen woning, werk 
en voorzieningen, zoals winkels en ruimtes voor cultuur en ontspanning. 
De inrichting en organisatie van de openbare ruimte, c.q. de wijken kan de mobiliteitsbehoefte be-
perken. Naast een ruim aanbod aan hoogwaardige voorzieningen in het centrum is een goed voor-
zieningenniveau op wijkniveau daarbij essentieel. 
 
2.2.5.2 Realisatie  
 

In het kader van het project Duurzaam Beheer is in 2007 gewerkt aan een systeem van beeldkwali-
teit. Met dit systeem kan de kwaliteit van de openbare ruimte worden geborgd en kan beter worden 
ingespeeld op wensen van de gebruiker. In dit kader zijn er in alle wijken wijkschouwen georgani-
seerd. Met name de onderwerpen luchtkwaliteit en geluid hebben meer aandacht nodig. Ook dit 
zijn onderwerpen, waarvan inwoners van de gemeente maatregelen ter verbetering verwachten. 
Regionale of regionaal gewenste ontwikkelingen alsmede sommige lokale ontwikkelingen lijken (of 
zijn) daarmee wel eens in strijd. 
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2.2.5.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon en Leefomgeving 

 

Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan we daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2007  

Toelichting op afwijkingen 

           
Aantrekkelijke 
leefomgeving en vol-
doende en gevari-
eerd woningbestand. 

In 2010 is er een gevarieerd aan-
bod van woningen ter voldoening 
aan de woningbehoefte van alle 
doelgroepen. 
 

Per 1-1-2010 bedraagt het aantal be-
reikbare huurwoningen in de woning-
voorraad 6600 

100% realisering van de met de Stadsregio over-
eengekomen woningbouwopgaven in 2010.  

Er zijn 143 nieuwe woningen opgeleverd.  

      Actualiseren algemene uitgangspunten van het 
ruimtelijk beleid. Realisering van minimaal 70% 
van de overige in het MOP2 opgenomen (fysieke) 
projecten. 
 

Er is een nota van uitgangspunten voor een bestemmingsplan  
Donckse Velden vastgesteld. 
Er is een nieuw bestemmingsplan Ridderkerk-west vastgesteld. 
Er is een voorontwerp bestemmingsplan Slikkerveer-rivieroevers en 
een voorontwerp bestemmingsplan Natuurgebied Crezéepolder ter 
beoordeling aan de daarvoor aangewezen instanties en belangheb-
benden voorgelegd. 
Er is een ontwerp bestemmingsplan Waalbos voor een ieder ter visie 
gelegd. 
Er is een geluidbeheersplan vastgesteld voor Slikkerveer rivieroever. 
Er is gewerkt aan het opstellen van een Waterplan Ridderkerk . 
Er is een start gemaakt met het opstellen van een module langzaam 
verkeer. 
Er heeft overleg en besluitvorming plaatsgevonden over de Tram Plus. 
 

 

      De woonwensen van Ridderkerkers in beeld 
brengen.  

Is niet gebeurd. Vanwege een andere prioriteitstelling 
is dit blijven liggen.   

  De kwaliteit van de buitenruimte 
wordt door burgers gewaardeerd 
met minimaal een 7 per eind 2006 
(burgermonitor) 
  

 Er is geen nieuwe burgermonitor gehouden. 

 

    Het onderhoudsniveau (schoon, heel, 
veilig) voldoet bij steekproeven en 
schouwacties voor minimaal 90% aan de 
norm. 

Basisniveau voor de openbare ruimte bepalen en 
realiseren, met door de wijken te kiezen accenten 
met een hogere kwaliteit. Ook het centrum wordt 
boven basisniveau beheerd.  
 

De 0-meting is door de organisatie verricht. In 2008 zal de raad een 
voorstel worden voorgelegd. 

 

    Op meldingen over de openbare ruimte 
wordt in 90% van de gevallen binnen 36 
uur gereageerd en in 100% van de ge-
vallen binnen 1 week, hetgeen leidt tot 
een tevredenheid van minimaal 80% 
over de wijze van afhandeling. 
 

  De doelstelling lijkt dicht genaderd te zijn. Een correcte meting kan 
eerst worden uitgevoerd wanneer het nieuwe procesbesturingssys-
teem operationeel is, naar verwachting in 2008. 

 

      Stimuleren van zelfbeheer door bewoners. De schouwacties zijn van start gegaan. Vandaar uit zal bezien worden 
welke mogelijkheden er zijn voor bewonerszelfbeheer als surplus op 
de vastgestelde beeldkwaliteit of als middel om verloedering van de 
buurt tegen te gaan. 
 

 

  De verkeersveiligheid is in 2010 
merkbaar verbeterd ten opzichte 
van 2006 (burgermonitor).  

  Bewoners uitnodigen om met elkaar de gewenste 
oplossing voor veiligheids- en parkeerknelpunten 
te bepalen, binnen de gemeentelijke kaders. 

Knelpunten voor hulpdiensten worden aangepakt; daarmee worden 
tevens parkeerknelpunten opgelost. In wijkoverleg komt onderwerp re-
gelmatig aan de orde. Bewoners worden betrokken bij geplande ver-
anderingen in hun straat. De module Parkeren wordt in 2008 samen-
gesteld. 
 

 

      In 2007 het 30km-beleid evalueren.  Bestuurlijke besluitvorming te verwachten in voorjaar 2008. 
 

 

      Realiseren van veilige fiets-, recreatieve en 
schoolroutes. 

Gerealiseerd: “schoolzone” in Rijsoord en inzet verkeersleerkracht 
Wijkoverleg wordt regelmatig betrokken. Alle basisscholen zijn ge-
vraagd lesmateriaal te verwerken in kader van veiligheid langzaam 
verkeer.  
 

 

      Bereikbaarheidsproblemen voor de ambulance 
en brandweer oplossen.  
 

Het project knelpunten hulpdiensten is in uitvoering, inmiddels is 75% 
van de knelpunten opgelost, het restant zal in 2008 worden uitgevoerd. 
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2.2.5.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon en Leefomgeving 

 

Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan we daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2007  

Toelichting op afwijkingen 

      
  Verbetering van de mili-

eukwaliteit, met name 
de speerpunten geluid 
en luchtkwaliteit. 

Per 1 januari 2007 behoort geen enkele 
woning meer tot de categorie 'meest ge-
luidbelast' (meer dan 65 decibel). 
 

Uitvoeren nieuw milieubeleidsplan met o.a. na-
druk op meenemen milieuaspecten aan de voor-
kant bij ruimtelijke inrichtingsplannen. 

Milieuaspecten worden aan de voorkant bij ruimtelijke inrichtingsplannen in 
beeld gebracht. Niet alleen in wijkontwikkelingsprogramma’s, maar ook in 
de ruimtelijke onderbouwingen van projecten en bestemmingsplannen.  
 

Er is een Plan van Aanpak Luchtkwaliteit door de raad vastgesteld. 
In het kader van de communicatie is een fotowedstrijd gehouden met als 
onderwerp luchtkwaliteit. 
Er is weer meegedaan aan de ‘week van de vooruitgang’ met twee acties. 
Voor Slikkerveer rivieroever is een geluidbeheersplan vastgesteld. 
Voor Bolnes rivieroever is overlegd over en gewerkt aan het opstellen van 
een geluidbeheersplan. Vaststelling staat gepland voor begin 2008. 
 
Er is opdracht verleend voor het opstellen van een Actieplan Geluid. Dit ge-
luidactieplan wordt vóór medio 2008 opgesteld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Per 2010 voldoen de wegen die binnen 
de bebouwde kom liggen aan de wette-
lijke grenswaarden voor luchtkwaliteit.  

Overleg met diverse partners (o.a. stadsregio en 
bedrijfsleven) om schoner en efficiënter vervoer 
te stimuleren. Daarnaast inzetten op voorbeeld-
functie en gedragsbeïnvloeding. 
 
 

Zie hiervoor. 
 
 

In overleg met het Waterschap zullen maatrege-
len op, aan of langs (beplanting) de  
Rotterdamseweg besproken worden. 
Door personeelswisseling is dit niet meer in 2007 
gebeurd, maar zal daaraan in 2008 aandacht 
worden besteed. 
 

     Milieucontroles sterker richten op overtreders en 
minder op bedrijven die de regels naleven. 
 

Zie hiervoor  

 Toename van het ge-
bruik van het openbaar 
vervoer. 
 

  Werken aan de realisatie van hoogwaardig open-
baar vervoer. 

Er is een besluit genomen door de raad met betrekking tot de planstudie.  

 Verbetering van de wa-
terkwaliteit en verminde-
ring van de waterover-
last.  

In 2010 is de waterhuishouding dusda-
nig op orde dat we op koers liggen voor 
de realisatie van de waterkwaliteitseisen 
per 2015, zoals die gesteld worden in de 
nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water. 
Daarnaast hebben we de incidentele 
wateroverlast tot een minimum terugge-
bracht.  
 

Uitvoeren GRP en Waterplan. Er is in overleg een concept Waterplan opgesteld. Aanbieding aan raad in 2008; 
Vertraging in planning door nader onderzoek en 
afstemming Europese Kaderrichtlijn Water. Plan-
ning besluitvorming GRP: 2008 

 

    

Watermaatregelen Slikkerveer ter verlaging 
grondwaterpeil, in afstemming met ontwikkel-
plannen Woonvisie. 

Afstemming met plannen Woonvisie heeft plaatsgevonden.  
In december is nieuw stedenbouwkundig concept gepresenteerd, waarin 
open watergangen zijn opgenomen. 
 

Nader onderzoek is nodig om voldoende inzicht 
te hebben in grondwaterconsequenties. 
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2.2.5.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.5.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 5 Wonen en leefomgeving 
 

(voordeel + / nadeel -)
Programma 5 Woon- en Leefomgeving Begroting

2007
Begroting 

2007 na wijz.
Rekening

2007
Lasten -36.561.800 -31.829.100 -31.577.500
Baten 22.388.000 16.705.100 23.087.700

Saldo voor bestemming -14.173.800 -15.124.000 -8.489.800
Toevoeging reserve -195.800 -195.900 -2.524.200
Onttrekking reserve 374.600 779.100 780.800

Totaal reserve mutaties 178.800 583.200 -1.743.400
Saldo na bestemming -13.995.000 -14.540.800 -10.233.200

 

Toelichting belangrijkste afwijkingen > € 50.000,-- 
 

Voor de belangrijkste verklaring zie hoofdstuk 2.2.10 resultaatbepaling en –bestemming. 
 
2.2.5.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 5 Wonen en leefomgeving  
 

1. Revitalisering Centrum Drievliet 
Planvoorbereiding gereed. In uitvoering. 
 
2. Uitvoering werkervaringsproject renovatie ruïne Huis te Woude 2008 
Niet geschikt als werkervaringsplaats gelet op monumentale karakter. 
Wordt gewerkt aan renovatieplan. 
 
3. Reconstructie Sleewijk Visserstraat 
Afgerond 
 
4. Reconstructie Rijksstraatweg (tussen Voorweg en Verbindingsweg) 2008 
Uitvoering 2008 
 
5. Wateroverlast beperken 
Overleg met bewoners is gaande, uitvoering 2008/2009 
 
6. Schoonhouden winkelstraten centrum incl. Koningsplein 
Gerealiseerd 
 
7. Milieuplanning 2006-2010 (verbeteren luchtkwaliteit en stimuleren duurzaam gedrag Ridderker-
kers) 
Deels uitgevoerd, deels in uitvoering. 
 
8. Zorgen voor voldoende veilige speelruimte (Via WOP) 
Deels gerealiseerd, overige aanpassingen in kader van totale inventarisatie, restant uitvoering 
2008 
 
9. Veilige schoolroutes en schoolomgeving inclusief toevoeging project 
Aanpassing met name in Rijsoord gerealiseerd. Overige inventarisatie en realisatie gereed in 2008 
 
10. Herinrichting Colijnplein (2008) 
Uitvoering 2008 
 
11. Aanpassing groenzone langs Randweg 
Indien Dienst Landelijk Gebied de aanpassingen in het gebied heeft gerealiseerd, zal aansluitend 
de aanpassing plaatsvinden. Uitvoering 2008 
 
12. Verbeteren van de herkenbaarheid en zichtbaarheid voetgangeroversteekplaatsen(VOP’s) 
De inventarisatie en voorbereiding heeft in 2008 plaatsgevonden. Uitvoering 2008. 
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13. Schoonhouden verharding volgens nog vast te stellen beeldkwaliteitsniveau's 
Gerealiseerd 
 
14. Verplaatsen overlastgevend bedrijf uit buitengebied 
Bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. In principe medewerking toegezegd aan woonbestemming. 
 
15. Wijkbudgetten voor Ridderkerk Centrum,  Ridderkerk Oost, en Ridderkerk West  
Gerealiseerd 
 
16. Elke wijk een wijkoverleg & wijkbezoek  
Gerealiseerd 
 
2.2.5.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 5 Wonen en leefomgeving 
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2006

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2007

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2007/specifiek benoemd:
Reconstructie Sleeswijk Visserstraat 60.000 0 38.450 0
Reconstructie Rijkstraatweg (Voorweg-
Verbindingweg)

105.000 0 0 105.000

Geluidswal Rotterdamseweg 154.500 0 4.600 149.900
Verbeteren Voetgangersoversteekplaatsen 20.000 0 0 20.000
Aankoop aandelen NV netwerk 741.900 0 741.900 0
Beperken wateroverlast 250.000 0 39.800 210.200
Veilige speelruimte 150.000 0 6.800 143.200
Aanpassen groenzone randweg 35.000 0 2.400 32.600
Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
(totaal):

12.161.100 6.825.300 1.200.600 3.714.700

Vervangingsinvesteringen (totaal): 3.665.800 325.400 156.700 338.500
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2007 
Reconstructie Sleeswijk Visserstraat 
Dit in 2007 afgerond project is voordeliger uitgevallen. 
 
Reconstructie Rijksstraatweg (Voorweg-Verbindingsweg) 
In 2008 wordt dit project voorbereidt en met de uitvoering gestart. 
 
Geluidswal Rotterdamseweg 
Het project is nog niet uitgevoerd omdat er eerst nog een aanvullend onderzoek nodig is. Verwacht 
wordt dat er in 2008 met de uitvoering kan worden begonnen. 
 
Verbeteren Voetgangersoversteekplaatsen 
De uitgaven hiervoor staan gepland voor 2008. 
 
Beperken wateroverlast 
Dit project zal in 2008 afgerond worden. 
 
Veilige speelruimte 
Deze investering wordt pas in 2008 uitgevoerd nadat het lopende onderzoek is afgerond. 
 
Aanpassen groenzone randweg 
Deze groenzone wordt ontwikkeld in relatie met de provinciale dienst Landelijk Gebied. Het plan 
ervoor heeft vertraging opgelopen. 
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Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
30 KM voorzieningen 
In de eerste helft van 2008 vindt er een evaluatie plaats van de genomen maatregelen. Naar aan-
leiding daarvan zullen aan het college de laatste relevante maatregelen voorgesteld worden ten 
laste van het restantkrediet ad € 69.800,--. 
 
Reconstructie Rijksstraatweg/Noldijk 
In 2007 is vast komen te staan dat een veilige oplossing de aanleg van een mini-rotonde vereiste. 
Dit is aanleiding geweest tot het beschikbaar stellen van extra budget en tot uitstel van de realisatie 
naar 2008. Van de Stadsregio wordt nu in ieder geval een subsidie verwacht van € 64.500,--. Ook 
zal aan het Waterschap een bijdrage worden gevraagd. De verwachte uitgaven bedragen in totaal 
ruim 3 ton. 
 
Reconstructie kruispunt Poplierenlaan/Kastanjelaan 
Voor dit project staat nog een restantkrediet van ruim 4 ton. Realisatie hangt samen met de defini-
tieve besluitvorming over het tracé van de Tramplus. 
 
Uitvoering knelpunten hulpdiensten 
Vanwege inspraakrondes is er van het totale krediet ad € 172.000,-- bijna € 95.000,-- nog niet be-
steed. Naar verwachting zal dit in 2008 gebeuren. 
 
Transferium Fast Ferry 
Hier moet nog voor € 177.000,-- een wachtruimte gerealiseerd worden. Daarvoor moet nog een 
bouwplan en een stedenbouwkundige uitwerking plaatsvinden. Verder wordt er nog een subsidie 
van € 104.700,-- van Rijkswaterstaat verwacht. 
 
Mechanische afvalverwerking 
Voor de mechanische afvalverwerking is er nog een restantkrediet van € 1.572.200,--. Uitvoering 
van dit project is nu in 2008 gepland. In de begroting 2008-2011 is daar al rekening meegehouden. 
 
Ruimen graven 
Het restant krediet van € 114.400,-- wordt afgevoerd omdat het ruimen pas voor 2011 gepland is. 
Voor die tijd zal er een nieuw krediet worden aangevraagd. 
 
Uitbreiding begraafplaats Vredehof 
De resterende kredieten ten bedrage van € 268.600,-- worden nu afgeraamd, omdat er voor de 
noodzaak van verdere uitbreiding eerst nog aanvullend onderzoek nodig is. Te zijner tijd zal dan 
een nieuw krediet aangevraagd worden. 
 
Stimuleringsfonds Startersregeling 
In 2007 is er vanwege de gestegen marktrente € 47.000,-- minder in het stimuleringsfonds gestort 
dan gepland. Voor 2008 wordt vooralsnog nog uitgegaan van het oorspronkelijk geplande bedrag 
van € 565.000,--. Volledige realisatie daarvan hangt wel af van de verdere ontwikkeling van de 
marktrente. 
 
Wijkontwikkelingsplannen 2007 
Op dit project resteert tot en met 2007 nog een restantkrediet van € 247.200,--. Dit bedrag zal wor-
den toegevoegd aan het krediet van € 45.000,-- in 2008. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Verkeersregelinstallaties 
De vervanging van de verkeerslichten aan de Vlietlaan-Vondellaan staat gepland voor 2008  
(€ 102.500,--). Op de Rijksstraatweg-Waalweg is de installatie verwijderd. Het restantkrediet ad  
€ 18.600,-- zal worden aangewend voor verkeersmaatregelen ter compensatie van de vervallen 
verkeerslichten. 
 
Parkeren 
De investeringen in parkeerplaatsen hangen onder andere samen met het Verkeersplan. Dit on-
derdeel van dat plan zal in 2008 afgerond worden (restantkrediet € 38.500,--). 
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Waterhuishouding 
Voor dit onderdeel kan er € 24.600,-- aan kredieten voor gemalen vervallen. Hiervan betreft het  
€ 12.000,-- voor de installatie aan de Rijnsingel omdat de verantwoording hiervoor is overgedragen 
aan het Waterschap Hollandse Delta en € 9.800,-- wat op de exploitatie verantwoord gaat worden. 
 
Rioolstelsel 
Op de kredieten voor investeringen voor de riolering was in 2007 in totaal nog een bedrag over van 
€ 2.929.300,--. Hiervan wordt bij deze jaarrekening € 2.822.900,-- afgeraamd. In 2008 wordt daar-
voor in de plaats het Gemeentelijk rioleringsplan IV vastgesteld waarbij nieuwe kredieten voor de 
investeringen in het rioolstelsel zijn aangevraagd. Het verschil ad € 106.400,-- is nog bestemd voor 
investeringen die in 2007 zijn voorbereid en waarvan de uitvoering in 2008 zal plaatsvinden. 
 
Speelelementen 
Voor dit project staat er nog een restantkrediet open van € 29.600,--. In 2008 zal dit project afge-
rond worden. 
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2.2.6 Programma 6 Welzijn 
 
2.2.6.1 Algemeen  
 

Welzijn omvat alles dat belangrijk is voor het welbevinden van de inwoners van Ridderkerk. Het 
programma Welzijn heeft betrekking op de beleidsterreinen die zich afspelen buiten de terreinen 
onderwijs, zorg, werk en inkomen. Die komen in andere programma’s terug. Welzijn is wel sterk 
verbonden met deze beleidsterreinen. Hier gaat het om kunst en cultuur, om sociaal culturele acti-
viteiten en last but not least om sport. Het is belangrijk om voortdurend aandacht te hebben voor 
de integratie van minderheidsgroeperingen en het bevorderen van vrijwilligerswerk. Door te inves-
teren in welzijn en sociale samenhang kan worden voorkomen dat mensen afhankelijk worden. 
Preventie is dan ook een sleutelbegrip.  
 
De gemeente wil de kwaliteit van de Ridderkerkse gemeenschap en daarmee de mate van welbe-
vinden vergroten waardoor bewoners niet alleen waardering hebben voor het voorzieningenniveau 
dat in de gemeente aanwezig is, maar het ook in maatschappelijk opzicht waarderen in Ridderkerk 
te wonen en samen onze lokale gemeenschap te vormen. Bij die samenleving horen ook de inwo-
ners die recent of al wat langer geleden vanuit andere landen naar Ridderkerk zijn gekomen. Van 
deze nieuw- en oudkomers wordt verwacht dat zij zich inspannen om hun inburgering tot een suc-
ces te maken. Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering wordt ook aan de oudkomer een 
inburgeringsverplichting opgelegd. In de nieuwe Wet wordt de inburgeringsplichtige verantwoorde-
lijk voor zijn eigen inburgeringsproces. Echter voor de in de Wet genoemde prioriteitsgroepen kan 
de gemeente nog een trajectaanbod doen. Voor (nieuwe) inburgeringsplichtigen met een uitkering 
aan wie arbeidsplicht is opgelegd, worden dit trajecten in combinatie met reïntegratietrajecten. 
Voor de gemeente betekent dit een nieuwe aanpak. Hoe de nieuwe Wet er precies uit komt te zen 
is op dit moment nog moeilijk aan te geven, omdat de wet o.a. nog niet door de Tweede Kamer 
behandeld is. De verwachting is dat in 2007 de wet zal worden ingevoerd.  
 
De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is behandeld in de Tweede Kamer en zal naar 
verwachting per 1 januari 2007 worden ingevoerd. De behandeling in de Tweede Kamer heeft ge-
leid tot een aantal aanpassingen in de wet, die inmiddels ook bij de voorbereiding van de invoering 
zijn betrokken. Het doel van de WMO is zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in de samenle-
ving. Gemeenten worden met de WMO verantwoordelijk voor het organiseren van de lokale maat-
schappelijke ondersteuning. De WMO legt de verantwoordelijkheid voor participatie bij burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeente is verantwoordelijk voor een voorzienin-
genaanbod dat burgers in staat stelt om mee te doen in de maatschappij en elkaar daarbij te hel-
pen. Met de WMO kunnen gemeenten al die regelingen bij één loket onderbrengen. In de WMO 
gaan de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de AWBZ op. Dat bete-
kent dat er ook een nieuw (juridisch) kader is voor de relatie tussen de gemeente en de welzijns-
sector. In 2007 zal dit kader verder worden ingevuld. 
 
Het beleid op de welzijnsterreinen richt zich op alle burgers van de gemeente Ridderkerk met bij-
zondere aandacht voor achterstandsgroepen en kwetsbare groepen. Het gaat om burgers die on-
voldoende deelnemen aan de samenleving of in een sociaal isolement verkeren. Daar waar nieuwe 
voorzieningen nodig zijn, wordt steeds de vraag gesteld of bestaande organisaties die kunnen 
aanbieden. Dit om een versnippering van het aanbod te voorkomen, een meer integrale werkwijze 
te bewerkstelligen en het aantal aanspreekpunten van de gemeente beperkt te houden. Specifieke 
voorzieningen zijn vanwege hun beperkte schaal kwetsbaar en relatief duurder. 
 
Beleidsmatige afwegingen bij dit programma zullen steeds zijn: de mate waarin de voorzieningen 
bijdragen aan een integraal programma-aanbod op het bevorderen van sociale samenhang, parti-
cipatie en preventie en het bieden van een vangnet voor de meest kwetsbare groepen. 
 
Samengevat dient het beleid er in het algemeen op gericht te zijn dat tegen een redelijke prijs door 
middel van een gevarieerd aanbod bijgedragen wordt aan het welbevinden van de inwoners van 
Ridderkerk. 
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2.2.6.2 Realisatie  
 

Invoering Wet inburgering 
In januari 2007 is gestart met de invoering van de Wet inburgering (WI). De gemeente Ridderkerk 
heeft bij de invoering van de WI een verordening en een beleidsnotitie opgesteld. Zij heeft gekozen 
om de inburgeringsplichtigen persoonlijk te benaderen, met een huisbezoek, om naast de WWB-
ers alleen de moet-doelgroep (inburgeringsplichtigen met een asielverleden en geestelijk bediena-
ren) een aanbod te doen en de groep inburgeringsplichtigen stapsgewijs, over een periode van 5 
jaar, te handhaven.   
Op 19 april 2007 is de Wet inburgering officieel ingevoerd in de gemeente Ridderkerk en kon er 
gestart worden met de overige werkzaamheden die met de invoer van de WI te maken hadden, 
waaronder de aanbesteding van de inburgeringstrajecten. Op 2 juli is het bestek gepubliceerd en 
op 4 september is de inschrijving gesloten. Op 1 december zijn de eerste inburgeraars met hun tra-
ject gestart bij de nieuwe opdrachtgever.  
De Wet inburgering valt onder het samenwerkingsverband met de gemeente Albrandswaard. 
 
Aanbesteding leerlingenvervoer 
In oktober 2007 is gestart met de eerste voorbereidingen met de aanbesteding leerlingenvervoer. 
Het contract met de huidige opdrachtgever loopt namelijk in de zomer van 2008 af en kan niet 
meer verlengd worden. In oktober zijn de eerste besprekingen gevoerd en in december 2007 is het 
bestek afgerond. Op 11 januari 2008 is het bestek gepubliceerd. Het is de bedoeling dat het nieu-
we contract op 1 augustus 2008 ingaat. Door de drie BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrands-
waard en Ridderkerk) is besloten te gaan samenwerken op het gebied van de aanbesteding van 
het leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer wordt gezamenlijk aanbesteed, maar wel in percelen. 
 
Invoering WMO 
In 2007 is de WMO ingevoerd. Om tot een goed beleidsplan te komen is een WMO conferentie ge-
houden. Het resultaat van de conferentie was overeenstemming over de doelen tav de negen pres-
tatievelden, de route naar realisering hiervan en de prioriteiten voor de komende jaren. Het resul-
taat van de conferentie is de basis voor het beleidsplan 2008-2011. In dit beleidsplan is beschre-
ven wat de gemeente, samen met haar partners, in deze periode gaat doen. Op grond van de 
WMO kan de gemeente de uitvoering van een aantal regelingen bij één loket neerleggen. Hiervoor 
is eind 2006 de Wijzerplaats van start gegaan. In 2007 is het loket volledig ingericht en operatio-
neel. In het loket is samenwerking met de SWOR en MEE gerealiseerd. In 2007 is de verordening 
voor de WMO adviesraad vastgesteld. De gemeente heeft meegedaan aan de WMO benchmark 
om de klanttevredenheid te meten.  
 
Sport  
Medio 2007 is het tweede BOS (Buurt, Onderwijs en Sport) project voor het terug dringen van met 
name het overgewicht bij de VMBO leerlingen gestart.  
Voor de tweede maal is de tijdelijke ijsbaan op het Koningsplein een groot succes geweest.  
In 2007 is het onderzoek naar de haalbaarheid van een openlucht zwembad in Ridderkerk afge-
rond. 
 
Subsidiesystematiek 
Het subsidieproces is verder verbeterd. Met organisaties op de terreinen van zorg en welzijn en 
maatschappelijk werk zijn vanaf dit jaar productafspraken gemaakt die gebaseerd zijn op de pres-
tatie-indicatoren. Daarnaast zal er overleg plaatsvinden om te komen tot meerjarige subsidie af-
spraken. 
 
Ingaande 1 januari 2008 is het subsidieproces voor initiatiefsubsidies geïmplementeerd. In het jaar 
2009 zal de digitalisering van dit proces gebeuren zodat voor activiteiten in 2010 via de website 
aangevraagd kunnen worden. 
 
Fusie Dynamiek/SWOR 
In 2007 zijn ambtelijk en bestuurlijk diverse gesprekken gevoerd ter voorbereiding van de fusie. 
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2.2.6.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 6 Welzijn  

 

Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan we daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2007  

Toelichting op afwijkingen 

          

Versterken van de socia-
le samenhang en verbe-
teren van de kwaliteit 
van leven.  

Inwoners waarde-
ren de sociale sa-
menhang met mi-
nimaal een 7  

In elke wijk is een wijk-
overleg, naar eigen invul-
ling van de wijk zelf (zie 
ook programma 3). 

  In elke wijk is een wijkoverleg. De werking hiervan wordt middels de Evaluatie Participatieregels geëva-
lueerd.  

 

      Opzetten van een vorm van buurtopbouw-
werk/samenlevingsopbouw en 
(jeugd)buurtbemiddeling. 
 

Project buurtbemiddeling en jongerenbuurtbemiddeling is gestart. Vrijwilligers zijn geschoold en gecerti-
ficeerd. Het wordt nu verder uitgebouwd.  

      Stimuleren van vrijwilligerswerk, visie op vrijwilli-
gerswerk in 2007 actualiseren. 

Het college heeft besloten de actualisatie van de visie mee te nemen bij het WMO beleidsplan.  

    De deelname aan activi-
teiten van het sociaal cul-
tureel werk blijft minimaal 
gelijk.  

Vanaf 2007 volledig doorvoeren beleidsgestuurde 
contractfinanciering met de uitvoerende partners  op 
de terreinen van zorg en welzijn en maatschappelijk 
werk en hiervoor productafspraken maken. 

Het subsidieproces is verder verbeterd. Met organisaties op de terreinen van zorg en welzijn en maat-
schappelijk werk zijn vanaf dit jaar productafspraken gemaakt die gebaseerd zijn op de prestatie-
indicatoren.  
Daarnaast zal er overleg plaatsvinden om te komen tot meerjarige subsidie afspraken. 
 
Ingaande 1 januari 2008 is het subsidieproces voor initiatiefsubsidies geïmplementeerd. In het jaar 
2008 zal de digitalisering van dit proces gebeuren zodat voor activiteiten in 2009 via de website aange-
vraagd kunnen worden. 

 

      Onderzoeken of het concept van het wijkvoorzienin-
gencentrum in Slikkerveer als voorbeeld kan dienen 
voor andere wijken.  

Of een dergelijk WVC ook voor andere wijken een manier is om burgers meer betrokken te laten zijn bij 
hun wijk, is (nog) niet onderzocht 

 

      Realiseren van een jeugdvoorziening 16+ in elke wijk 
die daar behoefte aan heeft en realiseren van een 
multifunctioneel podium voor alle Ridderkerkse jon-
geren.  
 

In een viertal wijken is een jongerensoos 16+ gestart in samenhang met de reeds bestaande sozen 12-
16 jaar. In december 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot verhuizing van het jongerenwerk (podi-
umzaal, soos van de Gooth, jongerensoos 12-16 en 16+) van de Kuyperschool naar de P.C.  
Hooftstraat. 

 

      Implementeren WMO (zie ook bij programma Zorg).   

      Implementeren van de nieuwe Wet inburgering, die 
naar verwachting 1 januari 2007 in werking zal tre-
den. 

De uitvoer van de WI loopt. Verschillende inburgeringsplichtigen zijn reeds opgeroepen, worden ge-
handhaafd, van informatie voorzien en indien van toepassing op traject gezet. 
De aanbesteding van de inburgeringstrajecten is afgerond en de eerste cursisten zijn reeds gestart bij 
nieuwe opdrachtnemer 

 

     Uitbreiden aantal (centrum)evenementen. Er is een commissie Evenementen Koningsplein ingesteld met als doel het Koningsplein te verlevendi-
gen door middel van het (doen) organiseren van een aantal evenementen. 
Daarnaast wordt een startnotitie aan de raad voorgelegd waarin wordt voorgesteld hoe te komen tot 
een beleids- en toetsingskader en binnen welke kaders dit beleid moet blijven. 

 

  

  

Het percentage Ridder-
kerkers dat in een sociaal 
isolement verkeert, is mi-
nimaal 10% lager dan het 
landelijk gemiddelde.  

Vóór eind 2008 de omvang van het probleem van 
sociaal isolement in beeld brengen en risicogroepen 
in kaart brengen.  

In samenwerking met Albrandswaard en Barendrecht is er een project gestart om sociaal isolement aan 
te pakken. 
Zie ook programma zorg Voor de vaststelling van het RASproject is een werkplan opgesteld. Dit werk-
plan is ter goedkeuring aan de Stadregio verzonden.  

 

 

  

  

  Nieuwe inwoners uitnodigen voor een kennismaking 
en Ridderkerkers uitnodigen om de nieuwe inwoners 
die daar prijs op stellen wegwijs te maken in de ge-
meente.  
 

In 2007 is een start gemaakt met specifieke acties om nieuwe inwoners van Ridderkerk te verwelko-
men. Hiertoe zijn speciale welkomstpakketten verstrekt. 

 

 

 

Over 4 jaar is er geen 
voedselbank meer nodig. 

 In de onlangs vastgestelde nota Armoedebestrijding heeft het vergroten van het bereik en gebruik van 
de inkomensondersteunende middelen door vereenvoudigde aanvraagprocedures, het koppelen van be-
standen en het verkrijgen van inzicht in de doelgroep prioriteit.  

 

  

  

Percentage ouderen dat 
gebruik maakt van de ou-
derenvoorzieningen is in 
2007 5% toegenomen 
t.o.v. 2004. 

  In de nota Armoedebestrijding is opgenomen dat een onderzoek naar de inkomenspositie van minima 
in Ridderkerk over 2008 wordt uitgevoerd. Het percentage ouderen dat gebruik maakt van de  
ouderenvoorzieningen is een onderdeel van het onderzoek.  

 

 

    In 2007 is 85% van de 
ouderen die gebruik ma-
ken van het ouderenver-
voer tevreden tot zeer te-
vreden. 
 

  De uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek wordt in 2008 bekend gemaakt. 
 

 

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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2.2.6.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.6.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 6 Welzijn 
 

(voordeel + / nadeel -)
Programma 6 Welzijn Begroting

2007
Begroting 

2007 na wijz.
Rekening

2007
Lasten -8.169.900 -8.690.800 -8.623.500
Baten 824.900 1.331.800 1.236.100

Saldo voor bestemming -7.345.000 -7.359.000 -7.387.400
Toevoeging reserve -13.400 -13.400 -15.400
Onttrekking reserve 12.100 101.000 131.600

Totaal reserve mutaties -1.300 87.600 116.200
Saldo na bestemming -7.346.300 -7.271.400 -7.271.200

 
 

Toelichting belangrijkste afwijkingen > € 50.000,-- 
 

Voor de belangrijkste verklaring zie hoofdstuk 2.2.10 resultaatbepaling en –bestemming. 
 
2.2.6.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 6 Welzijn  
 

1. Samenlevingsopbouw (vanaf 2008) 
Ter versterking van de sociale samenhang en verbeteren van de kwaliteit van leven, wordt er vanaf 2008 
extra geïnvesteerd in opbouwwerk. Daarnaast gaan de deuren van het WVC Bolnes open waardoor er 
extra uren professioneel beheer nodig zijn.  
 
2. Twee buurtsportlocaties 
De eerste van de buurtsportlocatie wordt in de wijk Bolnes gerealiseerd en is naar verwachting voor de 
zomer van 2008 gereed. Het overleg met de omwonenden, de jeugd en betrokken instanties over de 
inrichting van de voorziening is gevoerd. De uitvoering is in gang gezet. 
De tweede buurtsportlocatie is conform de planning meegenomen in de besluitvorming over de bouw van 
een nieuwe sporthal Drievliet 
 
3. BOS-projecten (2010) 
Tweede jaar uitvoering van het Bosproject Bolnes. De continuering van het project is in 2010 geraamd. 
Het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de subsidie aanvraag voor het BOS-beleid VMBO 
gehonoreerd. Het project waarbij het accent ligt bij verminderen van het overgewicht bij de VMBO 
leerlingen is voor de organisatie en uitvoering overgedragen aan de SRS.  
Aanvraag van een tweede project is niet gehonoreerd. Er waren te veel aanvragen bij het ministerie 
ingediend, zodat naar rato toebedeeld is: Ridderkerk had er twee ingediend en 1 gekregen. 
 
4. Extra ondersteuning vrijwilligerswerk 
Op (structureel) extra ondersteuning van vrijwilligerswerk zou ingezet worden n.a.v. de actualisatie van de 
visie. Wij hebben besloten de actualisatie van de visie mee te nemen in het WMO-beleidsplan, zodat in 
2007 nog geen nieuwe visie is vastgesteld. In de vastgestelde meerjarenbegroting 2008-2011 is besloten 
een bedrag van structureel € 15.000,- te bezuinigen op vrijwilligerswerk, zodat er geen ruimte is voor extra 
ondersteuning. Uiteraard kan er n.a.v. de vast te stellen visie gekozen worden om binnen de huidige 
budgetten de ondersteuning anders te organiseren. 
 
5. Latere uitvoering project stedelijk jongerencentrum (vanaf 2008) 
In december 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot verhuizing van het jongerenwerk (podiumzaal, soos 
van de Gooth, jongerensoos 12-16 en 16+) van de Kuyperschool naar de P.C. Hooftstraat. Om het pand 
aan de P.C. Hooftstraat aan te passen aan de wensen van de gebruikers is een investering en een budget 
voor bijkomende kosten nodig. 
In de eerstvolgende programmamonitor van 2008 nadat er overeenstemming is bereikt over invulling van 
de P.C. Hooftstraat wordt op basis van een realistische begroting het budget bepaald.  
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6. Jongerenwerk 16+ 
Door het gemeenteraadsbesluit van september 2006 zijn er vanaf 2007 oplopend middelen beschikbaar 
om invulling te geven aan het jongerenwerk 16+. In 2007 is een start gemaakt met het wijkgerichte 
jongerenwerk door het realiseren van vier jongerensozen 16+. De werkgroep voor de invulling van 
stedelijke activiteiten in de podiumzaal heeft een vernieuwing ondergaan. Hierdoor worden voor en door 
jongeren een aansprekend aanbod aan stedelijke activiteiten aangeboden. 
 
7. Beweegvisie  
Bij de behandeling van de derde programma monitor 2007 hebben wij u toegezegd in 2008 te komen met 
een beweegvisie, waarbij met name aandacht zal worden besteed aan de benodigde activiteiten.  
 
2.2.6.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 6 Welzijn 
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2006

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2007

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2007/specifiek benoemd:

Bouw sporthal Drievliet 3.364.000 0 0 3.364.000
Jongerencentrum Drievliet 236.000 0 0 236.000
Uitbreiding kantoor SRS 350.800 0 0 350.800
Buurtsportaccommodatie Noordstraat 150.000 0 7.600 142.400
Buurtsportaccommodatie B 150.000 0 0 150.000

Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
(totaal):

12.853.300 10.643.100 -506.100 1.971.500

Vervangingsinvesteringen (totaal): 232.100 0 0 232.100  
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2007 
Bouw sporthal Drievliet\Jongerencentrum Drievliet 
De kredieten voor deze twee met elkaar samenhangende projecten zijn bij de 2e begrotingswijziging 2007 
beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke uitgaven staan gepland voor 2009. 
 
Uitbreiding kantoor SRS 
De uitbreiding van het kantoor van de SRS is gepland voor 2008. 
 
Buurtsportaccommodatie Noordstraat 
Voor dit project zijn in 2008 de voorbereidingen getroffen. De daadwerkelijke uitvoering zal in 2008 
plaatsvinden. 
 
Buurtsportaccommodatie B 
De in 2008 begrote investeringen voor deze accommodatie schuiven door naar 2009. 
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
Gebruiksvergunningen sporthallen 
Voor de investeringen in de sporthallen ten behoeve van de gebruiksvergunningen waren er aan de SRS 
voorschotten verstrekt. Bij de afrekening in 2007 bleken de daadwerkelijke investeringen een stuk lager te 
zijn. In totaal kon er daardoor ruim 5 ton met de SRS verrekend worden. Alle projecten zijn inmiddels 
afgerond. Het ontstane overschot op de kredieten (7,5 ton) is daardoor niet meer nodig.  
 
Stedelijk Jongerencentrum 
In 2006 is een krediet beschikbaar gesteld voor het Stedelijk Jongerencentrum van € 1.971.500,--. De 
daadwerkelijke investering is bij de begrotingsbehandeling van 2007 uitgesteld naar 2009. 
Zodra er overeenstemming is bereikt over de concrete invulling van het pand aan de P.C. Hooftstraat en 
de verbouwings- en bijkomende kosten bekend zijn, worden in de daarop volgende programmamonitor de 
hieruit voortvloeiende gevolgen in beeld gebracht.  
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Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Investeringen in sportvelden 
Voor het in stand houden van een vijftal sportvelden is er in totaal € 232.100,-- aan krediet beschikbaar. 
Uitvoering is doorgeschoven naar 2008. 
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2.2.7 Programma 7 Zorg 
 
2.2.7.1 Algemeen  
 

Zoals overal in de maatschappij zijn er ook in onze gemeente inwoners die aangewezen zijn op de 
zorg van anderen. De gemeente heeft daarin een bijzondere taak. 
 
Bij zorg gaat het om meerdere taakvelden zoals het bieden van een financieel vangnet. Mensen 
die, tegen hun wil, niet (meer) in staat zijn aan het arbeidsproces deel te nemen hebben recht op 
een uitkering. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om voor de minima iets extra’s te 
doen in het kader van de bijzondere bijstand1. 
Ook op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg is er veel waar de gemeente (zijdelings) 
bij betrokken is. De plaatselijke overheid kan bijvoorbeeld bijdragen aan een uitnodigend vesti-
gingsklimaat voor aanbieders op het hele terrein van de zorg, zoals huisartsen en zorginstellingen. 
De gemeente stimuleert en waardeert het vrijwilligerswerk, óók in de zorg. Mantelzorg heeft hierbij 
bijzondere aandacht.  
 
Voor de wetswijziging van 1 januari 2003 waren gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdge-
zondheidszorg (JGZ) van 4 tot 19 jaar. Nu is de gemeente ook verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de zorg voor kinderen tot 4 jaar. Deze zorg wordt binnen de gemeente uitgevoerd door een 
thuiszorgorganisatie. De integratie tussen thuiszorgorganisaties en de GGD Rotterdam e.o. wordt 
via de gemeenschappelijke regeling van de GGD uitgewerkt. De uitkomst is een toename in de 
verantwoordelijkheid voor de jeugdgezondheidszorg. 
 
Implementatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal veel veranderen in de wijze waar-
op zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn georganiseerd. In de WMO zullen delen 
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de hele Wet voorzieningen gehandicapten, de 
Welzijnswet en mogelijk onderdelen van de Ziekenfondswet worden opgenomen. Deze wijzigingen 
hebben grote gevolgen voor burgers, (zorg)aanbieders, gemeenten en verzekeraars. Voor de ge-
meente Ridderkerk betekent dit een toename van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op 
het gebied van de gezondheidszorg en een toename van het financiële risico. 
 
De stadsregio is verantwoordelijke voor de organisatie van de regionale jeugdzorg. Aan deze ver-
antwoordelijkheid ligt de Wet op de Jeugdzorg (WJZ) ten grondslag. Op basis van deze wet heeft 
de stadsregio in overleg met de deelnemende gemeenten het Meerjarenbeleidskader jeugdzorg 
(2004 – 2007) ontwikkeld. De verantwoordelijkheden van gemeenten en de stadsregio in de keten 
van de jeugdzorg zijn complementair. De gemeente heeft daarbij vooral de taak om te zorgen voor 
de inbedding van de regionale jeugdzorg binnen de lokale zorgstructuur. 
 
2.2.7.2 Realisatie 
 

WMO: 
Per 1 januari 2007 is de gemeente – in het kader van de invoering van de WMO - verantwoordelijk 
geworden voor de inkoop én verstrekking van Hulp bij het huishouden (HH). Dit eerste uitvoerings-
jaar heeft laten zien, dat er geen enkele cliënt ‘tussen wal en schip’ is geraakt en dat de gemeente 
de taak naar behoren heeft uitgevoerd. De cliënten hebben de zorg gekregen waar zij ‘recht’ op 
hadden. 
 
In verband met het niet aanwezig zijn van zorginhoudelijke informatie over deze zgn. overgangscli-
enten én de verplichting om opnieuw het recht op zorg vast te stellen is in 2007 met ‘operatie her-
indicatie’ gestart. Het stellen van de herindicaties leidde tot een aanmerkelijke verschuiving in het 
zorgbestand. Het merendeel van de cliënten bleek een minder zware vorm van zorg nodig te heb-
ben dan per 1 januari 2007 was overgedragen. Deze verschuiving is ook landelijk zichtbaar gewor-
den en heeft ook tot landelijke discussies geleid, waarvan de uitkomst nog niet bekend is. Bekend 
is wel – en daarover is in 2007 ook diverse malen met de uitvoerende organisaties gesproken – dat 
deze verschuiving met name personele en/of financiële consequenties heeft voor de gecontrac-
teerde organisaties.  
                                                      
1 De inspanningen die verricht worden om mensen uit de bijstand terug te leiden naar een baan vallen onder het program-
ma “Werk en Economie” 
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WMO Adviesraad 
De WMO Adviesraad is sinds juni 2007 formeel gestart. Voor het functioneren van de Raad is een 
verordening vastgesteld. De Raad heeft een actieve rol gespeeld bij de advisering over het WMO 
Beleidsplan.  
 
Beleidsplan/conferentie/ adviesraad e.d.  
In juli 2007 heeft een conferentie plaatsgevonden waarin bouwstenen zijn aangedragen voor het 
WMO Beleidsplan. Dit Beleidsplan is in het najaar afgerond, waarna externe partners en de WMO 
Adviesraad over de inhoud hebben geadviseerd. Het beleidsplan is in februari 2008 door de Raad 
vastgesteld. 
 
Gezondheidsnota  
De voorbereidingen voor het opstellen zijn samen opgestart met die voor het WMO Beleidsplan, 
aangezien er een overlap zit in de te behandelen onderwerpen. Tijdens de conferentie in juli 2007 
is de nu geldende gezondheidsnota aan de orde geweest en zijn er aanbevelingen voor de nieuwe 
nota meegegeven. 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
In 2007 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Er 
is een projectgroep met externe partners actief, die de voorbereidingen treffen voor de realisatie 
van het CJG. 
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Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan we daarvoor doen? 
(Activiteiten)  
Begroting 2007-2010 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2007  

Toelichting op afwijkingen 

          

Ridderkerkers zo veel 
mogelijk in staat stellen 
om voor zichzelf te zor-
gen. Degenen die dat 
niet (meer) kunnen toe-
gang verlenen tot de 
noodzakelijke voorzie-
ningen en waar mogelijk 
ondersteunen. 

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

Minimaal 95% van de pro-
ductafspraken met externe 
organisaties is uitgevoerd 

Monitoren van de resultaten op de 
productafspraken 

Minimaal 95 % van de productafspraken is behaald. Hiervoor heeft de gemeente geparticipeerd in 
diverse overleggen.  
 
De Gezondheidsenquête is uitgevoerd. Resultaten zullen in 2008 met de startnotitie nota Volks-
gezondheid 2008-2011 aan de raad worden gepresenteerd.  
 
De evaluatie van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid is meegenomen met WMO-conferentie. De 
resultaten hiervan zijn verwerkt in het WMO-beleidsplan. Vaststelling van dit plan zal in 2008 
plaatsvinden.  
 

 

    De overeengekomen norm 
van 15 minuten voor aanrij-
tijden van ambulances wor-
den gehaald.  
 

Rapportage GHOR Ridderkerk. Gedurende het jaar zijn diverse pogingen gedaan om het aantal overschrijdingsritten te minimali-
seren, o.a. door burenhulp (inzet ambulances vanuit andere regio’s) en een proefproject met de 
inzet van motorambulancediensten. Deze projecten hebben er tot nu toe toe geleid dat het aantal 
overschrijdingsritten op 30,4% staat. 
 

 

  Ieder die een beroep 
moet doen op maat-
schappelijke ondersteu-
ning weet de weg naar 
voorzieningen te vinden 
(burgermonitor) en 
waardeert deze met mi-
nimaal een 7. 

Het aantal klanten aan het 
loket voor maatschappelijke 
ondersteuning neemt toe 
met 10 % per eind 2007 
t.o.v. sept. 2006 (startda-
tum). 

Uitbreiden breed loket voor zorg en 
welzijn met andere partners.  

Resultaten zijn behaald.  
 

In 2007 is een start gemaakt met de evaluatie van De Wijzerplaats, heeft er een Cliënttevreden-
heidsonderzoek WMO plaatsgevonden, is de benchmark WMO en het onderzoek Staat van de 
gemeente uitgevoerd. 
 

De ketensamenwerking of lokale zorgstructuur heeft in 2007 een extra impuls gekregen door het 
houden van diverse bijeenkomsten en het maken van concrete afspraken over o.a. doorverwijzing 
door De Wijzerplaats richting de participerende organisaties én overige ketenpartners. 

 

  Volwaardige deelname 
van alle Ridderkerkers 
aan het maatschappelijk 
verkeer mogelijk maken. 

Het niveau van zorg gaat 
niet achteruit door de komst 
van de WMO. 

Implementeren WMO, in samen-
spraak met de zorgvragers en –
aanbieders. 

 
Bij de invoering van de WMO per 1 januari 2007 is als voorwaarde gesteld dat het niveau van 
zorg minimaal gehandhaafd zou blijven en/of dat de cliënt de zorg krijgt waarvoor deze geïndi-
ceerd is. Vastgesteld kan worden dat geen enkele overgangscliënt tussen wal en schip is geraakt. 
Vastgesteld is ook dat er in het afgelopen jaar een verschuiving van de zwaardere vorm van HH 
(HH2) naar een lichtere vorm van HH (HH1) heeft plaatsgevonden. Ondanks deze verschuiving is 
het niveau én de kwaliteit van zorg gehandhaafd.  
 
In 2007 was uiteraard onduidelijk of de door het Rijk beschikbare middelen toereikend voor de 
uitvoering van de WMO zouden zijn. Ook landelijk was er veel onrust over aanbestedingen en 
budgetten.  
 
 

 

      Mogelijk doorvoeren eigen bijdra-
geregeling en/of inkomensafhanke-
lijke bijdrage om de zorg betaal-
baar te houden.  

Gelet op de toekomstige ontwikkelingen van de WMO-budgetten wordt het eigen bijdrage beleid 
niet gewijzigd. 

 

 

    95% van de WVG-
aanvragen wordt binnen 12 
weken afgehandeld. 

Het verstrekken van vervoers- 
en/of woonvoorzieningen. 

De indicator is gehaald.  
De doorlooptijden van de aanvragen bij De Wijzerplaats zijn als volgt: 
Woonvoorzieningen 59 dgn 
Vervoersvoorzieningen 35 dgn 
Rolstoelvoorzieningen 50 
Ouderenvervoer 65+ 8  dgn 
HH                          22 dgn 
 
In principe heeft iedere cliënt – met uitzondering van een aanvraag voor  het collectief vervoer – 
bij alle individuele voorzieningen de keuze tussen een PGB of zorg in natura.  
 
Op dit moment maken 402 cliënten gebruik van een PGB. Het merendeel van deze PGB’s is ver-
strekt in het kader van Hulp bij het Huishouden (HH). 
 

In verband met een beperkt aantal com-
plexe aanvragen is de gemiddelde door-
looptijd erg opgelopen. Wordt hierop gecor-
rigeerd dan geldt dat meer dan 95% van de 
aanvragen binnen de gestelde periode is 
afgehandeld. Concreet betekent dit: 
Woonvoorzieningen: 34 dgn 
Rolstoelvoorzieningen 25 dgn 
In totaal zijn er 1674 nieuwe aanvragen in 
behandeling genomen. 
 

 
2.2.7.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 7 Zorg  
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2.2.7.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 7 Zorg 
 
 

Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan we daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 

Wat hebben wij gedaan? 
Realisatie 2007  

Toelichting op afwijkingen 

      
    Het aantal vrijwilligers dat 

werkzaam is in de zorg 
stijgt met minimaal 10% 
tussen 2006 en 2010. 

Samenwerking met SWOR en Vrijwilligers-
steunpunt.  

De volgende voorzieningen zijn in 2007 aan cliënten verstrekt: 
Rolstoelen 179 
Woonvoorzieningen 203 
Vervoersvoorzieningen418 
Huishoudelijke verzorging 561 
Ouderenvervoer 65+ 255 
 
 

 

    Het aantal mantelzorgers 
blijft minimaal gelijk. 

Steunpunt mantelzorg operationeel vanaf 1 
januari 2007. 

  

  Mensen die (tij-
delijk) financieel 
niet voor zichzelf 
kunnen zorgen 
ondersteunen. 

  Actief opsporen van mensen die in de knel 
zitten, onder andere door koppeling van be-
standen.  

In samenwerking met Barendrecht,  Albrandswaard  en de lokale welzijnsorganisaties is subsidie aangevraagd voor 
een RAS-project (Regionale Agenda Samenwerking) om meer vrijwilligers en mantelzorgers te behouden en te 
werven. Uitkomst van deze aanvraag is nog niet bekend.  
 

Over een eventuele toename van het aantal vrijwilligers  dat werkzaam is in de zorg zijn (nog) geen gegevens be-
kend. 

 

 

  

  

Het percentage Ridder-
kerkers dat in een sociaal 
isolement verkeert, is mi-
nimaal 10% lager dan het 
landelijk gemiddelde.  

Vóór eind 2008 de omvang van het pro-
bleem van sociaal isolement in beeld bren-
gen en risicogroepen in kaart brengen.  

In 2007 is het Steunpunt Mantelzorg echt van start gegaan. De uitwerking verloopt boven verwachting. Het Steun-
punt is voor wat betreft de front-office ondergebracht bij De Wijzerplaats en voor wat betreft de backoffice bij de 
SWOR. 
 

 

 

      Fraudebestrijding intensiveren.  In februari 2007 is een onderzoek naar de aanwezigheid van minima in Ridderkerk uitgevoerd. Bij de uitvoering van 
dit onderzoek zijn diverse bestanden, waaronder die van de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst ge-
koppeld. 
 

In 2007 is de ‘seizoensgebonden mailing’ richting de doelgroep ingevoerd, o.a. door verspreiding van het huis-
houdboekje. Hierbij is gebruik gemaakt van de koppeling van bestanden en de lokale partijen voor wat betreft de 
verspreiding. Dit alles om het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan. 
 

De spaarlampenactie is succesvol uitgevoerd. In totaal zijn er 750 pakketten verstrekt. 

 

  Goede jeugd-
zorg: zie indicato-
ren bij program-
ma 4 educatie. 
 

    In 2007 zijn de mogelijke risicogroepen gedefinieerd en hebben er naar de diverse groepen diverse onderzoeken 
plaatsgevonden. 
 

Het onderzoek van het Basisberaad Rotterdam naar sociaal isolement bij mensen met een psychiatrische gerela-
teerde aandoening (incl. verslavingsproblematiek) heeft geen bruikbare resultaten opgeleverd.  
 

In 2007 heeft KWIZ onderzocht in hoeverre de risicogroep ‘mensen met een laag inkomen én ouderen’ gebruik ma-
ken van de gemeentelijke voorzieningen. Deze gegevens vormden de basis voor de Nota Armoedebestrijding, 
waarin aandachtspunten voor de bestrijding van sociaal isolement zijn opgenomen.  
 

In 2007 is het werkplan opgesteld voor het RAS-project ‘sociaal isolement en ouderen en de inzet van vrijwilligers 
ter voorkoming van het sociaal isolement’. 
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2.2.7.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.7.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 7 Zorg 

 

(voordeel + / nadeel -)
Programma 7 Zorg Begroting

2007
Begroting 

2007 na wijz.
Rekening

2007
Lasten -19.039.000 -23.026.000 -22.504.000
Baten 8.273.200 13.192.300 12.035.900

Saldo voor bestemming -10.765.800 -9.833.700 -10.468.100
Toevoeging reserve 0 0 -2.600
Onttrekking reserve 50.000 50.000 71.300

Totaal reserve mutaties 50.000 50.000 68.700
Saldo na bestemming -10.715.800 -9.783.700 -10.399.400

 

Toelichting belangrijkste afwijkingen > € 50.000,-- 
 

Voor de belangrijkste verklaring zie hoofdstuk 2.2.10 resultaatbepaling en –bestemming. 
 
2.2.7.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 7 Zorg  
 

1. Sluitende aanpak (zorg)keten 0-23 jarigen incl. amendement 
De interne zorgstructuur van de basisscholen is verbonden met het schoolmaatschappelijk werk. 
Het Jeugd Preventie Team 12- is gestart. Hierdoor is er een dekkend casuïstieknetwerk gecreëerd 
voor 0-23 jaar. De lokale jeugdagenda “Geen kind aan de kant”  is in oktober 2007 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Hierin is de sluitende aanpak voor de zorgketen door het college 
benoemd als speerpunt voor deze collegeperiode. Het realiseren van een sluitende aanpak maakt 
deel uit van de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk. Hiervoor worden 
de middelen sluitende aanpak ingezet.  
 
2. Onderzoek sociaal isolement 
Binnen de BAR-gemeenten bestaan er verschillende initiatieven ter voorkoming en bestrijding van 
eenzaamheid onder ouderen. In het BAR-koersdocument is een project op het gebied van 
bestrijding van eenzaamheid bij ouderen opgenomen. De Stadsregio heeft als voorwaarde voor het 
project gesteld dat er een werkplan opgesteld wordt. Dit plan is in december 2007 naar de 
Stadsregio naar verzonden. 
 
3. WMO; zorg op huidig niveau  
De gemeente houdt in 2007 een bedrag van € 217.000,-- over op het budget dat door het Rijk 
beschikbaar is gesteld voor het leveren van Huishoudelijke Hulp. Dit bedrag is inclusief de 
inkomsten uit de eigen bijdrage. De inkomsten uit de eigen bijdrage waren in 2007 te hoog 
geraamd. Structureel aframen is nog niet gebeurd. Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat er een 
groot overschot zou ontstaan omdat de verhouding tussen HH1 en HH2 ook in Ridderkerk uitkomt 
op 85:15 en daarmee aanzienlijk verschuift naar de goedkopere HH1 en de zorgaanbieders het 
product HH1 tegen zeer scherpe tarieven hebben aangeboden. Daarentegen is het aantal mensen 
dat van de WMO gebruik maakt sterk toegenomen en nog steeds stijgende. 
In 2006 is met de Raad afgesproken dat in 2007 definitieve besluitvorming zou plaatsvinden over 
de eigen bijdrage die klanten betalen voor de WMO-voorzieningen waar ze gebruik van maken. 
Met name gaat het om de eigen bijdrage voor de Huishoudelijke Hulp. 
Bij de invoering van de HH én de overdracht van de hulp bij het huishouden aan de gemeente per 
1 januari 2007, heeft de gemeente Ridderkerk voor een 'beleidsarme' invoering gekozen. Hierbij 
lag het voornaamste accent op het handhaven van de continuïteit van zorg. Dat wil zeggen; alle 
cliënten met hulp bij het huishouden die aan de gemeente zijn overgedragen, hebben in 2007 ook 
zorg ontvangen. Het vaststellen van het recht op zorg van deze 'overgangscliënten'  heeft daarbij 
geen prioriteit gehad. Door de aandacht op de continuering van zorg is de interne controle op 
onderdelen onvoldoende geweest. Onder andere door de accountantscontrole is direct 
actie ondernomen zodat de interne controle alsnog sluitend wordt. Hiertoe is met de accountant 
een hercontrole in juni 2008 afgesproken. Ten aanzien van de herindicaties heeft het college in juli 
2007 besloten ook 2008 als overgangsjaar aan te merken. Belangrijke reden hiervoor is ook het 
creëren van rust op de thuiszorgmarkt in Ridderkerk.  
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De uitgaven voor de Huishoudelijke Hulp in 2008 zijn afhankelijk van de te verwachten groei van 
het aantal klanten en de uitkomsten van de herindicatie van die klanten waarvan de indicatie na 1 
januari 2008 verloopt. Dat kan betekenen dat de uitgaven in 2008 stijgen en er sprake is van een 
beperkt overschot danwel een tekort. Het is in ieder geval gebleken dat er bij een dergelijke 
omvangrijke beleidswijziging met zoveel organisatorische en financiële consequenties het moeilijk 
begroten is.  
Ook de ontwikkeling van de financiële situatie inzake de Huishoudelijke Hulp na 2008 is onzeker, 
aangezien een nieuwe aanbesteding van de HH in 2008 zeer waarschijnlijk tot hogere tarieven 
vanaf 2009 zal gaan leiden. 
Gelet op de onzekere financiële ontwikkelingen betreffende de WMO-financiën is geen 
beleidswijziging ten aanzien van de eigen bijdrage voorgesteld. Concreet betekent dit dat voor de 
inkomensgroepen tot 150% van het wettelijk minimumloon de wettelijk verplichte eigen bijdrage 
wordt gevraagd, voor de inkomensgroepen boven deze grens wordt een inkomensafhankelijke 
bijdrage berekend. Voor de inkomensgroepen die onder het minimabeleid vallen geldt dat voor de 
verplichte eigen bijdrage bijzondere bijstand kan worden verstrekt. 
Binnen de Wvg is sprake van een overschrijding van € 300.000,--. Deze overschrijding is van 
structurele aard. De dure woningaanpassingen (boven een bepaald bedrag) die voorheen door het 
rijk werden betaald komen nu ten laste van de gemeente. Bovendien is het aantal verstrekkingen 
toegenomen en neemt de doelgroep nog steeds toe. 
 
4. Onderzoek en vervolgacties voedselbank 
Uit een onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat vooral 
eenouder gezinnen (43%), mensen met schulden (43%) en mensen met een bijstandsinkomen 
gebruik maken van de Voedselbank. Tegelijkertijd is geconcludeerd dat veel cliënten van de 
Voedselbank geen gebruik maken van inkomensondersteunende regelingen. Een reden van dit 
niet-gebruik is dat cliënten niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. We zijn in gesprek met 
verschillende professionals, waaronder de medewerkers van de Voedselbank. De gemeente ziet 
de Voedselbank als een belangrijke gesprekspartner. Een medewerker van de gemeente is 
aanwezig als de voedselbank de pakketten aan haar klanten uitreikt. 
De deskundigheid (bekendheid doelgroep, behoeften, risico’s) van de medewerkers van de 
Voedselbank wordt ingezet om armoede te bestrijden.  
Medewerkers krijgen voorlichting over de bestaande regelingen en informeren cliënten over 
opleidingen (WWB-trajecten, opleidingen voor analfabeten), mogelijkheden om hun 
schuldenproblematiek aan te pakken etc. Daarnaast heeft de Voedselbank, als partner in een 
structureel overleg, een signalerende rol wat betreft behoefte, risicogroepen, knelpunten in het 
gemeentelijke beleid etc.  
 
5. Actief benaderen voor participatiefonds (voormalige CES-fonds) 
In de nota Armoedebestrijding is ondermeer de wijze van communicatie naar cliënten tegen het 
licht gehouden. We willen als organisatie zo toegankelijk mogelijk zijn voor inwoners en daar waar 
nodig, ook de inwoners en organisaties tegemoet komen.  
Actief benaderen kan door het opzetten van ‘seizoensgebonden’ mailing. Een voorbeeld hiervan is 
een mailing voor de start van het nieuwe schooljaar aan ouders met kinderen (schoolkosten voor 
het begin van het nieuwe schooljaar).  
 
Inkomensdeel WWB 
Eind 2007 ontvingen 582 klanten een WWB uitkering. De uitgaven bedroegen € 6.982.000,=. 
 

 Klantenaantal eind v.h. jaar (-25% in 2010) Rekening 
2007 582 6.982.000 (rekening) 

 
In 2007 is een tekort op het Inkomensdeel WWB ontstaan van € 539.000,=. Er was een tekort 
begroot van € 140.000,=, wat betekent dat er een extra tekort is ontstaan van € 399.000,=. 
 

 Uitgaven  
I-deel 

Inkomsten  
I-deel 

Tekort -/- 
overschot +/+ 

Huidige raming 
overschot / tekort 

Verschil 

2007 6.982.000 
(rekening) 

6.443.000 539.000 -/- 140.000 -/- 399.000 -/- 
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De organisatie is er in 2007 dus niet in geslaagd het aantal uitkeringen terug te dringen zoals van 
te voren bedacht. Dit heeft als oorzaak de beperkte resultaten van ons reïntegratie en 
uitstroombeleid (de inzet van ons W-deel) en het achterblijven van de resultaten op de 
poortwachtersfunctie en het Work First- principe. 
In 2007 zijn dan ook de inspanningen er op gericht geweest om de effectiviteit van de organisatie 
en de maatregelen te verhogen. In het kader van het programma ‘Ridderkerk werkt’ is in 2007 het 
actieplan ‘Het werkt’ opgesteld. De maatregelen zijn in 2007 in de reguliere organisatie 
geïmplementeerd. Dit heeft o.a. geleid tot een scherpere sturing op de targets 
uitstroombevordering en beperken van de instroom.  
 
Ten aanzien van de ontwikkeling van het Inkomensdeel WWB in de jaren 2008 - 2011 WWB het 
volgende. 
 
Het Inkomensdeel van de WWB wordt jaarlijks vastgesteld. De hoogte is afhankelijk van de 
landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers. Uitgegaan wordt van een jaarlijkse 
daling van het bijstandsvolume van 4%. De inkomsten uit het Inkomensdeel dalen dan ook met 4%. 
Het definitieve budget wordt in mei van het lopende begrotingsjaar vastgesteld, het gaat hier dus 
om een prognose. 
Hieronder de cijfers voor de verwachte inkomsten Inkomensdeel WWB. 
 
Inkomensdeel WWB: Inkomsten 
 

 Vermindering I-deel 
Met 4 % per jaar 

2008 6.183.000 
2009 5.938.000 
2010 5.700.000 
2011 5.472.000 

 
Voor de komende jaren wordt de instroom in de uitkering beperkt tot naar verwachting 122 klanten. 
Om dit te bereiken is geïnvesteerd in de poortwachterfunctie. Dit gebeurt o.a. door het inzetten van 
risicoprofielen, waarmee klanten met een verhoogd risico op frauduleus gedrag sneller opgespoord 
worden en er adequaat gehandhaafd wordt. Ook wordt er, door nauwere samenwerking met het 
CWI, meer mensen direct een baan aangeboden in plaats van een uitkering te verstrekken. 
Wanneer deze maatregelen niet genomen waren, zou de instroom aanmerkelijk hoger liggen. In 
2007 zijn 192 aanvragen ingediend. 
 
In de komende jaren wordt ingezet op een uitstroom van 192 klanten per jaar. In 2007 is de 
Regisseur Werk aangesteld. Deze functie is er op gericht een groter aantal banen en leer-
werktrajecten te realiseren, waar mensen direct op geplaatst kunnen worden. Door de inzet van 
extra klantmanagers Werk wordt extra geïnvesteerd in de begeleiding van klanten naar werk. 
 
Per saldo komt er dan een vermindering van het bestand WWB-uitkeringsgerechtigden van 40 
klanten in 2008, 50 klanten in 2009,  50 klanten in 2010 en 20 klanten in 2011 tot stand. Wanneer 
deze targets worden gehaald, betekent dit dat de doelstelling van het college-akkoord, nl. de 
vermindering van het aantal WWB-klanten met 25%, wordt gehaald. 
 
De ontwikkeling van het klantenbestand is hieronder weergegeven. Uitgangspunt is een afname 
van het bestand met 25% in 2010 conform de geformuleerde collegedoelstelling. Het resterende 
bestand bestaat dan waarschijnlijk voor een groot deel uit zeer moeilijk bemiddelbare klanten. 
Daardoor zal de afname van het bestand na 2010 minder snel gaan.  
  
Inkomensdeel WWB: Uitgaven Algemene Bijstand 
 

 Klantenaantal eind v.h. jaar 
(-25% in 2010) 

In raming op te nemen 

2008 542 6.502.000 
2009 492 5.902.000 
2010 442 5.302.000 
2011 422 5.062.000 
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In de huidige meerjarenbegroting is een nadeel op de uitgaven geraamd, van € 140.000,=. In 
onderstaande tabel is het verschil tussen de geactualiseerde prognose (gebaseerd op de 
ervaringen in 2007) en de huidige raming weergegeven. 
 

 Uitgaven  
I-deel 

Inkomsten I-deel Tekort -/- 
overschot +/+ 

Huidige raming 
overschot / tekort 

Verschil 

2008 6.502.000 6.183.000 319.000 -/- 140.000 -/- 179.000 -/- 
2009 5.902.000 5.938.000 36.000 +/+ 140.000 -/- 176.000 +/+ 
2010 5.302.000 5.700.000 398.000 +/+ 140.000 -/- 538.000 +/+ 
2011 5.062.000 5.472.000 410.000 +/+ 140.000 -/- 550.000 +/+ 

 
In de meerjarenraming was oorspronkelijk op programma 1 een bedrag opgenomen als te 
verwachten voordeel op het Werkdeel WWB (Uitstroombevordering). Om de collegedoelstelling te 
halen, zullen echter alle beschikbare middelen worden ingezet. Resultaat van de inspanningen om 
de collegedoelstelling te halen zal een besparing op het Inkomensdeel WWB zijn, welke nu niet in 
de begroting is opgenomen. 
 
Dat betekent dat het nadeel dat ontstaat op programma 1 gedeeltelijk wordt gecompenseerd door 
het voordeel dat ontstaat op programma 7. 
 
Het verschil tussen de nieuwe raming en de oorspronkelijke raming is hieronder weegegeven. 
 
 Oorspronkelijk 

ingeboekt voordeel 
uitgaven 
Uitstroombevordering 
 
Programma 1 

Tekort -/-  
Overschot +/+ 
tov huidige begroting 
I-deel WWB 
 
Programma 7 

Verschil met 
oorspronkelijke raming 
op de totale 
gemeentebegroting 

2007  399.000 -/- 399.000 -/- rekening 
2008 0,= -/- 179.000 -/- 179.000 -/- prognose 
2009 300.000  176.000 +/+ 124.000 -/- prognose 
2010 600.000  538.000 +/+ 62.000 -/- prognose 
2011 600.000  550.000 +/+ 50.000 -/- prognose 

 
2.2.7.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 7 Zorg 
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2006

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2007

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2007/specifiek benoemd:

0 0 0 0

Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
(totaal):

0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen (totaal): 0 0 0 0
 

 
Toelichting op afwijkingen (restant) investeringskredieten nieuw beleid 2007 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op afwijkingen (restant) investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Niet van toepassing. 
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2.2.8 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen 
 
2.2.8.1 Algemeen  
 

In dit hoofdstuk worden de dekkingsmiddelen verantwoord die niet aan programma’s zijn toe te re-
kenen en/of die een algemeen financieel karakter hebben. Het betreffen hier onder andere de On-
roerende Zaak Belastingen, de Hondenbelasting, de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds, 
de dividenden, de mutaties in de reserves en de post voor onvoorziene uitgaven.  
 
Omdat dit hoofdstuk een verzamelfunctie heeft van financiële posten zijn hier geen effecten en 
doelen aan geknoopt. Beleidsbeslissingen aangaande producten die binnen dit hoofdstuk zijn ver-
zameld, zijn op andere plaatsen in de programmabegroting uitgewerkt. Het gaat hier om de para-
grafen lokale heffingen (m.n. belastingen), financiering (algemene uitkering en inzet dekkingsmid-
delen) en bedrijfsvoering. 
 
Meetbare prestaties 
 

In 2007 zijn er nog geen prestaties benoemd. md. 
  
2.2.8.2 Gerealiseerde lasten en baten algemene dekkingsmiddelen 2.2.8.2 Gerealiseerde lasten en baten algemene dekkingsmiddelen 
  
  

(voordeel + / nadeel -)
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 

2007
Begroting 

2007 na wijz
Rekening

2007
Lokale heffingen
Lasten -519.200 -638.200 -673.400
Baten 6.151.600 6.005.500 6.034.800
Algemene uitkeringen
Lasten -2.100 -2.100 -2.300
Baten 35.900.100 35.728.300 36.230.200
Dividend
Lasten 0 0 0
Baten 2.644.600 3.146.400 3.146.800
Financiering
Lasten -196.200 -196.200 -205.100
Baten 3.101.800 2.991.800 3.703.500
Saldo BCF
Lasten 0 0 0
Baten 0 0 0
Onvoorzien
Lasten -114.500 -105.800 0
Baten 0 0 0
Stelposten
Lasten 165.000 165.000 0
Baten 0 0 0
Algemene kosten
Lasten -882.600 -845.900 -1.264.400
Baten 41.000 41.000 76.600
Kostenplaatsen
Lasten -912.800 -1.535.200 -585.300
Baten 106.600 346.600 0

Saldo voor bestemming 45.483.300 45.101.200 46.461.400
Toevoeging reserve -2.046.400 -2.196.000 -2.877.700
Onttrekking reserve 5.120.000 5.112.600 4.072.000

Totaal reserve mutaties 3.073.600 2.916.600 1.194.300
Saldo na bestemming 48.556.900 48.017.800 47.655.700
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Toelichting belangrijkste afwijkingen > € 50.000,-- 
 

Voor de belangrijkste verklaring zie hoofdstuk 2.2.10 resultaatbepaling en –bestemming. 
 
2.2.8.3.2 Stand van zaken nieuw beleid algemene dekkingsmiddelen  
 

1. Onderzoek verplaatsing gemeentewerf PC Hooftstraat 2 
Bij de 3e monitor 2007 is de raming voor het onderzoek verplaatsing gemeentewerf PC Hooftstraat 
doorgeschoven naar 2008. 
 
2. Exposities en tentoonstellingen in het gemeentehuis 
In 2007 zijn voor het houden van exposities en tentoonstellingen 10 easy panelen aangeschaft. 
 
2.2.8.3.3 Voortgang investeringskredieten hoofdstuk 8 algemene dekkingsmiddelen 
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2006

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2007

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2007/specifiek benoemd:
Digitaal Groen- en Wegbeheerssysteem 152.000 0 0 152.000
Pin-automaat GSC 12.500 0 0 12.500
Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
(totaal):

17.136.400 16.693.800 109.600 347.400

Vervangingsinvesteringen (totaal): 4.486.300 725.100 183.400 2.961.900
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2007 
 

Digitaal Groen- en Wegbeheerssysteem 
De aanbesteding van dit systeem is in 2007 niet haalbaar gebleken. De investering is naar 2008 
doorgeschoven. 
 
Pinautomaat GSC 
In 2007 is bij de 3e monitor het krediet voor dit apparaat beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke 
investering heeft in maart 2008 plaatsgevonden. 
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2006 
 

Managementinformatiesysteem 
Het gaat hier om een meerjarig project uit het uitvoeringsprogramma informatiemanagement 2006-
2010. In 2007 is gestart met een pilot voor Werk en inkomen. In de komende jaren zal het systeem 
onder andere worden ingezet voor een Tool voor Ondersteuning bij Procesmatig werken (TOP) 
waarvoor nog een krediet beschikbaar is van € 179.000,--. 
 
Uitbreiding back-up en opslagcapaciteit ICT-infrastructuur 
Uitvoering van deze investering is gerelateerd aan de samenwerking op ICT-gebied met Albrands-
waard en Barendrecht. In 2008 worden hiervoor gezamenlijk enkele servers vervangen. 
 
Nieuwbouw gemeentehuis 
Van dit krediet is nog € 93.400,-- als restant blijven staan omdat de eindoplevering nog niet heeft 
plaatsgevonden (een en ander volgens melding in de 3e monitor 2007). Er resteren nog een aantal 
opleverzaken met de aannemer. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
 

Voertuigen 
Ten aanzien van de vervanging van voertuigen wordt er voor 6,3 ton aan restantkredieten doorge-
schoven. Voor het grootste gedeelte (5,2 ton) is hiermee in de begroting 2008 al rekening gehou-
den. Het restant van 1,1 ton betreft een viertal wagens die besteld zijn en in 2008 zullen worden 
afgeleverd. 
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Vervangen telefooncentrale 
Bij het opstellen van de begroting 2008 is deze investering tot na de planperiode opgeschoven.  
 
Automatisering algemeen 
Aan hard- en software wordt er voor een bedrag van € 2.154.800,-- doorgeschoven. 
Voor € 775.100,-- heeft dit te maken met de vervanging van de servers en de daaraan gerelateer-
de investeringen. Dit gaat in 2008 gebeuren in samenwerking met Albrandswaard en Barendrecht 
(zie ook de toelichting onder “Uitbreiding back-up en opslagcapaciteit ICT-infrastructuur”). 
 
Verder zijn de invoering van de Basisregistraties (voor € 775.000,--), het Digitaal kennissysteem en 
Gemeentelijk Informatie Systeem (voor € 604.700,--) tot 2008 uitgesteld omdat de eerste grote 
aanpassingen van de softwaresystemen dan pas noodzakelijk zijn. 
 
Vervangen documentatiesysteem 
Omdat pas in 2007 de landelijke regelgeving over het digitaliseren van het archief bekend is ge-
worden is deze investering van € 86.300,-- nu nog niet gerealiseerd. De voorbereidingen zijn al wel 
gestart. 
 
Vervangen financiële administratie 
In 2008 zal nog verder vormgegeven worden aan de geplande ontwikkeling van het huidige pakket. 
Het gaat dan om de onderdelen activamodule en de managementinformatie. 
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2.2.9 Gebruik post onvoorziene uitgaven 
 
2.2.9.1 Inleiding 
 

De post onvoorziene uitgaven is in de begroting 2007 geraamd onder de algemene dekkingsmid-
delen. In onderstaand overzicht wordt aangegeven voor welke programma's de post onvoorzien is 
aangewend. 
 
2.2.9.2 Overzicht gebruik post onvoorzien per programma 
 

Omschrijving Bedrag
1 Werk en economie 0
2 Veiligheid 0
3 Bestuur en participatie 0
4 Educatie 0
5 Wonen en leefomgeving 8.700
6 Welzijn 0
7 Zorg 0

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0
Totaal gebruik post onvoorziene uitgaven 8.700

 
 
2.2.9.3 Toelichting 
 

Dit jaar is eenmalig gebruik gemaakt van post onvoorzien ten behoeve van planschade Ringdijk 
538.  
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2.2.10 Resultaatbepaling en -bestemming 
 
Overzicht saldi en saldiverschillen gespecificeerd naar programma 
 

Omschrijving (A) Begroting 
2007 (B) 

Begroting 
2007 na wijz. 

Rekening
2007 (D)

V

(C)

erschil     
(E = D-C)

Saldo:
Programma 1 Werk en economie -862.800 -904.300 1.798.400 2.702.700
Programma 2 Veiligheid -2.650.700 -2.732.800 -2.555.200 177.600
Programma 3 Bestuur en participatie -3.369.300 -3.296.000 -3.298.800 -2.800
Programma 4 Educatie -9.686.100 -9.757.800 -9.239.000 518.800
Programma 5 Wonen en leefomgeving -14.173.800 -15.124.000 -8.489.800 6.634.200
Programma 6 Welzijn -7.345.000 -7.359.000 -7.387.400 -28.400
Programma 7 Zorg -10.765.800 -9.833.700 -10.468.100 -634.400
Totaal Programma's -48.853.500 -49.007.600 -39.639.900 9.367.700
8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 45.597.800 45.207.000 46.461.400 1.254.400
Onvoorzien -114.500 -105.800 0 105.800
Resultaat voor bestemming -3.370.200 -3.906.400 6.821.500 10.727.900
Reservemutaties (diverse programma's) 2.744.900 2.717.600 -292.600 -3.010.200
Beschikking res.SIB begroot dekkingsplan nov.2006 * 625.300 625.300 0 -625.300
Beschikking res.SIB begrotingswijzigingen 2007 * 0 363.600 0 -363.600
Beschikking reserve SIB (werkelijk) 0 0 0 0
Resultaat na bestemming (voor besluit raad) 0 -199.900 6.528.900 6.728.800
Vorming bestemmingsreserves groot onderhoud 
wegens vrijval voorzieningen (zie raadsvoorstel) ** 0 0 -4.820.800 -4.820.800
Resultaat na bestemming (na besluit raad) 0 -199.900 1.708.100 1.908.000

(voordeel + / nadeel -)

 
* De begrote beschikkingen over de reserve SIB (begroting na wijziging) tot een totaalbedrag van  
€  988.900,-- zijn terug te vinden in de monitors (overzicht: verloop reserve Strategisch Investe-
ringsbudget (SIB).In werkelijkheid is de beschikking over deze reserve niet nodig gebleken (zie ko-
lom D). 
 
** In dit overzicht opgenomen vanwege het technische karakter van deze aanpassing (zie para-
graaf 3.1.2 waarin de afzonderlijke mutaties zijn toegelicht). 
 

 
Programmarekening 2007 gemeente Ridderkerk 73



 
 
 
 
Toelichting verschillen voor bestemming (verschillen volgens kolom E) 
Op hoofdlijnen kan het voordelige verschil op het resultaat voor bestemming tussen begroting en 
rekening van afgerond € 10,7 miljoen als volgt worden verklaard (voor een nadere en cijfermatig 
sluitende analyse van afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2).  

         (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving 

 
Saldi

 Programma 1: Werk en economie  
1.a Hogere energiekosten wegens herberekeningen over de jaren 2003 t/m 2006 en 

hogere voorschotten 2007 Verhuurde gebouwen. 
 

- 102.600

1.b Tekorten Drechtwerk 2007 (€ 140.000 + € 323.000). 
 

- 463.000

1.c Tussentijdse éénmalige winstneming bedrijventerrein Veren Ambacht. 
 

+ 2.900.000

1.d Vrijval onderhoudsvoorziening Haven en Verhuurde gebouwen. 
 

+ 493.800

 Programma 2: Veiligheid 

2.a Per saldo lagere kosten derden en lagere opbrengst leges Brandweer voornamelijk 
doordat het aantal vergunningplichtige inrichtingen fors lager bleek dan eerder werd 
aangenomen. Door gewijzigde regelgeving en vervuiling op de oorspronkelijke lijst 
(door verhuizing, nieuwbouw, enz.) is voor het verlenen van gebruiksvergunningen 
in het kader van de inhaalslag per saldo minder besteed. 
 

+ 104.100

 Programma 4: Educatie 
4.a Eindafrekeningen met 3Primair n.a.v. verzelfstandiging Openbaar Onderwijs. 

 
- 404.000

4.b Vergoeding materiële instandhouding aan Bijzonder basisonderwijs over 2006 is 
niet uitbetaald omdat er geen sprake was van een overschrijding op de uitgaven 
van het Openbaar basisonderwijs in 2006. 
 

+ 87.600

4.c Voordeel op subsidieverstrekking wegens jaarlijkse indexering ROC’s Volwasse-
neneducatie. 
 

+ 70.000

4.d Vrijval onderhoudsvoorzieningen Onderwijs en Gymlokalen. 
 

      +590.900

 Programma 5: Wonen en leefomgeving  
5.a De inkomsten van het straatparkeren blijven met € 62.000 achter bij de verwachtin-

gen. Dit wordt veroorzaakt door: bezetting van parkeerplaatsen door bouwmaterieel, 
toenemend bezoek van de garage Koningshof, de gratis parkeeracties van de su-
permarkt, toename gebruik van de fiets ten gevolge van ontwikkeling parkeertarie-
ven. 
 

-62.200

5.b Per saldo nadeel op Begraven m.n. door niet meer hanteren van een reële verho-
ging van de tarieven en daarmee kostendekkende exploitatie (het gebruik van de 
tariefsegalisatievoorziening is daarmee vervallen). 
 

- 110.200

5.c In 2007 is eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld voor huurgewenning (herstruc-
turering Slikkerveer zuid-oost). Uitkering vindt plaats als huurders verhuizen naar 
een duurdere woning. Aan huurgewenningsbijdragen voor Slikkerveer zuid-oost is 
in 2007 € 50.000 uitgegeven. Het restantbudget van 
€ 100.000 dient door te schuiven naar 2008. 
 

+ 100.000

5.d Hogere legesopbrengsten bouwvergunningen door enkele omvangrijke aanvragen. 
 

+ 184.900

5.e Voordelig eindresultaat van bouwcomplex Gezondheidscentrum. 
 

+ 515.100

5.f Per saldo overschrijding op Wijkgericht onderhoud door: 1. Schade januari-storm, 2. 
Hogere kosten als gevolg van groeizamer weer met matige temperaturen en meer 
regen. Dit zorgde voor snellere groei van beplantingen, gras en onkruid m.n. in het 
openbare groen, 3. Hoger aanbod aan groenafval, 4. extra aanpassingen van 
speelelementen i.v.m. veiligheidseisen, 5. extra kosten brandstof, onderhoud en 
verzekeringen van voertuigen en  6. Voordelen door: minder vervanging van klein 
machinaal gereedschap, minder snoeiwerk en minder kappen van bomen. 

- 80.000

5.g Vrijval onderhoudsvoorzieningen Wegen, verlichting, water en riolering. + 6.038.400
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         (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving 

 
Saldi

 Programma 6: Welzijn  
6.a Voordeel op Sportaccommodaties o.a. wegens minder schadegevallen en lagere kapitaal-

lasten gebruiksvergunningen en vrijval onderhoudsvoorziening Sportaccommodaties. 
 

+ 158.300

6.b Nadeel op Sportstimulering wegens storting in de voorziening van de ontvangen rijkssub-
sidie. Dit in afwachting van de daadwerkelijke uitvoering waarbij sprake is van een terug-
betalingsverplichting bij het niet uitvoeren van het sportbeleid volgens de subsidieaan-
vraag (deze storting was echter niet geraamd).  
 

- 124.800

6.c Afwijking in subsidies Sportvelden door een technische/administratieve fout in een wijzi-
ging van de begroting. Voorzieningen zijn afgeraamd maar het budget is vervolgens niet 
toegevoegd aan de subsidie sport. De verwerking van de cijfers bij de jaarrekening zijn nu 
overeenkomstig raadsbesluiten uitgevoerd. 
 

- 262.100

6.d Minder subsidie Ouderenwerk o.a. omdat een bedrag van € 46.500 voor Steunpunt Man-
telzorg is ontvangen van het rijk. Het resterende bedrag is bezuinigd. 
 

+ 99.900

6.e Per saldo lagere kosten Wijkwerk o.a. vanwege lagere inhuurkosten WSW- personeel 
(langdurige ziekte), hogere verhuuropbrengsten Het Plein en bijdrage van het rijk voor het 
project Benin (vervolgens als ‘last’ in de voorziening Benin gestort, derhalve verloopt Be-
nin budgettair neutraal). 
 

+ 137.600

6.f Per saldo lagere uitgaven Jeugd- en jongerenwerk o.a. omdat uitvoering van het pro-
gramma Jeugd pas eind 2007 van start is gegaan. Een ‘overgebleven’ bedrag van € 
45.000 is bestemd voor het Centrum van jeugd en gezin. 
 

+ 126.700

 Programma 7: Zorg 

7.a De verwachte daling van het aantal WWB Uitkeringen heeft (nog) niet plaatsgevonden.  
 

- 399.000

7.b Per saldo hogere kosten Minimabeleid m.n. doordat in 2007 de schuldhulpverlening op-
nieuw is aanbesteed met als gevolg een hogere prijs. Verder is er in 2007 ook meer ge-
bruik gemaakt van schuldhulpverlening. Er is meer bijzonder bijstand verstrekt door de 
toename van het gebruik van bijzondere bijstand en de spaarlampenactie begin 2007. De 
lasten van de spaarlampenactie is overigens conform het besluit van de raad onttrokken 
aan de reserve inkomensdeel WWB (per saldo voor de rekening budgettair neutraal). 
 

- 154.200

7.c Hogere lasten WVG woonvoorziening (€ 204.000), vervoersvoorziening (€ 107.000) en 
lagere lasten rolstoelen (€ 11.000). 
 

-300.000

7.d Per saldo een voordeel op Openbare gezondheidszorg o.a. door de ontvangst van de to-
tale subsidie t.b.v. het Mee-project namens de BAR-gemeenten. Vervolgens is deze weer 
doorbetaald aan Albrandswaard en Barendracht.  
 

+ 77.900

7.e Per saldo overschot op Huishoudelijke Zorg (WMO) worden veroorzaakt door: 
• Het merendeel van de cliënten bleek een minder zware vorm van zorg nodig te hebben 

dan per 1 januari 2007 was overgedragen vanuit de AWBZ; 
• De uitvoering van de WMO is pas gestart, in 2007 is de focus gericht geweest op de 

uitvoering van de nieuwe taak Huishoudelijke Hulp. In 2007 is het WMO beleidsplan 
vastgesteld waarna ook de andere prestatievelden de aandacht krijgen die ze verdie-
nen; 

• Doordat Ridderkerk erg vroeg was met de aanbesteding konden scherpe tarieven wor-
den bedongen. 

 

+216.800

 Hoofdstuk 8: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

8.a Voordeel op de Algemene uitkering Gemeentefonds omdat bij de 3e monitor de voordelen 
ten onrechte als nadelen waren aangegeven. Daarnaast aanpassing van accressen en 
autonome ontwikkelingen over de jaren 2005 t/m 2007. 

+ 576.300

8.b Per saldo hogere inkomsten aan rente t.g.v. de exploitatie (via de vrije reserve) m.n. door 
hogere bespaarde rente wegens hogere stand van de reserves en voorzieningen (tegen-
over dit voordeel staat het nadeel bij Reserves). 

+ 707.400

 Het grootste deel van de post voor onvoorziene uitgaven is niet aangewend.  + 105.800
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Toelichting saldiverschillen na bestemming/reservemutaties (verschillen volgens kolom E) 
Op hoofdlijnen kan het nadelige verschil op de reservemutaties tussen begroting en rekening van  
afgerond € 4 miljoen als volgt worden verklaard.  

         (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving 

 
Saldi

  
 Reserves 
9.a Er is meer bespaarde rente aan de exploitatie toegerekend vanwege een hoge-

re stand van de reserves en voorzieningen. Hierdoor is er minder bespaarde 
rente aan reserves en voorzieningen toegerekend (tegenover dit nadeel staat 
een voordeel op Hoofdstuk 8). 
 

- 696.100

9.b De totale beschikking over de vrije reserve (SIB) die volgens de monitors nodig 
was om de begroting sluitend te houden, is in werkelijkheid (bij de rekening) 
niet geboekt. Hierdoor blijft het eindresultaat zuiver. De conclusie is dat be-
schikking over het SIB bij de rekening niet nodig is. 

-988.900

  

9.c Storting van de vrijval van de voorziening onderhoud riolering in de Tariefegalisatie- 
reserve riolering conform raadsbesluit vaststellen GRP-4. 
 

-2.333.900

 
De reservemutaties zorgen er voor dat het positieve saldoverschil voor bestemming van 
€ 10,7 miljoen daalt naar een positief saldoverschil na bestemming van € 6,7miljoen. 
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2.3 Paragrafen 
 
2.3.1 Paragraaf 1 lokale heffingen 
 
2.3.1.1 Inleiding 
 

In deze paragraaf wordt bij de begroting inzicht gegeven in het beleid en de verwachte opbreng-
sten van de belastingen en heffingen. In deze rekening brengen wij de uitvoering van het beleid en 
de daadwerkelijke opbrengsten over 2007 in beeld.  
Voor een volledige vergelijking geven wij van de leges en retributies zowel het oorspronkelijke dek-
kingspercentage bij de begroting als dan van de raming na wijziging van de begroting.  
 
2.3.1.2 Overzicht gerealiseerde inkomsten en dekkingspercentages 

 

 

 

Belastingen verschil

Belasting
Begroot

2007
Realisatie

2007
voordeel + 

nadeel -
progr. 5 Wonen en leefomgeving
Parkeergelden/-boetes 447.372 357.940 -89.432
8 Financiering en alg. dekkingsm.
Onroerende-zaakbelastingen 5.533.086 5.584.080 50.994
Hondenbelasting 167.700 184.385 16.685
Precariobelasting 76.000 51.301 -24.699
Baatbelasting 3.600 3.575 -25

Opbrengsten

Toelichting 
De inkomsten van het straatparkeren blijven achter bij de verwachtingen. Derving van inkomsten 
wordt met name veroorzaakt door bezetting van parkeerplaatsen door bouwmaterieel, toenemend 
bezoek van de garage Koningshof, de gratis parkeeracties van een supermarkt en toename van 
gebruik van de fiets door de ontwikkeling van de parkeertarieven. 
In 2007 is voor € 45.000,-- meer over oude jaren (2005 en 2006) aan OZB-aanslagen opgelegd 
dan waarmee in de raming tot nu toe rekening werd gehouden. Dit betreft een eenmalig voordeel. 
Door intensievere controles en extra oproepen tot registratie zijn de inkomsten hondenbelasting 
toegenomen. In de begroting 2008 is reeds met deze meeropbrengst rekening gehouden. 
De totaal te verwachten Precariorechten waren door achterstanden niet geheel in beeld. In 2008 
zullen de controles voor de precariobelasting worden geïntensiveerd om te kunnen vaststellen of 
de raming voor 2008 ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Vooralsnog wordt de afwijking in 
2007 als incidenteel aangemerkt. 
 
Leges/retributies Oorspr.

Opbreng-
sten

netto
kosten

% dek-
king

Opbreng-
sten

netto
kosten

% dek-
king

% dek-
king

Pr. 1 Werk en Economie
Marktgelden 44.095 45.610 96,7 39.617 42.400 93,4 91,7
Haven- en kadegelden 1.145 nvt 1.298 nvt nvt
Pr. 2 Veiligheid
Leges gebruiksvergunningen 83.675 173.675 48,2 35.998 10.159 354,3 100
Pr. 3 Bestuur en participatie
Leges gemeentelijk 
servicecentrum

692.520 843.680 82,1 797.124 983.506 81,0 69,5

Pr. 5 Wonen en leefomgeving
Afvalstoffenheffing 5.445.975 5.499.290 99,0 5.444.602 5.444.602 100,0 96,2
Rioolrechten 2.925.161 2.753.002 106,3 2.925.449 2.925.449 100,0 100
Leges bouwregelgeving, APV en 
bijz. wetten

1.018.864 979.810 104,0 1.203.542 890.933 135,1 82,1

Overige leges 42.195 nvt 44.405 nvt nvt
Lijkbezorgingsrechten 503.612 758.339 66,4 477.563 822.759 58,0 76,7

Begroting na wijziging 2007 Realisatie 2007
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Toelichting algemeen 
Bij het bepalen van de mate van kostendekkendheid van leges en retributies bij de begroting 2007 
was de Handreiking kostentoerekening van het ministerie van Binnenlandse Zaken (hierna kortweg 
Handreiking genoemd) nog niet gepubliceerd. Bij de begroting 2008 is de Handreiking toegepast, 
waarbij voor 2007 ook een berekening van de kostendekkingspercentages is gemaakt overeen-
komstig de handreiking. Daarbij is gebleken dat de berekende opbrengsten aan leges en retributies 
voor 2007 niet boven de norm van 100% kostendekking volgens de Handreiking uitkwamen. In 
voorgaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de kostendekkendheid van de cijfers van de 
begroting na wijziging en de kostendekkendheid van de rekeningcijfers. De gegevens van de reke-
ning 2007 zijn daarmee volledig te vergelijken met de gegevens in de paragraaf lokale heffingen 
van de begroting 2008. 
Door afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de ramingen ontstaan ook verschillen in het  
begroot dekkingspercentage en het gerealiseerde dekkingspercentage. Bij leges en retributies mag 
het dekkingspercentage maximaal 100 zijn. Dit criterium geldt alleen op begrotingsbasis, mits er  
reëel geraamd is. Door omstandigheden kunnen in de praktijk achteraf ook hogere dekkingsper-
centages ontstaan, maar dat is dan  niet onrechtmatig. 
Voor enkele kleine opbrengsten (overige leges in de tabel) is het niet goed mogelijk een ver-
gelijking met de kosten te maken, omdat de dienstverlening incidenteel plaats vindt en uit een oog-
punt van een doelmatige bedrijfsvoering de kosten niet afzonderlijk in beeld (kunnen) worden ge-
bracht.  
 
2.3.1.3 Fiscaal beleid 
 

Woonlastenbeleid 
De woonlasten bestaan uit de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. 
Voor 2007 zijn de tarieven voor de OZB alleen trendmatig (1,86%) verhoogd. Voor de afvalstoffen-
heffing en het rioolrecht geldt dat jaarlijkse een kostendekkend tarief wordt geheven. Op basis van 
de geraamde lasten en baten van de afvalinzameling in de begroting 2007 is de afvalstoffenheffing 
met 0,8% verhoogd. De ramingen voor de riolering hielden in dat het rioolrecht 2007 kon worden 
gehandhaafd op het tarief van 2006.  
 
2.3.1.4 Uitvoering beleid voor leges en retributies 
 

Het beleid voor de eigen inkomsten in algemene zin is dat voor dienstverlening kostendekkende 
tarieven worden geheven. Uit de tabel in paragraaf 2.3.1.2 blijkt dat bij de begroting dat niet altijd 
wordt gerealiseerd omdat de tarieven alleen trendmatig zijn verhoogd. 
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de volgende. 
 
Leges gebruiksvergunningen 
Het verschil in dekkingspercentage tussen de begroting en de rekening is ontstaan doordat het 
aantal vergunningplichtige inrichtingen (ca. 140) fors lager bleek dan eerder werd aangenomen 
(ca. 503). De reden hiervoor is gewijzigde regelgeving en vervuiling op de oorspronkelijke lijst (door 
verhuizing, nieuwbouw, enz.). Voor het verlenen van gebruiksvergunningen in het kader van de in-
haalslag is daardoor ook ruim € 160.000,-- minder uitgegeven dan geraamd, terwijl de opbrengsten 
€ 48.000,-- lager zijn. Dat verklaart het grote verschil in begroot en gerealiseerd dekkingspercenta-
ge. De inhaalslag is in 2007 voltooid. 
 
Leges gemeentelijk servicecentrum 
De invoering van een nieuw rijbewijs document heeft geleid tot extra verkoop. De inkomsten hier-
van zijn te laag ingeschat. Bij de 3e programmamonitor is er € 100.000 bijgeraamd. Naar nu blijkt 
zijn de inkomsten nog hoger dan toen voorzien. Daardoor is er tevens een hogere afdracht rijksle-
ges dan geraamd. Verder zijn de kosten van de bedrijfsvoering van het gemeentelijk servicecen-
trum gestegen, waarvan een deel aan leges kan worden toegerekend.  
Het verschil met het oorspronkelijk dekkingspercentage is als volgt te verklaren. Voordat de Hand-
reiking kostentoerekening als richtlijn kon worden gebruikt werden de kosten van gegevensbeheer 
volledig toegerekend aan de leges. Naar schatting heeft echter niet meer dan 5% van de kosten 
betrekking op de directe dienstverlening aan de burger. In de nieuwe opzet worden dus aanzienlijk 
minder kosten toegerekend, waardoor het dekkingspercentage is toegenomen. 
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Leges bouwregelgeving, APV en bijzondere wetten 
Het grootste aandeel in de opbrengsten en de kosten betreft de leges bouwvergunningen. De ont-
wikkelingen op dit onderdeel bepalen in grote mate de uitkomst van het dekkingspercentage. De 
kosten van handhaving mogen niet worden toegerekend aan de leges bouwregelgeving, behou-
dens de eerste controle na afgifte van een vergunning. Deze kosten zijn geschat op 1/3 van de 
tijdsbesteding van handhaving. 
Bij de rekening is een hoger dekkingspercentage gerealiseerd dan begroot. Op de kosten is een 
voordeel van € 90.000,-- met name door vacatures bij het gemeentelijk servicecentrum en handha-
ving (1/3 aandeel). Tevens zijn vergunningen verleend voor enkele grote bouwprojecten waardoor 
er een hogere opbrengst is van ruim € 180.000,--. 
 
Lijkbezorgingsrechten 
Bij de begroting 2007 heeft het college voorgesteld om een voorziening egalisatie lijkbezorgings-
rechten in te stellen om op middellange termijn een budgettair neutrale exploitatie te verkrijgen. 
Omdat een voorgestelde reële verhoging van de rechten door de raad niet is overgenomen (zie 
hierna) is er van een op termijn kostendekkende exploitatie geen sprake meer. De zin van een 
egalisatievoorziening is daarmee vervallen. In de rekening is geen verrekening van het saldo van 
de exploitatie met een egalisatievoorziening opgenomen. 
Bij de begroting 2007 is door het college voorgesteld de lijkbezorgingsrechten reëel te verhogen in 
verband met toegenomen kapitaallasten. Dit voorstel is door de raad niet overgenomen. Dit ver-
klaart het verschil tussen oorspronkelijke dekkingspercentage en het dekkingspercentage van be-
groot na wijziging.  
Het gerealiseerde dekkingspercentage is nog lager, met name vanwege hogere lasten van exploi-
tatie van de begraafplaatsen. Dit betreft een nadeel van € 145.000,-- uit het achterwege laten van 
de geraamde verrekening met een egalisatievoorziening en een voordeel van € 80.000,-- op met 
name inhuur van personeel.  
 
2.3.1.5 Kwijtscheldingsbeleid 
 

In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen de geraamde en de gerealiseerde 
kwijtschelding. De afwijking is zeer gering. 
 
Lokale heffing

Begroot
2007

Realisatie
2007

Onroerende-zaakbelastingen 2.500 3.264
Hondenbelastingen 8.000 6.750
Rioolrecht 40.785 38.824
Afvalstoffenheffing 140.000 138.671
Totaal 191.285 187.509

Totaal kwijtschelding

 
 
Het aantal toegekende kwijtscheldingen over de afgelopen jaren bedroeg: 
2005: 1168;  2006: 1011;  2007: 946. 
 
2.3.1.6 Lokale lastendruk 
 

Een vergelijk maken tussen de tabellen met de lokale lastendruk van de begroting 2007 en een 
zelfde tabel voor de rekening 2007 heeft geen zin. Er zijn immers geen afwijkingen. Daarom is in 
deze rekening een vergelijking gemaakt tussen de lokale lastendruk van de gemeente Ridderkerk 
met die van omliggende gemeenten. Daarbij is uitgegaan van de lastendruktabel van de begroting 
2007 (woning met een waarde van € 182.500,--):  
A. eenpersoonshuishouden met een huurwoning; 
B. meerpersoonshuishouden met een huurwoning; 
C. eenpersoonshuishouden met een koopwoning; 
D. meerpersoonshuishouden met een koopwoning. 
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Uit de volgende grafieken kan worden geconcludeerd dat de woonlasten in Ridderkerk voor de 
huurwoningen iets boven het gemiddelde uitkomen en voor koopwoningen ruim onder het gemid-
delde blijven. 
 
categorie       gemiddeld Ridderkerk 
 

A. eenpersoonshuishouden met een huurwoning  € 268,--  € 280,-- 
B. meerpersoonshuishouden met een huurwoning  € 354,86 € 364,-- 
C. eenpersoonshuishouden met een koopwoning  € 549,37 € 511,60 
D. meerpersoonshuishouden met een koopwoning  € 630,23 € 595,60 
 
Vergelijkende grafieken 
 

A. eenpersoonshuishouden met een huurwoning 
 

€ 0,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 700,00
€ 800,00

Ridde
rke

rk

Albl
as

se
rda

m

Bare
nd

rec
ht

Hen
dri

k-I
do

-A
mba

ch
t

Krim
pe

n a
an

 de
n I

Js
se

l

Pap
en

dre
ch

t

Zwijn
dre

ch
t

Afvalstoffenheff ing 1PHH

Rioolrecht gebruik

 
 
B. meerpersoonshuishouden met een huurwoning 
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C. eenpersoonshuishouden met een koopwoning 
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D. meerpersoonshuishouden met een koopwoning 
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2.3.2 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen 
 
2.3.2.1 Inleiding  
 

Het doel van deze paragraaf is zichtbaar te maken in welke mate de gemeente in staat is gebleken 
middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers (in de begroting 2007 benoemd als risico’s) op 
te vangen, zonder dat directe beleidswijzigingen nodig waren. 
 
2.3.2.2 Weerstandscapaciteit 
 

De middelen die beschikbaar zijn om de risico’s op te kunnen vangen, worden de weerstandsca-
paciteit genoemd, en bij de begroting 2007 als volgt weergegeven. 
 
Omschrijving 
 

Structureel Incidenteel Totaal 

Bufferreserve per 1-1-2007       4.655.000                        0     4.655.000
Reserve risico’s bij grondexploitatie per 1-1-2007       1.000.000                        0     1.000.000
Post onvoorzien (begroot in exploitatie)                     0             115.000        115.000

Totaal vrije reserves en onvoorzien (A) 5.655.000 115.000 5.770.000
Onbenutte belastingcapaciteit (B)           120.000                        0        120.000

        Totaal weerstandscapaciteit (A+B)       5.775.000             115.000     5.890.000

 
2.3.2.3 Stand van zaken risicosysteem 
 

In de begroting 2007 zijn de risico’s voor het eerst geautomatiseerd bij elkaar gebracht via een risi-
cosysteem (NARIS). Daaruit kwam een top 10 van de belangrijkste risico’s naar voren. Over deze 
risico’s is het volgende te melden. 
 

WSW-Drechtwerk (punt 3 van de Top 10; gesubsidieerde instellingen) 
In 2007 heeft Drechtwerk de financiële situatie nader in kaart gebracht, waarbij een aantal financië-
le knelpunten uit het verleden naar voren zijn gekomen.  
Drechtwerk heeft een bedrag van € 140.000,-- in rekening gebracht vanwege een exploitatietekort 
over 2007. Daarnaast is onlangs een rekening ontvangen ten bedrage van € 323.000,-- wegens 
een aanvullend exploitatietekort op basis van de gewijzigde begroting van Drechtwerk. Het totale 
tekort over 2007 bedraagt derhalve € 463.000,--.De raad heeft in december 2007 echter besloten 
om niet akkoord te gaan met de gewijzigde begroting 2007 van Drechtwerk.  
Met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling en het instellen van een regiebureau zijn 
voorbereidingen getroffen voor de wijziging van de WSW per 1 januari 2008. In 2008 zal de dis-
cussie over de toekomst van de WSW en Drechtwerk verder gevoerd worden. De positie van Rid-
derkerk is dat Ridderkerk onderzoekt of uitvoering van de WSW op een andere wijze, (gedeeltelijk) 
los van Drechtwerk, mogelijk is. In dit onderzoek wordt samengewerkt met Barendrecht en Al-
brandswaard.  
 
Dynamiek (punt 3 van de Top 10; gesubsidieerde instellingen) 
Bij Dynamiek is er sprake van een exploitatietekort bij de concept-rekening 2007. In overleg met 
Dynamiek wordt onderzocht hoe dit tekort is ontstaan en of er sprake is van een structureel pro-
bleem. Verder wordt gekeken welke oplossingen hiervoor aan te dragen zijn. Zo wordt onderzocht 
of een fusie met SWOR mogelijk is. 
 
Gemeenschappelijke regeling Volwasseneducatie Rijnmond OLIVER  
(punt 3 van de top 10; gesubsidieerde instellingen) 
Bij het OLIVER, waarin de gemeente Ridderkerk participeert, liggen nog steeds een tweetal claims 
vanuit het ministerie van SZW. Het gaat om het alsnog op nihil stellen van de subsidie i.h.k.v. ESF-
projecten die in de cursusjaren 1996/1997 en 1997/1998 regionaal zijn uitgevoerd. Bij verlies van 
de rechtzaak moet rekening gehouden worden met een totaal nadeel voor onze gemeente van 
€ 55.000,--. Dit risico heeft zich in 2007 niet geopenbaard. 
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Wet Voorziening Gehandicapten/WVG (punt 5 van de Top 10; open eind regelingen) 
In 2007 is het budget van de WVG overschreden met € 300.000,--. Deze overschrijding is van 
structurele aard. De dure woningaanpassingen (boven een bepaald bedrag) die voorheen door het 
rijk werden betaald komen nu ten laste van de gemeente. Bovendien is het aantal verstrekkingen 
toegenomen en neemt de doelgroep nog steeds toe. 
 
Leerlingenvervoer (punt 5 van de Top 10; open eind regelingen) 
In 2007 is het budget Leerlingenvervoer overschreden met € 56.000,--. 
 
Wet Werk en Bijstand (punt 7 van de top 10; verdeelmaatstaven rijk) 
In 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) ingevoerd. Met de invoering van deze wet is de wet- en 
regelgeving inzake inkomensvoorziening en reïntegratie in één kader samengebracht. Vanaf 2004 
is de inkomstenkant van de bijstand voor 100% gebudgetteerd. Dat wil zeggen dat de gemeente op 
basis van historische gegevens en objectieve verdelingscriteria een bedrag voor inkomensonder-
steuning van het Rijk krijgt. Met dat bedrag moet de gemeente haar bijstandscliënten van inkomen 
voorzien. Daarnaast krijgt de gemeente een bedrag aan reïntegratiemiddelen voor het realiseren 
van uitstroom uit de bijstand door reïntegratie op de arbeidsmarkt, plaatsing op gesubsidieerde ar-
beidsplaatsen en dergelijke. Overschotten uit het reïntegratiebudget mogen niet voor de inkomens-
voorziening worden aangewend, andersom wel. 
Het eigen risico voor onze gemeente bedraagt 10% over het inkomensdeel (rijksbudget). Dat bete-
kent dat de gemeente pas een beroep kan doen op aanvullende financiering van het rijk, als wij 
meer dan 10% hogere uitkeringslasten hebben dan het toegekende rijksbudget. 
 
Het bedrag dat aan de gemeente wordt toegekend door het Rijk is gebaseerd op een aantal kenge-
tallen, zoals het aantal inwoners, de te verwachten uitstroom, bestandsindeling etc. Dit bedrag 
wordt jaarlijks bijgestuurd op basis van de uitkomsten van voorgaande jaren. Veranderingen in de 
sociaal-economische situatie kunnen de toekenning op basis van kengetallen beïnvloeden. 
 
Het inkomensdeel (rijksbudget) van de gemeente Ridderkerk in het kader van de Wet Werk en Bij-
stand bedroeg in 2007 € 6.443.000,--. De werkelijke uitkeringslasten bedroegen € 6.982.000,--. Dit 
betekent een overschrijding van het rijksbudget met € 539.000,--. Omdat dit bedrag valt binnen het 
eigen risico (10% van het inkomensdeel/rijksbudget; zijnde € 644.300,--) heeft onze gemeente dus 
een bedrag van € 539.000,-- uit eigen middelen moeten bijpassen. 
Het bij de begroting 2007 gemelde risico heeft zich dus voorgedaan. De mate waarin dit risico zich 
in de komende jaren zal voordoen is afhankelijk van de vraag of Ridderkerk in staat zal zijn con-
form het landelijk gemiddelde te functioneren, daar waar het gaat om instroom in en uitstroom uit 
de uitkering. 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (punt 8 van de Top 10; gedecentraliseerde taken rijk) 
De gemeente houdt in 2007 niet veel geld over op het geraamde budget voor het leveren van 
Huishoudelijke Hulp (HH). Dit is echter meer toevallig dan dat we van te voren nu zo’n duidelijk 
beeld hadden van de uitkomsten. Er zaten namelijk veel onzekerheden binnen de begroting. De 
verhouding tussen HH1 en HH2,  de zeer scherpe tarieven, de hoogte van de eigen bijdrage, wijzi-
gingen in de WVG en de toename van het aantal mensen dat van deze voorzieningen gebruik 
maakt. 
Het overschot in 2007 zal, zoals met de Raad is afgesproken, voor zover mogelijk worden aange-
wend voor projecten die ten goede komen aan de doelgroep. Het gaat dan o.a. om projecten die 
voortkomen uit de beleidsnota WMO. Bij de aanbieding van de jaarrekening is hiertoe een voorstel 
voor de resultaatbestemming gedaan. 
Voor 2007 was gelet op het bovenstaande de bijdrage van het Rijk (ontvangen via de Algemene 
uitkering uit het Gemeentefonds) voldoende. In 2008 is de Algemene uitkering op het cluster Zorg 
echter met € 5 ton verlaagd. Dit is in de begroting 2008-2011 al verwerkt.  
 
Brandweer (buiten de top 10) 
De overdracht van de Ridderkerkse brandweer naar de regio bracht frictiekosten met zich mee van 
in totaal € 40.000,--. Deze éénmalige kosten worden in 2007 (voor een bedrag van € 2.400,--) en 
2008 (voor het restantbedrag van € 37.600,--) gedekt uit de bufferreserve conform het raadsbesluit 
van 4 oktober 2007. 
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Naheffing BTW (buiten de top 10) 
De belastingdienst heeft in 2007 een controle uitgevoerd naar de BTW over het jaar 2003 (startjaar 
BTW-compensatiefonds). Hieruit is een voorlopige naheffingsaanslag ontstaan van afgerond  
€ 400.000,--. Wij zijn nog in overleg met de fiscus, maar omdat nu al bekend is dat er een concrete 
betalingsverplichting is ontstaan zijn wij genoodzaakt hiervoor een risicovoorziening aan te leggen.  
 
Overige risico’s (buiten de top 10) 
Onze gemeente heeft continu te maken met aansprakelijkstellingen en rechtszaken waaruit zich 
claims kunnen voordoen. Het merendeel van deze claims is verzekerd of kan op derden worden 
verhaald. Voor die zaken waarbij onze gemeente mogelijk een financieel risico loopt hebben wij 
vooralsnog geen afzonderlijke voorzieningen getroffen omdat de positie van onze gemeente in die 
zaken sterk is. Eventuele claims dekken wij af binnen de beschikbare weerstandscapaciteit. 
 
2.3.2.4 Weerstandsvermogen (cijfermatig beeld weerstandscapaciteit versus risico’s)  
 

Begroting 
Bij de opstelling van de begroting 2007 is een positief weerstandsvermogen geraamd van 
€ 1.777.000,-- (weerstandscapaciteit minus de toen ingeschatte risico’s). Schematisch was een en 
ander als volgt weergeven. 
 
Weerstandsvermogen begroting 2007 
 

Omschrijving Raming 
Begroting 2007

Weerstandscapaciteit (zie 2.3.2.2)                      + 5.890.000 
Risico’s (ondersteund door NARIS)                       - 4.113.000 

Weerstandsvermogen                       +1.777.000
 
Rekening 
In werkelijkheid hebben de risico’s uit paragraaf 2.3.2.3 zich voorgedaan. Daarbij zijn de over-
schrijdingen op geraamde budgetten via het jaarrekeningsaldo verwerkt. Alleen voor frictiekosten 
van de brandweer is via raadsvoorstel een bedrag van € 2.400,-- (aandeel 2007) ten laste van de 
bufferreserve gebracht. Schematisch levert dit het volgende beeld op. 
 
Risico’s in werkelijkheid  
Omschrijving Bedrag in 

Rekening 2007
Tekorten Drechtwerk   - 463.000 
WVG  - 300.000 
WMO                 0 
Leerlingenvervoer      - 56.000 
WWB inkomensdeel   - 539.000 
Naheffing BTW Belastingdienst   - 400.000 

Totaal t.l.v. rekeningresultaat 2007 -1.758.000

Overdracht brandweer        - 2.400 

Totaal t.l.v. bufferreserve 2007        - 2.400 

 
Eindconclusie 
Van de ingeschatte € 4 miljoen aan risico’s heeft zich in werkelijkheid in het jaar 2007 een bedrag 
van afgerond € 1,8 miljoen aan risico’s geopenbaard.  
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2.3.3 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen  
 
2.3.3.1 Inleiding 
 

In deze paragraaf wordt zicht gegeven op het geldende beleidskader van de onderhoudsactivitei-
ten in de openbare ruimte en de mate van realisatie in 2007. 
 
2.3.3.2 Beleidskader onderhoudsactiviteiten in de openbare ruimte. 
Schematische weergave 
 

 Nr. Onderhoudsactiviteit Beleidskader 
(naam beleidsnota en jaar 
raadsbesluit)  

Beheersplan 
(naam plan en jaar 
raadsbesluit) 

Beschikking 
over voorzie-
ning (ja/nee) 

Korte toelichting 
(o.a. jaar van her-
ziening nota en/ of 
plan) 

1. Openbare verlichting 
(Afd. SB) 

Naam: Verlichtings- 
structuurplan  
Jaar: 1992  
 

Naam: Beheersnota 
openbare verlichting 
Jaar: 1992 

Ja Nieuw Beheers-
plan in 2008 ge-
reed. 

2. Civiele kunstwerken 
(bruggen, viaducten, 
ed./ Afd. SB) 

Naam: Rapport civiele 
kunstwerken 
Jaar: 1997 / 2002 
 

Naam: Beheersplan 
kunstwerkenbeheer 
Jaar: 2002 

Nee Beheersplan in 
2008 gereed. Dit 
is evenals bij 
punt 4 toegelicht 
gekoppeld aan 
het project “Duur-
zaam Beheer 
Openbare Ruim-
te”. 

3.  Gladheidsbestrijding 
(Afd. SB) 

Naam: Nota gladheidsbe-
strijding  
Jaar: 2004 
 

Naam: zie beleids-
kader  
 

Nee Uitvoeringsplan 
wordt jaarlijks 
door college vast-
gesteld. 

4. Wijkgericht onderhoud 
(groen, recreatie, 
speelterreinen en 
straatreiniging/ on-
kruidbestrijding) (Afd. 
WB) 

Besluit invoering wijkge-
richt onderhoud (2001).  
 
Kadernota Wijkgericht 
werken (2005). 
 
Ridderkerk voortvarend 
(2004). 
 
Wijkontwikkelings-
plannen:  
- Bolnes (1999),  
- Drievliet/’t 

Zand(2002), 
- Slikkerveer(2004). 
 
Nota onkruidbestrijding op 
verhardingen (1999) 
 

Naam:  
- Groenbeheerplan 
Jaar: 1992;  
- Groenbeleids-
strategie  
Jaar: 1994;  
- Actieplan Hoofd-
groenstructuur Jaar: 
1997;  
- Beleidsnota Che-
mie en alternatieven 
Jaar: 1984; 
- Het Attractiebesluit 
(1996) biedt een 
wettelijk kader inza-
ke veiligheid voor 
kinderen op openba-
re speelplaatsen 

Nee Het beheer van 
de buitenruimte 
op basis van 
beeldkwaliteit is 
in ontwikkeling. 
Op dit moment 
worden de per 
gebied gewenste 
niveaus bepaald. 
Deze zullen in 
het voorjaar van 
2008 aan de ge-
meenteraad wor-
den voorgelegd 

5. Gebouwen (Afd. IBF) Naam: (voor onderwijs-
gebouwen) Verordening 
voorzieningen  huisvesting 
onderwijs Gemeente Rid-
derkerk  
Jaar: 2004 
 

Naam: Beheersplan 
beheer gebouwen 
Jaar: 2004 
 

Ja, meerjarig 
cyclisch on-
derhoud 

Plan is opgesteld 
voor de planperi-
ode 2004-2008; 
daarna wordt een 
nieuw plan opge-
steld. 

6. Wegen (Afd. SB) Naam: Wegbeheer be-
leidsnotitie 
Jaar: 1997  

Naam: zie beleids-
kader 
Jaar: 1997 

Ja Beheersplan in 
2008 gereed. Dit 
is evenals bij 
punt 4 toegelicht 
gekoppeld aan 
het project 
“Duurzaam Be-
heer Openbare 
Ruimte”. 
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 Nr. Onderhoudsactiviteit Beleidskader 

(naam beleidsnota en jaar 
raadsbesluit)  

Beheersplan 
(naam plan en jaar 
raadsbesluit) 

Beschikking 
over voorzie-
ning (ja/nee) 

Korte toelichting 
(o.a. jaar van her-
ziening nota en/ of 
plan) 

7. Riolering (Afd. SB) Naam: Gemeentelijk riole-
ringsplan GRP III (2001-
2006)  
Jaar: 2002 
 
Naam: Aansluit- voor-
waarden riolering 
Jaar: 2006 

Naam: zie beleids-
kader  
  

Ja GRP IV (2008-
2011) in 2008. 
 
Afkoppelplan in 
2008/2009 
 
 

8. Waterhuishouding 
(Afd. SB) 

Naam: Projectplan stede-
lijk water  
Jaar: 1996 
 
Naam: Waterkwaliteits- 
spoor  
Jaar: 2000 
Naam: Plan van aanpak 
Waterplan Ridderkerk 
Jaar: 2003 
 

Naam: Beheer en 
onderhoud water-
systeem  
Jaar: 1999 
 
Naam: Baggerplan 
Ridderkerk 
Jaar: 2002 

Ja Waterplan Rid-
derkerk 2008-
2012 in 2008 ge-
reed 

9. Haven (Afd.SO) Naam: Havenverordening 
Jaar: 1997 

Naam: nvt  
 

Ja In 2007 is een 
nieuwe haven-
verordening 
vastgesteld. 
 

 
2.3.3.3. Realisatie  
 

Beheer openbare ruimte algemeen 
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte. Deze open-
bare ruimte bestaat uit een aantal kapitaalgoederen (wegen, riolering, water, groen, gebouwen) 
welke dienen te worden onderhouden teneinde een veilig gebruik te kunnen waarborgen. 
 
Het beheer van de openbare ruimte binnen de gemeente Ridderkerk is veelal gebaseerd op be-
heersplannen. De beheersplannen, die veelal ouder dan 5 jaar zijn, dienen geactualiseerd te wor-
den. Het rioolbeheersplan GRP-IV en het Waterplan (WPR2) zijn eind 2007 nagenoeg gereed. De 
beheersplannen voor wegbeheer en civiele kunstwerken (BCK3) zijn in productie genomen. 
Door de toenemende spanning tussen maatschappelijke wensen en ambities enerzijds en financië-
le mogelijkheden anderzijds is een kwaliteitsdiscussie over de openbare ruimte op bestuurlijk ni-
veau wenselijk. Daartoe is in 2005 gestart met de uitvoering van het traject “Duurzaam beheer 
Openbare Ruimte”. Aan de hand van de definiëring van de beeldkwaliteit van de buitenruimte zal in 
een meerjarenperspectief vorm en inhoud aan beleid, ontwerp, beheer en onderhoud worden ge-
geven. Dit beeldkwaliteitplan zal een aanvulling zijn op de huidige traditionele beheersplannen voor 
bijv. wegen en groen. In het 2e kwartaal 2008 zal een plan van aanpak ter bestuurlijke besluitvor-
ming worden voorgelegd. 
 
1. Openbare verlichting 
De gemeente is verantwoordelijk voor goede openbare verlichting (OV) in de openbare ruimte. De 
functie ervan is zowel het bevorderen van de verkeers- als sociale veiligheid. Daarnaast wordt ook 
decoratieve verlichting geplaatst. Binnen de bebouwde kom staat langs c.q. op alle openbare we-
gen, straten en pleinen openbare verlichting. Achterpaden en recreatieve paden worden, met uit-
zondering van bijzondere locaties, niet verlicht. 
 
Het areaal masten, in totaal ruim 7200 stuks, verschilt in leeftijd en uitvoering. Qua materiaal ko-
men met name aluminium masten voor, van oudsher ook veel masten van staal. 
 
In Ridderkerk zijn, behalve de gemeente, meerdere beheerders verantwoordelijk voor de openbare 
ruimte. Eén ervan is het Waterschap Hollandse Delta. De gemeente verrekent energiekosten met 
betrekking tot openbare verlichting met het waterschap, SRS, particulieren en portiekverlichting 
van derden. Alle verlichting van derden staat geschakeld op de openbare verlichting. 
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Het verlichtingsniveau wordt ontworpen en onderhouden volgens de richtlijnen van de Nederlandse 
Stichting Voor Verlichtingskunde, de NSVV.  
 
Het gemeentelijk beleid en beheer is gebaseerd op uitgangspunten die zijn vastgelegd in het ver-
lichtingsstructuurplan 1992. Dit plan is, ondanks de datering, voor een groot deel nog bruikbaar. 
Dat neemt niet weg dat er voldoende aanleiding is het te actualiseren. Dit zal in 2007/2008 gebeu-
ren in samenhang met de ontwikkeling van een beeldkwaliteitplan voor de gehele buitenruimte. 
 
Voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting zijn voldoende personeelsuren be-
schikbaar. Ook buiten kantooruren wordt de veiligheid van het areaal gewaarborgd door het opera-
tioneel hebben van een wachtdienst van voornamelijk eigen personeel. Deze wachtdienst kan bij 
calamiteiten snel ingrijpen.  
 
De voornaamste activiteiten binnen het regulier beheer zijn: actueel houden areaalbestanden, op-
stellen (project)plannen en –begrotingen, budgetbewaking, aansturing uitvoerend personeel, uit-
voeren regulier onderhoud, recht zetten masten, vervangen lampen, doen van controleronden. 
Deze activiteiten worden begroot in de exploitatie. 
 
De vervanging van masten, armaturen en lampen wordt planmatig aangepakt. Vervanging wordt 
begroot en gepland op basis van een theoretische levensduur. Het uitvoeringsplan van de masten 
en armaturen wordt tevens onderbouwd door een inspectie voordat tot uitvoering wordt overge-
gaan. Hiermee wordt kapitaalvernietiging voorkomen. Voor genoemde werkzaamheden wordt een 
voorziening in stand gehouden. 
 
De laatste jaren wordt het aspect sociale veiligheid steeds belangrijker; in de gemeente is een 
werkgroep Integrale Veiligheid actief, waarin het product openbare verlichting een belangrijk ele-
ment is. In 2006 is een inventarisatie gemaakt van zogenaamde “enge plekken”. Op basis van door 
burgers aangereikte klachten en suggesties is een plan van aanpak gemaakt om deze locaties te 
verbeteren. Dit plan is in 2007 nagenoeg geheel uitgevoerd. 
 
De planning en realisatie van de middelen zijn als volgt: 
 

 

 
Omschrijving 

 
Begroting na 

wijziging 
2007 

 
Realisatie  

2007 

 
Afwijking 

 
Openbare verlichting 
 

Regulier beheer en onderhoud: 
Lasten 
Baten 

             
 
 

         
€   655.000    
€     27.000  

     
 
 
 

€     658.000 
€       20.000  

 
 
 
 

€      3.000 - 
€      7.000  

 

Planmatige vervanging(voorziening): 
Werkprogramma 2007 

    

      
  €     76.000 

 

     
€       72.000 

 
 
 

€      4.000    

Totaal €   758.000    €    750.000 €      8.000 

Toelichting op de afwijking 
Afwijking is marginaal. 
 
Vrijval van de onderhoudsvoorziening 
In het huidige beheerplan voor de Openbare verlichting is er onvoldoende sprake van een actueel 
beeld en/of aansluiting van de stand van onderhoudsvoorziening op het beheerplan. Daarom moe-
ten de middelen van deze onderhoudsvoorziening conform wettelijke voorschriften per 31 decem-
ber 2007 vrijvallen en in een bestemmingsreserve voor groot onderhoud worden gestort (zie raads-
voorstel). 
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2. Civiele kunstwerken  
Kerncijfers 
In gemeentelijk beheer zijn 175 civiele kunstwerken. Het betreft bruggen, viaducten, keermuren en 
kades, geluidwerende constructies en diverse kleinere objecten zoals dijktrappen en vissteigertjes. 
 
Actueel beheersplan  
In het “Rapport civiele kunstwerken 1997 / 2002” is een meerjaren onderhoudsprogramma vastge-
steld wat de jaarlijkse kosten voor klein en groot onderhoud zijn. Deze kosten zijn opgenomen in 
de exploitatie. Renovaties en vervangingen worden in het meerjaren investeringsprogramma op-
genomen. In 2003 is een interne doorlichting van dit product opgesteld waaruit is gebleken dat de 
uitgangspunten van 1997 juist zijn, de middelen toereikend zijn gebleken en dat de staat waarin de 
kunstwerken verkeren goed is. Onveilige situaties worden altijd direct opgelost.  
 
Vastgesteld kwaliteitsniveau. 
Er wordt gewerkt met een veiligheidsurgentie en economische urgentie. Deze zijn niet vastgesteld 
en dienen slechts om de urgentie van uitvoering aan te geven. Indien blijkt dat de middelen niet 
toereikend zijn om op basis van de urgentie uit te voeren dient de begroting te worden bijgesteld. 
Dit is tot op heden niet nodig gebleken. Onveilige situaties worden altijd direct opgelost. 
 
Lasten 2007 
De planning en realisatie van de middelen zijn als volgt: 
 

 Omschrijving   

    

Begroting na 
wijziging 

2007 

Realisatie 

2007 

Afwijking 

Civiele kunstwerken 
Regulier beheer en onderhoud 

 
€      259.000 

 
€     279.000 

 
€      20.000 - 

Vervanging investeringsprogramma €      155.000       €         5.000  €     150.000      

Totaal €      414.000 €     284.000 €     130.000 
 
Toelichting op de afwijking 
Het uitgevoerde Klein en Groot Onderhoudsprogramma heeft geleid tot een kleine overschrijding. 
Er is aanvullend onderzoek mbt. de vervangingsinvestering Geluidswal Rotterdamseweg nodig om 
de te nemen maatregelen te kunnen vaststellen. Uitvoering in 2008.  
 
 
3. Gladheidsbestrijding  
De verrichte gladheidbestrijding in 2007 leidt niet tot relevante opmerkingen in dit kader. 
 
 
4. Wijkgericht onderhoud (groen, recreatie, speelterreinen en straatreiniging/onkruidbestrijding  
Beheersplan/kwaliteitsniveau 
Het beheer van de buitenruimte op basis van beeldkwaliteit is in ontwikkeling. Op dit moment wor-
den de per gebied gewenste niveaus bepaald. Deze zullen in het voorjaar van 2008 aan de ge-
meenteraad worden voorgelegd. De schouwacties zijn van start gegaan. Van daaruit zal tevens 
bezien worden welke mogelijkheden er zijn voor bewonerszelfbeheer als surplus op de vastgestel-
de beeldkwaliteit of als middel om verloedering van de buurt tegen te gaan. In het 2e kwartaal 2008 
zal een plan van aanpak ter bestuurlijke besluitvorming worden voorgelegd. 
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Lasten 2007 
De planning en realisatie van de middelen zijn als volgt: 
 

 Omschrijving    

   

Begroting na 
wijziging 

2007 

Realisatie 

2007 

Afwijking 

 
Wijkgericht onderhoud 
Openbaar groen 
Speelterreinen 
Recreatiegebieden 
Straatreinigen  
Diverse klein onderhoud 
Communicatie 
Wijkbudgetten 

 
 
€     2.920.400 
€        237.500 
€        468.700 
€        795.100 
€        202.200 
€          48.300 
€        253.200 

 
 
€     3.137.000 
€        325.000 
€        381.300 
€        850.000 
€        158.100 
€          58.900 
€        216.800 

 
 
€     216.600 - 
€       87.500 - 
€       87.400 
€       54.900 - 
€       44.100 
€       10.600 - 
€       36.400 

Totaal €     4.925.400 €     5.127.100 €     201.700 - 
 
Toelichting op de grootste afwijkingen: 
Reorganisatie afdelingen Stedelijk Beheer en Wijkbeheer 
Het grootste deel van het tekort is vanwege niet geactualiseerde budgetten voor brandstof, onder-
houd en verzekering voertuigen als gevolg van de reorganisatie afdelingen Stedelijk beheer en 
Wijkbeheer. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door een onderschrijding op producten bij 
afdeling Stedelijk Beheer (€ -74.000,--) . 
 
Beheer gebouwen plantsoenpost: 
De incidentele kosten voor arbo-technische aanpassingen van het kantoor van de plantsoenpost 
waren niet gerapporteerd in de monitor (€ -13.000,--). 
Het budget voor energiekosten van de plantsoenpost waren de voorgaande jaren niet gerappor-
teerd nog aangepast. Een eenmalige last over 2005/2006 (€ -3.000,--) en structureel (€ - 4.000,--). 
 
Overige indirecte kosten: 
Afgelopen jaar waren er tegenvallende kosten in verband met niet gedekte motorschade aan eigen 
voertuigen en nagekomen onderhoudskosten uit 2006 (€ -16.000,--)  
Eenmalige overschrijding onderhoud software (€ -9.000,--) 
 
Speelterreinen 
Dit tekort wordt voor het grootste deel (€ -48.000,--) veroorzaakt door aanpassingen van speelele-
menten in verband met hogere veiligheidseisen. Deze afwijkingen zijn tijdens de monitorrapporten 
abusievelijk niet gerapporteerd. 
 
Verandering klimatologische omstandigheden 
Het onderhoud van het openbaar groen wordt sterk beïnvloed door het weer. Het veranderende 
klimaat is door iedereen zichtbaar. Het heeft ook haar uitwerking in de kosten. 
- Schade januaristorm. 
- Hogere kosten als gevolg van groeizamer weer met matige temperaturen en meer regen. Dit 

zorgt voor snellere groei van beplanting, gras en onkruid. Dit vraagt niet alleen om intensiever 
onderhoud, het grasmaaien en de onkruidbestrijding op verharding en in het plantsoen moet 
vroeger in het seizoen starten en ook langer doorgaan. In totaal komt dit neer op twee maan-
den extra inzet personeel. Tenslotte volgt hieruit een hogere aanbod aan groenafval. 

Totale meerkosten ca.€  -103.000,--. 
 
Bezuinigingen en inkomsten 
Om de overschrijdingen enigszins te beperken hebben wij bezuinigd op kwaliteit elders, zoals: 
- Minder vervanging van klein machinaal gereedschap. 
- Minder snoeiwerk uit jaarlijks onderhoudsplan. 
- Minder kappen van bomen uit meerjaren onderhoudsplan. 
- Inkomsten door gefactureerde schadeclaims aan aannemers 
Totale bezuinigingen en inkomsten ca. € 80.000,- 
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5. Gebouwen  
Er is een beheerplan opgesteld voor de gemeentelijke gebouwen in 2004. Hierin wordt het beleids-
kader onderhoudsactiviteiten en onderhoudsniveau aangegeven. In 2008 zal het beheerplan wor-
den herzien. 
 
Vrijval van de onderhoudsvoorziening 
In het huidige beheerplan voor onderhoud Gebouwen is er nu onvoldoende sprake van een actueel 
beeld en/of aansluiting van de stand van onderhoudsvoorziening op het beheerplan. Daarom moe-
ten de middelen van deze onderhoudsvoorziening conform wettelijke voorschriften per 31 decem-
ber 2007 vrijvallen en in een bestemmingsreserve voor groot onderhoud worden gestort (zie raads-
voorstel). 
 
 
6. Verhardingen/Wegen 
Kerncijfers 
Alle harde ondergronden zoals voet- en fietspaden, rijbanen ed. 2.118.092 m2 
 
Verhardingssoorten  
Asfaltverhardingen 432.587 m2 
Elementen verhardingen 1.685.505 m2 
 
Actueel beheersplan  
“Wegbeheer 1997”. Uitgaande van een lange termijn onderhoudsprogramma (>10 jaar) is een dek-
kingsplan opgesteld. Jaarlijks wordt een storting in de voorziening verharding gedaan ter dekking 
van de onderhoudskosten voor Groot en Klein Onderhoud. Het zelfde geldt voor extra onderhoud 
als gevolg van optredende zettingen (ca. € 80.000,--). Sinds 1998 wordt voor verwijdering van Po-
lycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) uit de wegen (= wettelijke verplichting) nog een 
extra jaarlijkse storting (€ 142.000,--) in de voorziening verharding gedaan. PAK komt voor in het 
vroeger gebruikte teer als bindmiddel in asfalt. 
Tot op heden is de dotatie aan de voorziening toereikend gebleken voor het onderhoud van wegen 
op basis van de kwaliteitsnormen van het beheerplan “Wegbeheer 1997”. 
Echter in 1997 is aangegeven dat het noodzakelijk is budgetten voor rehabilitaties (= de grootste 
vorm van onderhoud) in de voorziening op te nemen vanwege de structurele veroudering van het 
Ridderkerkse wegennet. Voor 2006 was om die reden een verhoging van de dotatie gepland 
(ca € 499.000,-- structureel). In 2003 is in verband met een bezuinigingsoperatie deze verhoging 
van de dotatie per 2006 met € 300.000,-- structureel verlaagd. 
In de nota “Duurzaam beheer Openbare Ruimte” zal ingegaan worden op de benodigde middelen 
voor onderhoud van de wegen op basis van beeldkwaliteit gekoppeld aan de reeds actieve be-
heerprogramma’s. In het 2e kwartaal 2008 zal een plan van aanpak ter bestuurlijke besluitvorming 
worden voorgelegd. Na besluitvorming kan de dotatie ter dekking van de onderhoudskosten voor 
lange tijd weer worden vastgesteld. 
 
Vastgesteld kwaliteitsniveau. 
De gemeente Ridderkerk heeft op basis van het beheersplan “Wegbeheer 1997” de gewenste kwa-
liteit van asfalt vastgesteld op 2,1 en voor elementenverhardingen op 2,6 gemiddeld. Dit is volgens 
de oude methodiek CROW en landelijk gebruikelijke normen, waarbij 1 = goed, 2 = redelijk, 3 = 
matig, 4 = slecht en 5 = zeer slecht. 
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Lasten 2007 
De planning en realisatie zijn als volgt: 
 

 Omschrijving    

   

Begroting na 
wijziging 

2007 

Realisatie 

2007 

Afwijking 

Verharding/wegen 

Elementenverharding Groot onderhoud 

 

€   1.111.000 

 

€      784.000      

   

€          327.000  

Elementenverharding Klein onderhoud €      195.000 €      167.000 €            28.000   

Asfaltverharding €   1.096.000    €      482.000 €          614.000 

Totaal €   2.402.000 €   1.433.000   €          969.000 
 

Toelichting op de afwijking 
Voor diverse onderhoudswerken t.a.v. zowel elementenverharding als asfaltverharding geldt dat de 
onderschreiding van de begroting wordt verklaard door: 
a. aanbesteding / gunning heeft in 2007 plaats gevonden; uitvoering geheel of gedeeltelijk in 2008. 
b. op diverse locaties is een reconstructie of wegaanpassing gepland; daardoor wordt gepland on-
derhoud aangehouden en in combinatie met die reconstructie uitgevoerd. 
 
Algemeen t.a.v. de Voorziening; In 2008 zal een doorlichting plaats vinden van wegbeheer. Op  
basis van dan actuele planningen zullen meerjarenramingen worden gemaakt t.a.v. onttrekkingen 
uit de voorziening. Aan de hand daarvan zullen voorstellen worden gedaan t.a.v. dotatie en saldo- 
niveau. 
 
Vrijval van de onderhoudsvoorziening 
In het huidige beheerplan voor onderhoud Verharding is er onvoldoende sprake van een actueel 
beeld en/of aansluiting van de stand van onderhoudsvoorziening op het beheerplan. Daarom moe-
ten de middelen van deze onderhoudsvoorziening conform wettelijke voorschriften per 31 decem-
ber 2007 vrijvallen en in een bestemmingsreserve voor groot onderhoud worden gestort (zie raads-
voorstel). 
 
7. Riolering 
Kerncijfers 
253.500 m1 te beheren riolering vrijverval, drukriolering en persleiding 
20.977 rioolaansluitingen; 
15.388 trottoir- en straatkolken; 
11 eindgemalen; 
31 ondergemalen; 
113 drukgemalen; 
9 bergbezinkleidingen (7 systemen). 
Actueel beheersplan 
Het actuele beheersplan is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2002-2006 (GRP3). Hierin zijn alle 
maatregelen, vervangingen, beheer en onderzoeken over de afgelopen 5 jaar benoemd. De nood-
zakelijke basisinspanning (met name bergbezinkleidingen) en riolering van de buitengebieden zijn 
voor een belangrijk deel uitgevoerd. Echter door veranderende klimatologische ontwikkelingen (he-
viger regenval in kortere tijd) blijken is het doel 45% reductie van de vuiluitworp bij riooloverstorten 
niet gehaald.  
In 2007 is de uitvoering van de in het GRP3 genoemde maatregelen voortgezet. Gezamenlijk met 
een nieuw Waterplan is een nieuw GRP4 2008-2011 opgesteld. Door nieuwe inzichten en knelpun-
ten van wateroverlast is heroverweging van diverse plannen noodzakelijk gebleken. Integrale be-
nadering van bemalinggebieden heeft grote consequenties voor de keuze voor vervanging van 
gemalen en aanleg van persleidingen. Tevens zullen onderzoeken naar knelpunten bij grondwater 
en afkoppelen van hemelwater worden uitgevoerd. Raadsbesluit tot het nieuwe GRP4 is gepland in 
maart 2008. 
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Lasten 2007 
De planning en realisatie zijn als volgt: 
 

Omschrijving 
 

Begroting na 
wijziging 

2007 

Realisatie 
2007 

Afwijking 

 

Riolering 
Voorziening onderhoud riolering  

 
 

€     812.000  

 
 

€    625.100  

 
 
 

€     186.900  
 

Krediet Gem. Rioleringsplan 2002-2006 
 

Beperken wateroverlast 

 

€  2.931.900 
 

€     250.000 

 

€    154.000 
 

€      39.800  

 

€  2.777.900  
 

€     210.200  
 

Totaal
 

 

€  3.993.900 
 

€    818.900   
 

€  3.175.000  

 
Toelichting op de afwijking 
Het genoemde budget is afkomstig van ramingen uit het GRP3 welk in 2002 is vastgesteld voor 5 
jaar. Het verschil tussen budget en realisatie wordt door de volgende factoren veroorzaakt:  
1. Gedurende de uitvoering van het GRP3 is gebleken dat een aantal grote projecten efficiënter 
konden worden uitgevoerd; 
2. De realisatie van een aantal projecten moest worden uitgesteld, omdat deze afhankelijk zijn van 
besluiten van externe partijen (Landrinrichtingsdienst, Gemeente Zwijndrecht, Waterschap Hol-
landse Delta); 
3. Een aantal projecten hebben een overloop naar 2008 (het nieuwe GRP4); 
4. Vanwege de genoemde heroverweging wordt realisatie van een aantal projecten doorgeschoven 
en opnieuw met voortschrijdend inzicht vastgesteld en genoemd in het GRP4. 
 
Vrijval van de onderhoudsvoorziening 
In het huidige beheerplan voor onderhoud Riolering is er onvoldoende sprake van een actueel 
beeld en/of aansluiting van de stand van onderhoudsvoorziening op het beheerplan. Daarom moe-
ten de middelen van deze onderhoudsvoorziening conform wettelijke voorschriften per 31 decem-
ber 2007 vrijvallen en in een bestemmingsreserve voor groot onderhoud worden gestort. De raad 
heeft bij het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 4 echter al besloten om het saldo van 
de voorziening onderhoud riolering in de nieuwe Tariefegalisatiereserve rioolrechten te storten. 
Deze aanpassing is dan ook conform besluitvorming al in deze jaarrekening verwerkt. 
 
Waterhuishouding  
Kerncijfers  
23 km gemeentelijke watergangen (sloten en singels); 
26 km hoofdwatergangen waterschap; 
circa 50 km beschoeiingen; 
circa 10 km natuurlijke oevers. 
 
Actueel beheersplan 
Jaarlijks worden alle gemeentelijke watergangen ontdaan van waterplanten en riet. De hoofdwa-
tergangen worden 2 maal per jaar ontdaan van deze begroeiing. Deze actie wordt in de waterwe-
reld “gewoon onderhoud” genoemd. Het waterschap zorg voor het schoonmaken van de hoofdwa-
tergangen en de gemeente heeft de plicht de plantenresten te ontvangen en te verwerken.     
 
Ongeveer 1x per 6 jaar worden alle watergangen in Ridderkerk gebaggerd, “buiten gewoon onder-
houd”. Of baggeren daadwerkelijk noodzakelijk is wordt vastgesteld door peiling van de watergan-
gen die toe zijn aan de 6 jaarlijkse baggerbeurt. De gemeentelijke watergangen worden door de 
gemeente gebaggerd.  
De hoofdwatergangen worden door het waterschap gebaggerd (ook met de frequentie van 1x per 6 
jaar), hierbij moet de gemeente de baggerspecie ontvagen. In de praktijk wordt deze baggerspecie 
naar het gemeentelijk baggerdepot “Oudelande” gebracht. 
 
Het onderhoud van de beschoeiingen wordt gepleegd op basis van inspectie. Omdat de natuurlijke 
oevers beter zijn voor de waterkwaliteit wordt in de toekomst waar mogelijk de harde oever (oevers 
met beschoeiing) omgevormd naar een natuurlijke oever. 
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Naast het actuele beheersplan is het Waterplan Ridderkerk 2008-2012 (WPR2) is samen met het 
GRP4 opgesteld. In dit WPR2 worden op basis van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen benoemd voor het verbeteren van de 
kwantitatieve en kwalitatieve wateropgaven. Een Raadsbesluit tot het nieuwe WPR2 is gepland in 
maart 2008. 
 
Lasten 2007 
De planning en realisatie zijn als volgt: 
 

Omschrijving 
 

Begroting na 
wijziging 

2007 

Realisatie 
2007 

Afwijking 

 

Waterhuishouding 
 

Schoonmaken sloten en singels 

 
 
€    90.000 

 
 
€    45.000 

 
 
€   45.000 

 

Baggeren sloten en singels 
 

 

€  120.000   
 

€  151.000  
 

€   31.000 - 
 

Onderhoud watergangen 
 

 

€    35.000  
 

€          200 
 

€   34.800 
 

Onderhoud baggerdepot (exploitatie) 
 

 

€    65.000    
  

€     28.200 
 

€   36.800 
 

Totaal
 

€  310.000 
 

€   224.400 
 

€   85.600 

 
Toelichting op de afwijking 
De aanbesteding van het werk voor het schoonmaken van sloten en singels is in 2007 lager uitge-
vallen. Daarentegen is de hoeveelheid te verwerken bagger meer geweest als geraamd. Er is in 
2007 geen grootonderhoud watergangen (beschoeiingen) uitgevoerd. Door meevallende stortkos-
ten van gerijpte bagger is het onderhoud baggerdepot positief uitgevallen. 
 
Vrijval van de onderhoudsvoorziening 
In het huidige beheerplan voor onderhoud Water is er onvoldoende sprake van een actueel beeld 
en/of aansluiting van de stand van onderhoudsvoorziening op het beheerplan. Daarom moeten de 
middelen van deze onderhoudsvoorziening conform wettelijke voorschriften per 31 december 2007 
vrijvallen en in een bestemmingsreserve voor groot onderhoud worden gestort (zie raadsvoorstel). 
 
 
9. Haven  
Eind 2007 is gestart met het baggeren van de haven. Dit heeft in 2007 geleid tot voorbereidings-
kosten. De uitvoeringskosten voor het baggeren van de haven worden in 2008 gemaakt. Na uitvoe-
ring van de baggerwerkzaamheden wordt er een nieuw meerjarenonderhoudsprogramma opge-
steld, waarvan de gevolgen voor de voorziening zichtbaar worden gemaakt. 
 
Lasten 2007 
De planning en realisatie zijn als volgt: 
 

 Omschrijving     Begroting na 
wijziging 

2007 

Realisatie 

2007 

Afwijking 

Voorziening onderhoud haven €        2.400 €       15.900   €   13.500 - 

 
Vrijval van de onderhoudsvoorziening 
In het huidige beheerplan voor onderhoud Haven is er onvoldoende sprake van een actueel beeld 
en/of aansluiting van de stand van onderhoudsvoorziening op het beheerplan. Daarom moeten de 
middelen van deze onderhoudsvoorziening conform wettelijke voorschriften per 31 december 2007 
vrijvallen en in een bestemmingsreserve voor groot onderhoud worden gestort (zie raadsvoorstel). 
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2.3.4 Paragraaf 4 Financiering 
 
2.3.4.1 Inleiding 
 

In deze paragraaf de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringspor-
tefeuille beschreven. 
 
Financieringsbeleid 
Het beleid van Ridderkerk voor de financieringsfunctie is vastgelegd in het Financieringsstatuut 
2001. Dit statuut is het kader voor de uitvoering van de financieringsfunctie. De doelstellingen van 
het statuut zijn: 
 Het verkrijgen en handhaven van de toegang tot de (Europese) financiële markten tegen ac-

ceptabele condities.  
 Het zorgdragen voor een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten, 

zomogelijk tegen een vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs. 
 Het beheersen van de financiële risico’s zoals rente-, krediet- en liquiditeitenrisico’s. 
 Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten met als doelstelling een 

zo optimaal mogelijk (rente)resultaat op bestaande en geprognosticeerde liquiditeitsposities 
tegen aanvaardbare risico’s. 

 Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 
geldstromen en de financiële posities (rentekosten). 

 Het aantrekken van vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en aanvaardbare risi-
co’s. 

 
Hoofdelementen treasurystatuut 
Het statuut is vooral gericht op risicobeheersing. Enkele belangrijke punten uit het statuut zijn: 
 Uitzettingen moeten een prudent karakter hebben. 
 Het gebruik van derivaten kan uitsluitend na toestemming van de raad. 
 Tegenpartijen dienen minimaal een A-rating hebben. 
 Het college is gemandateerd om gelden aan te trekken en uit te zetten. 

 
Onderwerpen financieringsparagraaf 
De invoering van de financieringsparagraaf hangt samen met de Wet Fido, die per 1 januari 2001 
in werking is getreden. De financieringsfunctie is in 2006 binnen de kaders van dit vastgelegde be-
leid uitgevoerd. In deze financieringsparagraaf worden de uitkomsten getoetst aan de uitgangspun-
ten bij de begroting 2007. 
Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf financiering in ieder geval ver-
slag van: 
 De kasgeldlimiet;  
 De renterisico norm;  
 de omvang en samenstelling van het vreemd vermogen; 
 de omvang en samenstelling van de uitzettingen; 
 De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar;  
 De rentevisie;  
 De rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.  

 
2.3.4.2 Gerealiseerde beleidsvoornemens voor risicobeheer financieringsportefeuille  
 

Het is belangrijk te weten of er nog renterisico optreedt tijdens de looptijd van de leningen.  
De rentelasten zijn voor een langere periode vastgelegd, zodat het renterisico is geminimaliseerd 
voor de komende jaren. 

Programmarekening 2007 gemeente Ridderkerk 95



 
 
 
 
2.3.4.3 Verloop kasgeldlimiet 
 

Begroot
2007

Realisatie
2007

Verschil

1 Toegestane kasgeldlimiet
1a Grondslag kasgeldlimiet 110.318.000 110.318.000
1b - in procenten van de grondslag 8,5 8,5
1c - in een bedrag (A) 9.377.030 9.377.030 0
2 Vlottende korte schuld
2a - opgenomen gelden korter dan 1 jaar
2b - schuld in rekening courant -231.000 -231.000
2c - gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar
2d - overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

Totaal vlottende korte schuld (B) 0 -231.000 -231.000
3 Vlottende middelen
3a - contanten in kas 14.000 12.000 -2.000
3b - tegoeden in rekening courant 494.000 3.647.000 3.153.000
3c - overige uitstaande gelden < 1 jaar 834.000 8.841.000 8.007.000

Totaal vlottende middelen ( C ) 1.342.000 12.500.000 11.158.000
4 Toets kasgeldlimiet
4a - totaal netto vlottende schuld (B-C) -1.342.000 -12.731.000 -11.389.000
4b - Toegestane kasgeldlimiet (A) 9.377.030 9.377.030 0
4c Ruimte + / overschrijding - (B+C+A) 10.719.030 21.646.030 10.927.000

Omschrijving

 
 

Analyse van de verschillen 
 

De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente haar (kapitaal)uitgaven mag finan-
cieren met kortlopende financieringsmiddelen (vlottende schuld). Voor 2007 bedroeg deze kasgeld-
limiet € 9.377.000,--. In verband met een kasoverschot is hiervan geen gebruik gemaakt.  
 
2.3.4.4 Verloop renterisiconorm 
 

Begroot
2007

Realisatie
2007

Verschil

Basisgegevens
1a Renteherziening op vaste schuld o/g 8.168.000 8.168.000
1b Renteherziening op vaste schuld u/g
1 Netto renteherziening op vaste schuld 0 8.168.000 8.168.000

2a Nieuw aangetrokken vaste schuld
2b Nieuwe verstrekte lange leningen
2 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 0 0 0
3 Betaalde aflossingen 3.028.000 3.028.000 0
4 Geherfinancierde vaste schuld
5 Renterisico op vaste schuld (1+4) 0 8.168.000 8.168.000

Renterisico
6a Stand van de vaste schuld per 1 januari 33.882.000 33.882.000 0
6b Het bij Ministeriële Regeling vastgesteld % 20% 20% 0
6c Werkelijk renterisico 6.776.400 6.776.400 0

Toets renterisiconorm
7 Ruimte + / overschrijding - (6c-5) 6.776.400 -1.391.600 -8.168.000

Omschrijving

 
 
Analyse van de verschillen 
 

De eerstvolgende renteherziening op een uitstaande lening was in 2009. In 2007 was sprake van 
een zgn. vlakke rentestructuur. Dit betekent, dat de rente zonder veel méérkosten al eerder kan 
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worden vastgezet dan op het herzieningsmoment in augustus 2009. Deze ‘kans’ is aangegrepen 
door de rente op 4,475% vast te zetten (i.p.v. 5,18%). Dit levert tot 2024 een besparing op van  
€ 384.000,-- aan lagere rentekosten. Volgens de renterisiconorm is deze in 2007 overschreden met 
een bedrag van € 1.392.000,-- (zie tabel bij punt 7. Omdat in werkelijkheid het renterisico nu is af-
gedekt (in plaats van opengelaten tot 2009) is overschrijding ervan in 2007 niet relevant meer. 
 
2.3.4.5 Leningenportefeuille en uitzettingen 
 

Het totaal van de leningportefeuille per 31-12-2007 bedraagt € 30,8 miljoen. Op dit moment  
(februari 2008) bedraagt de marktrente voor leningen met een looptijd van (bijvoorbeeld) 25 jaar 
4,52%. Met een gemiddelde van 4,67% zit de gemeente Ridderkerk met haar renteverplichtin-
gen15% boven de markttarieven. Vanaf 2010 zal dit gemiddelde lager zijn, als gevolg van de hier-
vóór aangehaalde afdekking van het renterisico in 2009.  
De betaalde aflossingen in 2007 waren gelijk aan de raming 2007. Er deden zich in 2007 geen mu-
taties in de leningen voor.  
 
Overzicht uitzettingen (bedragen x € 1.000) (> 1 jaar) 
 

Omschrijving vastrente uitzettingen Bedrag Gemiddelde 
rente 

Invloed op 
gem. rente 

Beginstand per 1-1-2007  9.850.000 3,29  
Reguliere aflossingen       -9.000 3,07 2,36 
Nieuwe uitzettingen    
Vervallen uitzettingen -9.000.000   
Eindstand per 31-12-2007     841.000 5,65 2,362 

 
De stand van de vaste uitzettingen per 31-12-2007 bedraagt € 841.000,--. Dit betreft een doorge-
geven lening aan de Stichting Woonvisie t/m 2009. Op dit moment (februari 2008) bedraagt de 
marktrente voor vaste uitzettingen van (bijvoorbeeld) 2 jaar 4,07%. Met een gemiddelde renteop-
brengst van 5,65% haalt de gemeente Ridderkerk 1,58% méér rendement op deze uitzetting dan 
de markt op dit moment aangeeft.  
 
2.3.4.6 Verleende garanties in het kader van de publieke functie 
 

In artikel 3 van het ‘Financieringsstatuut 2001’ is aangegeven dat de gemeente uitsluitend leningen 
kan aangaan, middelen kan uitzetten en garanties kan verlenen voor de uitoefening van de publie-
ke taak. In 2007 hebben zich geen verenigingen of stichtingen gemeld voor het waarborgen van 
nieuwe geldleningen. 
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2.3.5 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering  
 
2.3.5.1 Doel  
 

Algemeen doel: generen van stuurinformatie voor de raad, met andere woorden: met de informatie 
uit deze paragraaf kan de raad beleidslijnen vast- en bijstellen. 
 
Specifiek doel: inzicht geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfs-
voering. 
 
Achtergrond informatie: de paragraaf richt zich op alle reguliere, operationele kaders voor de be-
drijfsvoering en ondersteunt daarbij de dagelijkse uitvoering van de programma’s. Met andere 
woorden: de bedrijfsvoeringparagraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Concreet gaat 
het om een goede dienstverlening aan de burger, onder andere door: 
• Een efficiënt werkende organisatie; 
• Een zorgvuldig besluitvormingsproces; 
• Een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering; 
• Waar mogelijk op een verantwoorde wijze benutten van ICT-mogelijkheden; 
• De beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. 
Het gaat vooral om onderwerpen die prioriteit (nodig) hebben of nieuwe (tijdelijke) ontwikkelingen 
op basis waarvan de bedrijfsvoeringfilosofie bijgesteld moet worden.  
 
2.3.5.2 Inleiding 
 

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de raadsprogramma’s. Een goede bedrijfsvoering 
is hiermee een belangrijke voorwaarde voor succes. In dit hoofdstuk worden de kaders voor de 
ontwikkeling van de bedrijfsvoering geschetst. Deze ontwikkelingen worden opgehangen aan de 
speerpunten ten aanzien van bedrijfsvoering zoals geformuleerd in het raads- en collegeprogram-
ma; 
• verbetering van de ambtelijke organisatie; 
• verbeteren van de bedrijfsvoering; 
• maatwerk in dienstverlening; 
• de rol van de gemeente; samenwerking met partners en 
• bezuinigingen. 
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2.3.5.7 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten 

Kerndoel Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan wij daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 
 

Wat hebben wij gerealiseerd? 
Wat zijn de afwijkingen? 

     
Een efficiënt werkende 
organisatie 
 

Realiseren bezuinigingsopgave 2004 
volgens planning 
  

Continue organisatieontwikkeling o.b.v. mis-
sie-visie document Ridderkerk uw maat! en 
de aanscherping in de vorm van de operatie 
Paarse Draak. 

De bezuinigingsopgave is gerealiseerd, waardoor onze 
focus nu nog meer is komen te liggen bij doelrealisatie 
(versus kostenreductie). Onder de vlag van de Paarse 
Draak worden in dit kader ontwikkelingen in gang gezet 
zoals ontwikkeling van personeel, het uitbouwen van pro-
cesmatig werken, het uitbouwen van regionale samen-
werking en het benutten van ICT-voorzieningen. Op deze 
punten wordt hieronder meer informatie gegeven. 
 

Goed ondersteunen 
van de uitvoering van 
de programma’s 

  Professionaliseren samenwerking met part-
ners, o.a. door beleidsgestuurde contractfi-
nanciering en verbeteren relatiebeheer.  

In 2007 werd de professionalisering voortgezet door ver-
der inhoud te geven aan “partnerschap”. Dit komt tot ui-
ting door een versterking van het bestuurlijk overleg, zoals 
bij Woonvisie, een aanzet om minder gedetailleerde uit-
voeringsafspraken te maken, zoals bij de SRS, en door 
een intentieverklaring tot partnerschap, zoals bij de 
SWOR en Dynamiek. 
 

   Uitbouwen regionale samenwerking. In samenwerking hebben de gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk (BAR-gemeenten) een be-
stuursopdracht geformuleerd in het document BAR-goed. 
Op verschillende terreinen worden projecten gezamenlijk 
opgepakt zoals: verbeteren van de dienstverlening, werk-
loosheidsbestrijding en bevorderen deelname aan het 
maatschappelijke verkeer. 
 

   Uitbouwen procesmatig werken. In 2007 heeft de verdere uitwerking van procesmatig wer-
ken geleid tot het formuleren van 6 hoofdprocessen: stu-
ring, beleid & ontwikkeling, beheer & uitvoering, dienstver-
lening, spelregels en ondersteuning.  Hiermee worden de 
activiteiten in de begroting benoemd onder “wat daarvoor 
doen” gestroomlijnd en de kwaliteit van de producten ver-
der verbeterd. Daarnaast is het oude procesbesturings-
systeem omgebouwd naar een voor de organisatie beter 
toepasbaar systeem: Tool voor Ondersteuning Procesma-
tig werken (TOP). 
 

 Een zorgvuldig besluit-
vormingsproces 
 

Elk nieuw beleid wordt gestart met een 
startnotitie.  

Inmiddels heeft er een evaluatie van de spelregels partici-
patie plaatsgevonden. Hieruit is het middel als zodanig 
effectief gebleken. De volgende stap is om het gebruik 
van dit middel volledig door te voeren.  
 

  Jaarlijks deelnemen aan ‘Staat van de 
gemeente’.  

Beleidsontwikkeling en –uitvoering volgens 
beleidscyclus: startnotitie in initiatieffase, par-
ticipatie volgens spelregels, uitvoering, moni-
toring (voeding voor programmamonitor) en 
evaluatie.  
 Deelname aan de ‘Staat van de gemeente’ heeft plaats-

gevonden en krijgt een jaarlijks vervolg. 
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2.3.5.7 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten (Vervolg) 

Kerndoel Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan wij daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 
 

Wat hebben wij gerealiseerd? 
Wat zijn de afwijkingen? 

     
 Een gestructureerde 

planning en beheer-
sing van de beleids-
uitvoering. 

Vanaf 2007 zijn de belangrijkste risico’s 
voor de gemeente in beeld en bestuur-
baar.  

 Risicomanagement is een vast onderdeel van de P&C-
cyclus geworden. Bij de begroting worden de relevante 
risico’s in beeld gebracht, waarna in het lopende jaar de 
risico’s worden gemonitord en eventueel maatregelen 
worden genomen. 
 

  De jaarrekening 2006 wordt voor mini-
maal 80% beheerst op het aspect recht-
matigheid. 

Uitvoering wordt meer beheersbaar door (ge-
leidelijke) invoering procesbesturingssysteem, 
risicomanagement en verankering interne con-
trole in werkprocessen (rechtmatigheid).  

Het oude procesbesturingssysteem is omgebouwd naar 
een voor de organisatie beter toepasbaar systeem: Tool 
voor Ondersteuning Procesmatig werken (TOP). 1 juli 
2008 zullen 9 processen ondersteund worden door 
TOP.   
Met behulp van een risicobeheersingsprogramma is het 
bepalen van onze risico’s regulier opgenomen in onze 
P&C-cylcus. Bij de begroting worden ze standaard in 
beeld gebracht. 
Onze interne controle hebben we vormgegeven middels 
een Team Interne Controle bestaande uit medewerkers 
van de verschillende afdelingen. Op reguliere basis 
worden er steekproeven uitgevoerd en waar nodig naar 
aanleiding van de resultaten maatregelen getroffen. 
 

  Invoeren digitaal burgerpanel in 2007.  Te bereiken effecten (afgeleid van collegepro-
gramma) monitoren m.b.v. onder andere de 
Staat van de gemeente (trendonderzoek,  
benchmark) en burgerpanels.  
 

Sinds eind 2006 beschikt het college van B&W van de 
gemeente Ridderkerk over de mogelijkheid onderzoe-
ken uit te laten voeren onder een Digitaal Burgerpanel. 
Uitvoering van de onderzoeken en beheer van het panel 
worden verzorgd door TNS/NIPO. Het panel bestaat uit 
een in omvang en samenstelling representatieve groep 
inwoners van de gemeente Ridderkerk.  
Het digitaal Burgerpanel bestaat naast de Staat van de 
Gemeente en biedt zowel de mogelijkheid om op basis 
van dit globale onderzoek meer diepteonderzoek te 
doen als de mogelijkheid tot breedteonderzoek op het 
totale spectrum van gemeentelijke producten en dien-
sten voor de burger. Op basis van de 2 uitgevoerde on-
derzoeken is er behoefte aan diepteonderzoeken ge-
bleken, waarvan de inhoud nog nader zal worden ge-
specificeerd. 
 

Goed ondersteunen van 
de uitvoering van de 
programma’s 

Waar mogelijk op een 
verantwoorde wijze 
benutten van ICT-
mogelijkheden 

Vóór 2010 doorvoeren van onderdelen 
van de e-overheid i.h.k.v. verbeteren 
dienstverlening. 

Invoeren DigiD, Burger Service Nummer en 
basisregistraties.  

DigiD en Burger Service Nummer zijn ingevoerd. 
T.b.v. basisregistraties zijn bestandsanalyses uitge-
voerd en er is gestart met de opbouw van een referen-
tiebestand en opschoning van de bestanden. 
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2.3.5.7 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten (Vervolg) 

 

Kerndoel Effectindicator Prestatie-indicator Wat gaan wij daarvoor doen?  
(Activiteiten) Begroting 2007-2010 
 

Wat hebben wij gerealiseerd? 
Wat zijn de afwijkingen? 

     

   Betere ontsluiting van gegevens door digitalise-
ring, kennissystemen en Geografische Informa-
tie Systemen. 

Er is gestart met het project bestemmingsplannen op 
Internet. Dit project heeft vertraging opgelopen doordat 
het wordt doorkruist door de invoering wet RO, 1 juli 
2008. 
 

   Zorgen dat gegevens eenvoudig digitaal be-
schikbaar zijn, o.a. door middel van een goed 
werkend bestuurlijk informatiesysteem.  

Na de raadsverkiezingen in 2006 is er een nieuw Be-
stuurlijk Informatie Systeem functioneel op Internet. 
Hierop zijn alle raads- en commissiestukken, notu-
len, verordeningen, politieke partijen, raadleden, infor-
matie over functioneren raad en commissies te vinden. 
Deze informatie is doorzoekbaar met een zoekmachine. 
 

   Zorgen dat raadsleden digitaal benaderd kun-
nen worden en digitaal hun informatie kunnen 
krijgen.  

Op onze internetsite  www.ridderkerk.nl onder politiek 
en bestuur zijn de leden van de raad te vinden met hun 
emailadres. 
 

Goed onder-
steunen van de 
uitvoering van 
de program-
ma’s 

De beschikbaarheid van ge-
motiveerd en gekwalificeerd 
personeel 

Door wat betreft het personeelsbeleid in 
te zetten op Ridderkerk als ontwikkelge-
meente, blijven we duurzaam beschik-
ken over voldoende en gekwalificeerd 
personeel. 
 

In 2007 wordt het strategische kader verder 
uitgewerkt op de aspecten beoordelen en belo-
nen, management development, strategisch 
ontwikkelingsbeleid, loopbaan-
/mobiliteitsbeleid, exit interviews, werving- en 
selectiebeleid, arbeidsmarktcommunicatie en 
stagebeleid. 
 

In 2007 zijn er nieuwe kerncompetenties benoemd en 
ingevoerd, zijn een nieuw functieboek en nieuw functie-
waarderingssysteem opgeleverd, is er samenwerking 
met andere gemeentes bij vacature-uitwisseling tot 
stand gekomen en zijn er maatregelen genomen om 
meer stageplaatsen te creëren.  
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2.3.6 Paragraaf 6 Verbonden partijen  
 
1. Naam: 
Afdeling SPO 

Gemeenschappelijke regeling Volwasseneneducatie Rijnmond 
(OLIVER)  

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang: 
 

Door de gezamenlijke inkoop van scholingstrajecten bij de ROC’s kan 
er efficiënter en dus goedkoper ingekocht worden. 

Visie (wat willen we bereiken met): Een goed scholingsaanbod voor de Ridderkerkse risicojongeren tot 23 
jaar met een afgebroken vooropleiding. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

Er zorg voor dragen dat Ridderkerkse risicojongeren alsnog via deze 
weg een startkwalificatie kunnen behalen. 

Bestuurlijke inbreng: 1 lid t.b.v. het Algemeen Bestuur 
Totaal jaarbudget van de regeling: OLIVER heeft geen eigen budget. De gezamenlijke gemeenten 

Zetten gemiddeld 21% van hun rijksbijdrage educatie in.  
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): Ridderkerk zet voor Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs 

(VAVO) 2007 21,36% van haar rijksbijdrage educatie in. Het gaat om 
een bedrag van € 126.767,--. 

Bedrag per inwoner: 
 

Een bedrag per inwoner is bij OLIVER niet van toepassing. Het gaat om 
een bijdrage ten behoeve van een gerichte doelgroep naar rato van het 
aantal inwoners van de gemeente.  

Algemene financiële positie / risico’s: De deelname aan OLIVER brengt op zich geen financiële risico’s met 
zich mee. Het gaat hier om de gezamenlijke inzet van een deel van de 
door de deelnemende gemeenten ontvangen rijksgelden educatie en 
slechts een geringe gemeentelijke jaarlijkse bijdrage. Wel wordt het 
OLIVER geconfronteerd met 2 claims vanuit het ministerie van SZW 
(zie paragraaf weerstandsvermogen). 

Overige ontwikkelingen: Op 14 december 2006 is de Gemeenschappelijke regeling volwassen -
educatie 2007-2010 vastgesteld door de gemeenteraad van de ge-
meente Ridderkerk. De nieuwe gemeenschappelijke Regeling is in sa-
menwerking en afstemming met de Stadsregio opgesteld. Inhoudelijk 
wordt de samenwerking op een aantal thema’s gerealiseerd te weten: 
aanpak voortijdig schoolverlaten, VAVO als tweede kans onderwijs, 
koppeling met onderwerpen uit de jeugdzorg, aansluiting onderwijsar-
beidsmarkt en inburgering. 
 

2. Naam: 
Afdeling SPO 

Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) 

Vestigingsplaats: Dordrecht 
Openbaar belang: Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een zware arbeids-

handicap, die niet op een andere manier op de arbeidsmarkt terecht 
kunnen. 

Visie (wat willen we bereiken met): In het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening is de gemeente Rid-
derkerk verantwoordelijk voor het aanbieden van beschermd werk aan 
die personen die daarop zijn aangewezen. De gemeente Ridderkerk 
heeft deze taak uitbesteed aan Drechtwerk, het Openbaar Lichaam So-
ciale Werkvoorziening Drechtsteden. Samen met 9 andere gemeenten 
participeert de gemeente Ridderkerk in deze gemeenschappelijke rege-
ling. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

De gemeente Ridderkerk streeft naar het behoud van werkgelegenheid 
voor de doelgroep. 

Bestuurlijke inbreng: De wethouder Sociale Zaken is lid van het Dagelijks en Algemeen be-
stuur van de gemeenschappelijke regeling. 

Totaal jaarbudget van de regeling: €  70 miljoen 
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): €  325.000,=, circa 9% van de totale gemeentelijke bijdragen aan 

Drechtwerk. 
Bedrag per inwoner: €  8,03 per inwoner 
Algemene financiële positie / risico’s: Drechtwerk heeft de afgelopen jaren forse verliezen geleden, onder an-

dere als gevolg van verminderde Rijkssubsidies. De deelnemende ge-
meenten zijn aangesproken om de ontstane tekorten aan te vullen. Zie 
ook paragraaf Weerstandsvermogen (risico’s). 

Overige ontwikkelingen: De WSW wordt per 1 januari 2008 ingrijpend gewijzigd, waarbij de be-
leidsmatige en financiële verantwoordelijkheid van de gemeente toe-
neemt. 
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3. Naam: 
Afdeling SPO 

Openbaar Lichaam voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Oost-
IJsselmonde (OLOVO) 

Vestigingsplaats: Hendrik-Ido-Ambacht 
Openbaar belang: Wettelijke taak om te voorzien in openbaar voortgezet onderwijs. 
Visie (wat willen we bereiken met):  Bereikbaar en toegankelijk openbaar voortgezet onderwijs; 

 Op uitvoeringsniveau samenwerken met andere gemeentelijke 
partners. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

Als onderdeel van de integrale ketenbenadering van 0-23 jaar zo min 
mogelijk schooluitval realiseren (streven 0%). 

Bestuurlijke inbreng: 1 lid t.b.v. het Dagelijks Bestuur 
Overige ontwikkelingen: Het OLOVO is per 2007 opgeheven en voortgezet in de stichting voor 

openbaar onderwijs.  
 

4. Naam: 
Afdeling SPO 

Gemeenschappelijke regeling volksgezondheid Rotterdam e.o. 
(GGD) 

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang: Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het 

kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). 
Visie (wat willen we bereiken met): Een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale 

problematiek. Verbeteren van de zorg aan jeugdigen en hun ouders en 
versterken van hun positie. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

Naast het uitvoeren van wettelijke verplichtingen is het van belang dat, 
met name voor de groep 0-19 jarigen, maatwerk gericht op lokale pro-
blematiek geleverd wordt. Omdat nog niet helder is wat op landelijk 
niveau als “verplichtend” wordt vastgesteld, is het nog niet mogelijk het 
lokale pakket goed samen te stellen. Beide moeten goed op elkaar af-
gestemd zijn. 
Het voornemen is om meer cliëntgerichte, samenhangende jeugdzorg 
te ontwikkelen.  In het contracteerplatform JGZ wordt getracht de inte-
grale jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen vorm te geven. 

Bestuurlijke inbreng: 1 lid t.b.v. het Algemeen Bestuur 
Totaal jaarbudget van de regeling: € 12 mln 
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): €  470.698,-, wat gelijk staat aan 3,9% van het totaal 
Bedrag per inwoner: €  10,5 per inwoner 
Algemene financiële positie / risico’s: Het basispakket is vastgesteld. Zoals in de vorige programmabegroting 

al is gemeld, kan hier een uitbreiding voor de gemeente Ridderkerk
uit voortkomen.  

Overige ontwikkelingen: Het fusietraject met de GGD Nieuwe Waterweg Noord is afgerond.  
 

5. Naam: 
Afdeling SO 

Stadsregio Rotterdam 

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang: Regionaal Bestuur (WGR). 
Visie (wat willen we bereiken met): Deze regeling behartigt de gezamenlijke belangen van 18 gemeenten 

en hun inwoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, wonen, 
stedelijke vernieuwing en Vinac, economie, verkeer en vervoer, milieu, 
groen, jeugdzorg, arbeidsmarkt en volwasseneneducatie. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

In programma 3, Bestuur en Participatie, hebben wij als doelstelling het 
volgende geformuleerd: het realiseren, onderhouden en waar nodig 
verstevigen van samenwerkingsverbanden om regionale en/of geza-
menlijke vraagstukken die de reikwijdte van Ridderkerk te boven gaan, 
op te lossen op een zodanige wijze, dat rekening wordt gehouden met 
de Ridderkerkse belangen en de eigen identiteit van Ridderkerk. Uit-
gaande van een handhaving van de huidige taakverdeling tussen de 
regio en de gemeenten en de geformuleerde doelstelling zijn wij een 
voorstander van continuering en daar waar nodig en mogelijk een ver-
steviging van de huidige regeling. 

Bestuurlijke inbreng: 2 leden AB regioraad/ 1 lid DB 
Totaal jaarbudget van de regeling: €  392 miljoen 
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): €  213.980,-- 
Bedrag per inwoner: €  4,78 per inwoner 
Algemene financiële positie / risico’s:  
Overige ontwikkelingen:  
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6. Naam: 
Afdeling VVH 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)/Regionale Hulpverle-
ningsdienst Rotterdam-Rijnmond (RHRR) 

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang: (Brand)veiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding (treffen van deze 

regeling is wettelijk verplicht). 
Visie (wat willen we bereiken met): De vorming van veiligheidsregio’s heeft als doelstelling de versterking 

van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbe-
heersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van 
de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de 
brandweer. 
(Brand)veiligheid 
Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig ge-
organiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter 
zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het be-
perken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen 
bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en be-
strijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan 
bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het be-
vorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen. 
Hulpverlening 
Het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken 
en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van 
adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen 
of andere instelling voor intramurale zorg. 
Rampenbestrijding 
Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseer-
de en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen. 

Beleidsvoornemens (rol in programma): Met deze regeling wordt (deels) invulling gegeven aan de doelstelling  
uit het raadsprogramma 2 veiligheid, namelijk het verkleinen en be-
heersen van de veiligheidsrisico’s. Hoe hoger de kans op een inbreuk 
van de veiligheid, hoe hoger de feitelijke aantasting van de veiligheid 
zal zijn. Daarom moet – door middel van pro-actieve en preventieve 
maatregelen – zo mogelijk de slachtofferkans omlaag worden ge-
bracht. Tevens is het van belang om geprepareerd te zijn voor groot-
schalig optreden in het geval van een ramp of zwaar ongeluk.  

Bestuurlijke inbreng: 1 lid AB (+1 plaatsvervangend lid) 
Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de 
leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, 
met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen 
met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-
tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf 
stemmen per gemeente. 

Totaal jaarbudget van de regeling: € 15.916.000, waarvan € 8.229.000 inwonersbijdrage. 
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): € 298.000 (3,626%) 
Bedrag per inwoner: €  6,66 per inwoner (44.757 inw. per 1 januari 2006). 
Algemene financiële positie / risico’s: Ten aanzien van de financiering van de veiligheidsregio is het de doel-

stelling deze budgettair neutraal te laten verlopen. Behoudens nog en-
kele fiscale onduidelijkheden is de overdracht van de brandweer per 1 
januari 2008 budgettair neutraal verlopen. Voor het overige is sprake 
van de zgn. inwonersbijdrage. 

Overige ontwikkelingen: Versterking van de samenwerking in de regio zal moeten leiden tot een 
meer slagvaardige organisatie voor het bestrijden van crises en ander 
soortige rampen. Gevolg hiervan is onder meer een meer slagvaardige 
brandweerorganisatie en een brandweerorganisatie die meer dan 
voorheen is toegerust op de risico’s van de huidige samenleving. 
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7. Naam:  
Afdeling VVH 

Intergemeentelijke Brandweer Zuid (IBZ) 

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang: Uit oogpunt van efficiency is samenwerking gezocht met omliggende 

gemeenten voor de invulling van (Brand)veiligheid en hulpverlening. 
Visie (wat willen we bereiken met): Het doel van de regeling is drieledig, te weten:  

1. Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken 
van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij 
brand en al hetgeen daarmee verband houdt; 

2. Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij 
ongevallen anders dan bij brand; 

3. De uitvoering van het beperken en bestrijden van rampen als  
       bedoeld in artikel 1 van de Wet Rampen en Zware Ongevallen. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

Met het treffen van deze gemeenschappelijke regeling wordt (deels) 
invulling gegeven aan de doelstelling uit raadsprogramma 2: veiligheid, 
namelijk het verkleinen en beheersen van de veiligheidsrisico’s. Hoe 
hoger de kans op een inbreuk van de veiligheid, hoe hoger de feitelijke 
aantasting van de veiligheid zal zijn. Daarom moet – door middel van 
proactieve en preventieve maatregelen – de slachtofferkans omlaag 
worden gebracht. 

Bestuurlijke inbreng: 1 lid AB 
Totaal jaarbudget van de regeling: € 1.481.726 
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): €  178.676 
Bedrag per inwoner: € 3,99 per inwoner 
Algemene financiële positie / risico’s: Zie de risico’s bij VRR. 
Overige ontwikkelingen: Met het tot stand komen van de veiligheidsregio en de overdracht van 

de brandweer per 1 januari 2008 kan deze gemeenschappelijke rege-
ling worden opgeheven.  
 

8. Naam: 
Afdeling SO 

Oasen NV 

Vestigingsplaats: Gouda 
Openbaar belang: Zorgdragen voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. 
Visie (wat willen we bereiken met): De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze instelling 

voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de inwoners van de 
gemeente (zie openbaar belang), en dus niet uit een oogpunt van 
geldbelegging. 

Beleidsvoornemens (rol in programma):  
Bestuurlijke inbreng: In Oasen wordt voor 6,28% in het totale aandelenkapitaal deelgeno-

men. Door deze deelname kan invloed op het beleid van deze instel-
lingen worden uitgeoefend door middel van een vertegenwoordiging in 
de aandeelhoudersvergaderingen. 

Totaal jaarbudget van de regeling: n.v.t. 
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): n.v.t. 
Bedrag per inwoner: n.v.t. 
Algemene financiële positie / risico’s:  
Overige ontwikkelingen:  
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9. Naam:  
Afdeling FC 

Bank Nederlandse Gemeenten NV 

Vestigingsplaats: Den Haag 
Openbaar belang: De BNG is een bank voor overheden en instellingen voor het maat-

schappelijk belang. 
Visie (wat willen we bereiken met): De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG, omdat 

deze instelling een zeker nut heeft voor de gemeente, en dus niet pri-
mair uit een oogpunt van geldbelegging. 

Bestuurlijke inbreng: Gelet op de structuur van deze instelling kunnen de aandeelhouders 
nauwelijks invloed op het beleid van deze NV uitoefenen. De meest 
betrokken portefeuillehouder vertegenwoordigt de gemeente in de aan-
deelhoudersvergadering. 

Overige ontwikkelingen:  
 

10. Naam: 
Afdeling SO 

Gemeenschappelijk regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen 

Vestigingsplaats: Schiedam 
Openbaar belang: Financiering en programmering buitenstedelijk groen. 
Visie (wat willen we bereiken met): Deze regeling is in de plaats gekomen van het oude Financieel Koe-

pelschap 
Het financieel koepelschap werkte feitelijk als een vereveningsinstru-
ment. Alle kosten die de deelnemers maken ten behoeve van de reali-
sering en in standhouding van de buitenstedelijke openlucht recreatie-
projecten worden bij elkaar opgeteld en op basis van de in 1987 vast-
gestelde verdeelsleutel naar rato van het aantal inwoners over de ge-
meenten herverdeeld. De gemeente betalen rechtstreeks aan de 
schappen waarin zij deelnemen. Als blijkt dat een gemeente meer be-
taalt aan een schap dan de kosten van de gemeente op basis van de 
verdeelsleutel, dan ontvangt deze gemeente geld terug van het koe-
pelschap. Ridderkerk ontvangt tot op heden jaarlijks een bedrag terug 
uit dit vereveningsfonds. Voor 2007 is in de begroting op een bedrag 
van € 25.569 gerekend. Daarnaast heeft deze nieuwe regeling tot doel 
op basis van een rijks, provinciaal en regionaal programma/beleid in 
onderlinge samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhou-
ding van het buitenstedelijk groen te bevorderen. 

Beleidsvoornemens (rol in programma):  
Bestuurlijke inbreng: 1 lid AB (portefeuillehouder Financiën) 
Totaal jaarbudget van de regeling: Aan het koepelschap is geen bijdrage verschuldigd. Alleen aan het Na-

tuur en recreatieschap. 
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): Ontvangen bijdrage in 2007: € 20.795,-- 
Bedrag per inwoner: n.v.t. 
Algemene financiële positie / risico’s:  
Overige ontwikkelingen:  
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11. Naam: 
Afdeling SB  

NV Milieu Services AVR-Ridderkerk (NV MAR) 

Vestigingsplaats: Ridderkerk 
Openbaar belang: Uitvoering en advisering afvalinzameling.  
Visie (wat willen we bereiken met): De NV MAR is op 1 juli 2001 opgericht om in opdracht van de gemeen-

te de afvalinzameling uit te voeren. Er is een samenwerkingsovereen-
komst gesloten tussen de gemeente en de AVR met een looptijd van 
10 jaar (tot 1 juli 2011).  

Beleidsvoornemens (rol in programma):  
Bestuurlijke inbreng: De gemeente bezit 100% van de aandelen van deze NV maar kan, op 

basis van genoemde overeenkomst, 49% van de aandelen aanbieden 
aan de AVR. 

Totaal jaarbudget van de regeling: € 2.454.479 
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): 100% 
Bedrag per inwoner: € 123,-- (per aansluiting) 
Algemene financiële positie / risico’s: De afvalinzameling is onderhevig aan marktwerking en de concurrentie 

in deze sector is groot. Dit betekent, dat met het bezit van deze aande-
len de gemeente risico loopt. 

Overige ontwikkelingen: Per 22 september 2007 is het afvalbrengstation van de NV MAR geslo-
ten. Voor deze taak is in samenwerking met Netwerk NV en de ge-
meente Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht de mili-
eustraat Noordpolder opgericht.  
In 2008 zal, na een proef, definitief worden bepaald op welke wijze het 
inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal zal worden uitgevoerd. 
 

12. Naam: 
Afdeling SO 

Gemeenschappelijke regeling Dienst Centraal Milieubeheer Rijn-
mond (DCMR) 

Vestigingsplaats: Schiedam 
Openbaar belang: Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. 
Visie (wat willen we bereiken met): De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, 

adviseert meer specifiek ten aanzien van vergunningverlening en 
handhaving in het kader van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de 
gemeente t.a.v. de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit. 

Beleidsvoornemens (rol in programma):  
Bestuurlijke inbreng: 1 lid AB (2 stemmen van totaal 168) 
Totaal jaarbudget van de regeling:  
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): €  839.617,-- 

 
Bedrag per inwoner: n.v.t. 
Algemene financiële positie / risico’s:  
Overige ontwikkelingen: Met betrekking tot de DCMR Milieudienst Rijnmond kan gesteld worden 

dat, mede onder invloed van het ministerie van VROM, de regionale 
milieudiensten steeds meer taken krijgen die regionaal georganiseerd 
kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is de gedeeltelijke uitvoering 
van de Algemene Maatregel van Bestuur Externe Veiligheid. 
 

13. Naam: 
Afdeling SO 

N.V. Afvalverwerking Rijnmond (AVR)     VERVALLEN 

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang:  
Visie (wat willen we bereiken met):   
Beleidsvoornemens (rol in programma): Vervallen/ zie toelichting bij overige ontwikkelingen. 
Bestuurlijke inbreng:  
Totaal jaarbudget van de regeling:  
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal):  
Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / risico’s:  
Overige ontwikkelingen: In 2006 hebben wij onze aandelen NV AVR verkocht. Uit de verkoop-

opbrengst is een risicovoorziening gevormd voor toekomstige vrijwa-
ringen en garanties. Compensatie voor weggevallen dividend (voor 
2006 en 2007) verloopt via een bestemmingsreserve.  
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14. Naam: 
Afdeling SO 

Gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en Recreatiegebied 
IJsselmonde 

Vestigingsplaats:  
Openbaar belang: Ontwikkelen en instandhouden van intergemeentelijke buitenstedelijke 

recreatie en bescherming van natuur en landschap.  
Visie (wat willen we bereiken met): In september 2003 is ingestemd met de Beleidsvisie 2003-2007 van 

het natuur- en recreatieschap. 
Beleidsvoornemens (rol in programma): De activiteiten van de regeling dragen bij tot het realiseren van de 

doelstellingen uit programma 5: Wonen en Leefomgeving. 

De komende jaren zullen meerdere projecten voortvloeiende uit het 
Landinrichtingsplan mede op het grondgebied van Ridderkerk worden 
gerealiseerd en in beheer worden overgedragen aan het Natuur- en 
Recreatieschap. 

Bestuurlijke inbreng: 1 lid DB en 1 lid AB 
Totaal jaarbudget van de regeling: €  3.689.307,-- 
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): €     262.569,-- 
Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / risico’s:  
Overige ontwikkelingen:  

 
15. Naam:  
Afdeling SB 

Netwerk NV 

Vestigingsplaats: Dordrecht 
Openbaar belang: Het inzamelen van afval afkomstig uit gemeenten en bedrijven, trans-

port en afvalbewerking. 
De gemeente Ridderkerk is aandeelhouder omdat Netwerk NV de ex-
ploitatie en beheer voert van de gezamenlijke milieustraat Noordpolder 
voor de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk 
en Zwijndrecht 

Visie (wat willen we bereiken met): De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze overheids-
gedomineerde NV 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

 

Bestuurlijke inbreng: Door deze deelname kan invloed op het beleid van deze instelling wor-
den uitgeoefend door middel van een vertegenwoordiging in de aan-
deelhoudersvergadering. 

Totaal jaarbudget van de regeling: € 855.000 
Bijdrage Ridderkerk (% t.o.v. totaal): 3 % 
Bedrag per inwoner: € 43,-- (per aansluiting) 
Algemene financiële positie /  
risico’s: 

De afvalinzameling en –verwerking is onderhevig aan marktwerking en 
de concurrentie in deze sector is groot. Dit betekent, dat met het bezit 
van deze aandelen de gemeente risico loopt. 

Overige ontwikkelingen:  
16. Naam: 
Afdeling SPO 

Regionale Samenwerking Soc. Zaken Albrandswaard en Ridder-
kerk 

Vestigingsplaats: Ridderkerk 
Openbaar belang: Inwoners van Albrandswaard en Ridderkerk die niet in hun bestaan 

kunnen voorzien, helpen met inkomensondersteunende maatregelen 
en eventueel een WWB-uitkering.  

Visie (wat willen we bereiken met): Inwoners van Albrandswaard en Ridderkerk zijn in staat een financieel 
zelfstandig bestaan te voeren.  

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

De beleidsvoornemens staan verwoord in het Beleidsplan 2007-2008 
dat door de gemeenteraden wordt vastgesteld.  

Bestuurlijke inbreng: De wethouders Sociale Zaken van Albrandswaard en Ridderkerk over-
leggen gezamenlijk over het te voeren beleid. 

Totaal jaarbudget van de regeling:  € 13 miljoen 
Bijdrage Ridderkerk 
(% t.o.v. totaal): 

76% ofwel een bedrag van € 9.880.000,- 

Bedrag per inwoner: € 210,-- 
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17. Naam: 
Afdeling VVH 

HALT 

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang: Alternatieve straffen voor jongeren voor kleine delicten. 
Visie (wat willen we bereiken met): Bureau Halt (Het Alternatief) houdt zich bezig met repressie, voorlich-

ting en preventie om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. De gemeen-
schappelijke regeling is ingesteld met als doel de kwaliteit van de sa-
menwerking van de Halt-bureaus in de regio te verbeteren. Hiervoor 
worden werkafspraken gemaakt met partners en de werkprocessen 
geüniformeerd. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

Met het treffen van deze gemeenschappelijke regeling wordt (deels) 
invulling gegeven aan de doelstelling uit raadsprogramma 2: veiligheid, 
namelijk. Halt levert een bijdrage aan de veiligheidsgevoelens van bur-
gers. Jeugdcriminaliteit wordt ook op deze wijze aangepakt.  Jongeren 
ervaren een repressieve aanpak en verwacht wordt dat dit ook preven-
tief werkt. 

Bestuurlijke inbreng: 1 lid AB 
Totaal jaarbudget van de regeling: € 180.885 (Halt Rijnmond-Zuid) 
Bijdrage Ridderkerk 
(% t.o.v. totaal): 

€ 60.243 

Bedrag per inwoner: € 1,35 
Algemene financiële positie /  
risico’s: 

Voor het uitvoeren van de repressieve taak wordt subsidie van het mi-
nisterie van Justitie ontvangen. De uitvoering van de voorlichtings- en 
preventietaken zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten. De 
gemeenten stellen hiervoor zelf het budget vast. 

Overige ontwikkelingen:  
  
AB = Algemeen Bestuur en DB = Dagelijks Bestuur 
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2.3.7 Paragraaf 7 Grondbeleid 
 
2.3.7.1 Gerealiseerd grondbeleid 
 

Centrumplan 
In verband met de discussie rondom de Dr. Kuyperschool heeft dit project in 2007 stilgelegen. Als 
gevolg van de discussie rondom het tramtracé zal het oorspronkelijke plan moeten worden aange-
past. Intussen zijn met projectontwikkelaar Leyten weer gesprekken gestart over een andere invul-
ling van de laatste fase van het Centrumplan. Dit zal gevolgen hebben voor het te behalen exploi-
tatieresultaat in dit grondbedrijfcomplex. Vooralsnog kan er van worden uitgegaan dat de getroffen 
voorziening voor het verlies in dit complex voldoende is. 
 
Cornelisland 
In 2007 kon nog een perceel grond worden aangekocht in Cornelisland. Voor de verwerving van de 
overige grond die benodigd is voor de realisering van het bedrijfsterrein is intussen een onteige-
ningsprocedure gestart. 
 
Aangezien de gemeente het perceel waar Hak zich zal gaan vestigen in bezit heeft, is hier gestart 
met de voorbelasting van het terrein, zodat Hak tijdig kan vertrekken naar Cornelisland. Een en 
ander is geregeld conform de afspraken die met het bedrijf zijn gemaakt. 
 
Veren Ambacht 
Bedrijfsterrein Veren Ambacht is op één klein perceel na volledig uitverkocht. Er is op basis van 
een doorrekening van de exploitatie eind 2007 tussentijds winst genomen in dit complex voor een 
bedrag van € 2.900.000,--. Daarmee is tot nu toe winst genomen in dit complex voor een bedrag 
van € 8.900.000,--. Na verkoop van het laatste perceel en het uitvoeren van de laatste voltooiings-
werkzaamheden zou het complex eind 2008 afgesloten kunnen worden. 
 
Nieuw Reijerwaard Noord 
In Nieuw Reijerwaard Noord is sprake geweest van een doorbraak. Nadat dit reconstructieproject 
glastuinbouw jaren stil heeft gelegen is er in 2007 met alle betrokken partijen overeenstemming be-
reikt. De Hoogzandweg is in 2007 aangelegd en alle daarvoor benodigde grond is van de betrok-
ken eigenaren aangekocht. Daarnaast is er sprake geweest van een totale herverkaveling van het 
gebied, waardoor een te verkopen kavel is ontstaan van 10 ha. Dit kavel is verkocht aan chrysan-
tenkweker J. Breugem, die hier in het voorjaar van 2008, na verplaatsing van het bedrijf van de ge-
broeders Kranendonk, zal starten met de bouw van een compleet nieuw bedrijf. 
 
Alle grond in Nieuw Reijerwaard Noord is thans door de gemeente verkocht. Als gevolg van de 
gunstige prijs die voor de grond is ontvangen, kan het complex met winst worden afgesloten, dit in 
tegenstelling tot eerdere verwachtingen. In 2008 zal een grondexploitatie ter vaststelling aan de 
raad worden aangeboden. Waarschijnlijk kan het complex dan tevens eind 2008 worden afgeslo-
ten. 
 
Nieuw Reijerwaard Zuid 
In 2007 zijn in Nieuw Reijerwaard Zuid nog enkele groenvoorzieningen aangelegd. Het complex 
kan naar verwachting eind 2008 worden afgesloten. 
 
Op basis van de huidige boekwaarde, een positief exploitatieresultaat van bijna € 140.000,--, zal 
ook het eindresultaat van het complex positief zijn. 
 
Gezondheidscentrum 
Het restperceel aan de Jan Luykenstraat is in 2006 verkocht voor € 590.000,-- ten behoeve van de 
bouw van een gezondheidscentrum. De exploitatie wordt thans afgesloten. Er is een positief exploi-
tatieresultaat behaald van € 515.000,--. 
 
Winkelcentrum Drievliet 
Met Woonvisie is een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Drie-
vliet. Dit is gekoppeld met een gedeeltelijke ontwikkeling van Het Zand (nieuwbouw sporthal, 
woonzorgzone en 20 à 30 vrije sectorwoningen). Per saldo zal een en ander ongeveer sluitend 
kunnen worden gerealiseerd. 
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De grondexploitatie van deze herontwikkeling is opgenomen in de nieuwe exploitatieopzet voor Het 
Zand. Deze gewijzigde exploitatie is op 31 januari 2008 vastgesteld door de gemeenteraad (zie 
hieronder). 
 
Het Zand 
Aangezien de exploitatieopzet voor Het Zand was verouderd als gevolg van diverse ontwikkelingen 
in de wijk (aankoop Hak en herontwikkeling winkelcentrum Drievliet, nieuwbouw sporthal) is er een 
geheel nieuwe exploitatieopzet vastgesteld voor Het Zand (raadsbesluit van 31 januari 2008, nr. 
2007-135). De verschillende deelplannen worden daarbij geïntegreerd tot één exploitatie. Op basis 
van deze exploitatieopzet wordt thans een positief exploitatieresultaat voorzien voor Het Zand van 
ongeveer € 5.400.000,--. Deze exploitatie is in de rekening 2007 voor het eerst opgenomen. 
 
Van groot belang hierbij is het besluit dat is genomen over de aanleg van de tram, namelijk om nog 
een tracévariant uit te werken waarbij de tram door de wijk Het Zand wordt aangelegd. Als deze 
tracévariant daadwerkelijk wordt gerealiseerd zal daardoor het te realiseren woningbouwprogram-
ma in Het Zand en daarmee de te behalen opbrengst ernstig worden beperkt. 
 
Verder betekent de hieraan gekoppelde studie naar de tracévarianten een vertraging in de uitvoe-
ring van het woningbouwprogramma. Dit leidt tot forse financieringskosten, vanwege de aanzienlij-
ke boekwaarde van de grondexploitatie van Het Zand, die nog toe zal nemen als in 2009 het twee-
de deel van de koopsom voor Hak moet worden betaald van € 4.126.250,-- bij vertrek naar  
Cornelisland. Daar komt dan bij dat de opbrengsten waarschijnlijk later worden gerealiseerd dan 
thans gepland. Deze combinatie van hogere kosten en uitstel van opbrengsten vormt een belang-
rijk risico voor het te behalen exploitatieresultaat in Het Zand.  
 
2.3.7.2 Actuele prognose uitkomst totale grondexploitatie (specificatie programma 1 en 5) 
 

Een prognose van de uitkomst van de totale grondexploitatie is hieronder opgenomen. De com-
plexen Gezondheidscentrum en Driehoek Rijsoord worden thans afgesloten. 
 
Op basis van de rekeningresultaten 2007 kan worden geconcludeerd dat zowel de complexen in 
het programma Werk en economie als in het programma Wonen en leefomgeving voldoen aan de 
in de Paragraaf Grondbeleid van de Programmabegroting 2008 – 2011 opgenomen prognose. 
 
Prognose van resultaten van in exploitatie genomen complexen en inschatting van resultaten van nog 
niet in exploitatie genomen complexen 
 
Complex  
(programma) 

Verwacht saldo  
(+ of -) *  

Vaststellings-
jaar (herziene) 
exploitatie-
opzet  
 

Prognose 
afsluitings-
jaar 
 

Korte toelichting/ stand van zaken 
(o.a. inzake winstneming of verlies) 

Centrumplan € 1.705.800,-- (-) 2004 2010 Verliesneming bij afsluiting complex 
via voorziening Centrumplan ter hoog-
te van € 1.705.800,00. 

Van Riebeekstraat € 1.327.100,-- (+) Nog geen op-
zet. Wordt in 
2008 ter vast-
stelling aan 
raad aangebo-
den 

2009 Inmiddels overeenstemming over ste-
denbouwkundig ontwerp. Omdat de 
exploitatieopzet nog niet definitief is 
vastgesteld is er enige onzekerheid 
ten aanzien van het verwacht saldo. 
De bestaande ramingen worden vol-
doende betrouwbaar geacht om hier 
een prognose op te nemen.  

Veren Ambacht € 9.220.400,-- (+) 2005 2008 In 2004 € 3.500.000,-- winst genomen, 
in 2006 € 2.500.000,-- winst genomen 
en in 2007 € 2.900.000,-- winst geno-
men. 

Nieuw Reijerwaard 
Zuid 

€ 139.900,-- (+) 2005 2008 Subsidie voor fietspad is door water-
schap aangevraagd en ontvangen. Het 
waterschap heeft het fietspad tevens 
aangelegd, zodat hier geen verdere 
risico’s zijn. 
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Complex  
(programma) 

Verwacht saldo  
(+ of -) *  

Vaststellings-
jaar (herziene) 
exploitatie-
opzet  
 

Prognose 
afsluitings-
jaar 
 

Korte toelichting/ stand van zaken 
(o.a. inzake winstneming of verlies) 

Het Zand € 5.398.400,-- (+) 2008 2015 Op basis van een doorrekening van de 
exploitatie van Het Zand, door de raad 
vastgesteld op 31 januari 2008, waar-
bij alle deelplannen zijn samenge-
voegd, kan worden uitgegaan van een 
positief resultaat. Recente besluiten 
rondom het tramtracé kunnen dit resul-
taat sterk beïnvloeden in negatieve 
zin. 

Nieuwbouw Pira-
mide 

€ 0,-- 2004 2008 Project ongeveer budgettair neutraal 

Nieuw Reijerwaard 
Noord 
(nog niet in ex-
ploitatie) 

Onbekend; op ba-
sis van berekenin-
gen wordt positief 
saldo verwacht 

Nog geen op-
zet. Wordt in 
2008 ter vast-
stelling aan 
raad aangebo-
den  

2008 In 2007 is het project vrijwel afgerond, 
waardoor er van kan worden uitge-
gaan dat er een positief exploitatiere-
sultaat wordt behaald. 

Cornelisland 
(nog niet in ex-
ploitatie) 

Onbekend; op ba-
sis van berekenin-
gen wordt positief 
saldo verwacht 

Nog geen op-
zet. Wordt in 
2008 ter vast-
stelling aan 
raad aangebo-
den  

  

Lagendijk 
(nog niet in ex-
ploitatie) 

Onbekend; op ba-
sis van berekenin-
gen wordt positief 
saldo verwacht 

Nog geen op-
zet. Wordt in 
2008 ter vast-
stelling aan 
raad aangebo-
den 

2011 Project nog in aanloopfase.  

Praktijkschool 
(nog niet in ex-
ploitatie) 

Onbekend; op ba-
sis van berekenin-
gen wordt positief 
saldo verwacht 

Nog geen op-
zet. Wordt in 
2008 ter vast-
stelling aan 
raad aangebo-
den 

2008  

Totaal (+) € 14.380.000,--   Tot en met 2007 € 8.900.000,-- winst 
genomen \ te nemen, voor geraamd 
verlies is voorziening getroffen ter 
hoogte van € 1.705.800,--. Vanaf 2008 
nog te behalen voordelig resultaat 
derhalve (minimaal) € 7.185.800,-- po-
sitief.. 

+ = voordelig resultaat en - = nadelig 
 
2.3.7.3 Gerealiseerde winstneming(specificatie programma 1 en 5) 
 

Veren Ambacht 
Zoals hierboven al is aangegeven is in Veren Ambacht tussentijds winst genomen voor een bedrag 
van € 2.900.000,--. De gerealiseerde grondverkopen overtreffen de nog te maken kosten in dit com-
plex met het genoemde bedrag, zodat het verantwoord is om tussentijds winst te nemen in dit com-
plex. 
 
Gezondheidscentrum 
Dit complex is afgesloten met een winst van € 515.000,--. 
 
Driehoek Rijsoord 
Dit complex is afgesloten met een verlies van € 12.000,--.  
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2.3.7.4 Reserves in relatie tot de risico’s van grondexploitaties (specificatie progr. 1 en 5) 
 

Reserve risico’s bij grondexploitatie 
Bij de Kadernota 2005-2008 is besloten de Reserve risico’s grondexploitaties te verlagen van  
€ 2.000.000,-- naar € 1.000.000,-- en een bedrag van € 1.000.000,-- toe te voegen aan de vrije reser-
ve. Deze verlaging werd verantwoord geacht, maar er werd bij aangegeven dat een verhoging van de 
reserve mogelijk zou moeten zijn indien zich toch grotere risico’s zouden voordoen. Een dergelijke 
verhoging zou gefinancierd moeten worden door voordelige saldi uit grondexploitaties aan de reserve 
toe te voegen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een verhoging van deze reserve noodza-
kelijk is. Het huidige niveau wordt verantwoord geacht. Het is mogelijk dat in het kader van het opstel-
len van een exploitatie-opzet voor Cornelisland een aanpassing van de Reserve risico’s grondexploi-
taties aan de orde kan komen. 
 
Reserve grondbedrijfprojecten 
Deze reserve is bedoeld om voor bepaalde projecten van het grondbedrijf  middelen beschikbaar te 
kunnen stellen. Jaarlijks wordt het negatieve saldo van het complex Restpercelen ten laste van deze 
reserve gebracht, inclusief de kosten afdracht aan het Omslagfonds Stadsregio Rotterdam die niet 
kunnen worden verhaald op de betreffende bouwer of projectontwikkelaar. Tevens komen de kosten 
die worden gemaakt in het complex Diverse kosten Centrumplan ten laste van deze reserve. 
 
Het enige project waarvoor middelen waren gereserveerd in deze reserve betrof een bijdrage 
(€ 450.000,--) in de herstructurering van het winkelcentrum Drievliet. Op basis van de met Woonvisie 
gemaakte afspraken kan deze bijdrage vervallen. Het saldo van de reserve per 31-12-2007 is ruim € 
657.700,--. In 2008 zal bij de programmamonitor worden bezien of deze reserve gedeeltelijk kan wor-
den afgeraamd. 
 
Reserve strategische aankopen 
Deze reserve is bedoeld om gebruik te kunnen maken van mogelijkheden die zich onverwacht voor-
doen om grond of ander onroerend goed te kunnen aankopen wanneer dit van strategisch belang is 
voor de gemeente. Op dit moment worden geen strategische aankopen voorzien. Het saldo van de 
reserve per 31-12-2007 is ruim € 1.043.200,--. 
 
Voorziening verlies Centrumplan 
Voor het verliesgevende grondbedrijfcomplex Centrumplan is een voorziening getroffen. De hoogte 
van deze voorziening (€ 1.705.800,--) blijkt op basis van een doorlichting van deze exploitatie, vastge-
steld door de gemeenteraad op 14 juni 2004, voldoende hoog te zijn. 
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JAARREKENING 
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PROGRAMMAREKENING MET TOELICHTING 
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3. Jaarrekening 
 
3.1 Programmarekening met toelichting 
 
3.1.1 Resultaatbepaling en -bestemming 
 
3.1.1.1 Gerealiseerde lasten en baten per programma  
 

Omschrijving Rekening
geraamd na wijziging 2007

1 Werk en economie
Lasten -20.355.700 -15.213.900 -11.791.100
Baten 19.492.900 14.309.600 13.589.500

saldo -862.800 -904.300 1.798.400
2 Veiligheid

Lasten -2.796.900 -3.584.800 -3.329.100
Baten 146.200 852.000 773.900

saldo -2.650.700 -2.732.800 -2.555.200
3 Bestuur en participatie

Lasten -3.977.500 -4.004.200 -4.147.500
Baten 608.200 708.200 848.700

saldo -3.369.300 -3.296.000 -3.298.800
4 Educatie

Lasten -17.545.500 -13.264.000 -13.494.100
Baten 7.859.400 3.506.200 4.255.100

saldo -9.686.100 -9.757.800 -9.239.000
5 Wonen en leefomgeving

Lasten -36.561.800 -31.829.100 -31.577.500
Baten 22.388.000 16.705.100 23.087.700

saldo -14.173.800 -15.124.000 -8.489.800
6 Welzijn

Lasten -8.169.900 -8.690.800 -8.623.500
Baten 824.900 1.331.800 1.236.100

saldo -7.345.000 -7.359.000 -7.387.400
7 Zorg

Lasten -19.039.000 -23.026.000 -22.504.000
Baten 8.273.200 13.192.300 12.035.900

saldo -10.765.800 -9.833.700 -10.468.100
Totaal lasten alle programma's -108.446.300 -99.612.800 -95.466.800
Totaal baten alle programma's 59.592.800 50.605.200 55.826.900

saldo -48.853.500 -49.007.600 -39.639.900

Begroting 2007
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3.1.1.2 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen  

 
Omschrijving Rekening

geraamd na wijziging 2007
Lokale heffingen
Lasten -519.200 -638.200 -673.400
Baten 6.151.600 6.005.500 6.034.800

saldo 5.632.400 5.367.300 5.361.400
Algemene uitkeringen
Lasten -2.100 -2.100 -2.300
Baten 35.900.100 35.728.300 36.230.200

saldo 35.898.000 35.726.200 36.227.900
Dividend
Lasten 0 0 0
Baten 2.644.600 3.146.400 3.146.800

saldo 2.644.600 3.146.400 3.146.800
Financiering
Lasten -196.200 -196.200 -205.100
Baten 3.101.800 2.991.800 3.703.500

saldo 2.905.600 2.795.600 3.498.400
BTW-compensatiefonds
Lasten 0 0 0
Baten 0 0 0

saldo 0 0 0
Post onvoorzien
Lasten -114.500 -105.800 0
Baten 0 0 0

saldo -114.500 -105.800 0
Overige algemene dekkingsmiddelen
Lasten -1.630.400 -2.216.100 -1.849.700
Baten 147.600 387.600 76.600

saldo -1.482.800 -1.828.500 -1.773.100
Totaal algemene dekkingsmiddelen
Lasten -2.462.400 -3.158.400 -2.730.500
Baten 47.945.700 48.259.600 49.191.900

saldo 45.483.300 45.101.200 46.461.400

Begroting 2007  
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3.1.1.3 Resultaatbepaling  
 

Nr. Omschrijving Rekening
Primair na wijziging 2007

Saldo van:
Programma's 1 t/m 7 -48.853.500 -49.007.600 -39.639.900

8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 45.597.800 45.092.500 46.461.400
Post onvoorziene uitgaven -114.500 8.700                      0

Resultaat voor bestemming (A) -3.370.200 -3.906.400 6.821.500
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1 Werk en economie
Toevoegingen -26.100 -26.100 -26.100
Onttrekkingen 56.100 56.100 58.600

2 Veiligheid
Toevoegingen 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0

3 Bestuur en participatie
Toevoegingen 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0

4 Educatie
Toevoegingen -52.500 -52.500 -52.500
Onttrekkingen 91.600 91.600 91.600

5 Wonen en leefomgeving
Toevoegingen -195.800 -195.900 -2.524.200
Onttrekkingen 374.600 779.100 780.800

6 Welzijn
Toevoegingen -13.400 -13.400 -15.400
Onttrekkingen 12.100 101.000 131.600

7 Zorg
Toevoegingen 0 0 -2.600
Onttrekkingen 50.000 50.000 71.300
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Toevoegingen -2.046.400 -2.196.000 -2.877.700
Onttrekkingen 5.120.000 5.112.600 4.072.000

Totaal toevoegingen (B) -2.334.200 -2.483.900 -5.498.500
Totaal onttrekkingen (C) 5.704.400 6.190.400 5.205.900

Resultaat na bestemming (A-B+C) *) 0 -199.900 6.528.900

Begroting 2007

 
 
*) Zie toelichting 2.2.10 resultaatbepaling en – bestemming. 
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3.1.2 Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en programma-
rekening 
 
Inleiding 
 

Dit onderdeel van de programmarekening is opgezet om inzicht te geven in de afwijkingen tussen be-
groting en rekening en de mate waarin de afwijkingen rechtmatig dan wel onrechtmatig zijn. Om de 
rechtmatigheid te kunnen beoordelen zijn in onderstaande tabel de 6 aspecten van het begrotingscri-
terium gedefinieerd zoals deze zijn opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol.  
 
De aspecten van het begrotingscriterium (1 t/m 6) komen terug in de kolom “criteria”. Indien in deze 
kolom aangegeven wordt “n.v.t.” dan gaat het hier om een “voordeel”, waarbij de rechtmatigheid geen 
rol speelt.  
Bij een technische afwijking wordt een (T) vermeld en bij een onzekerheid (O). 
 
De aspecten van het begrotingscriterium worden als volgt in de controle op de rechtmatigheid betrok-
ken: 
 
Nr. 
 

Begrotingscriterium Rechtmatig Onrechtmatig

1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden 
gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten 
 

X  

2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande 
beleid maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd 
 

X  

3. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande 
beleid maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt 
dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd 
 

 X 

4. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen 
binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter 
weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft in-
gediend 
 

 X 

 
 
 
5a 
5b 

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf 
als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bij-
voorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, 
belastingdienst of een toezichthouder blijkt: 
a. geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar 
b. geconstateerd na het verantwoordingsjaar 
 

 
 

X 
 

 
 
 

X 

 
 
 
6a 
6b 

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (inves-
teringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar wor-
den via hogere kapitaallasten in het jaar zelf of pas in de 
volgende jaren: 
a. jaar van investeren 
b. kapitaallasten in latere jaren 
 

 
 

X 
 

 
 
 

X 

 
Verschuivingen in concernoverhead 
 

Tussen de raadsprogramma's 1 t/m 7 en onderdeel 8 financiering en algemene dekkingsmiddelen is 
een grote verschuiving te zien van toegerekende overheadkosten. Wijziging in de grondslag (omzet 
van de raadsprogramma's) leidt tot een overeenkomstige wijziging van de toerekening van concern-
kosten. Bij begrotingswijziging zijn de wijzigingen in de geraamde toerekening van overheadkosten 
niet over de raadsprogramma's verdeeld (het betreft een veelheid van mutaties op de producten van 
de raadsprogramma's) maar als saldo kostenplaatsen geraamd op genoemd onderdeel 8. Bij het op-
stellen van de rekening zijn de werkelijke overheadkosten volgens de juiste verdeling aan de raads-
programma's toegerekend. 
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Bij het bepalen van de juiste verdeling van de overhead bij de gemeenterekening blijkt achteraf dat er 
een grote verschuiving optreedt van toerekening aan "budgettair neutrale" omzet naar omzet die een 
budgettaire last geeft. Er is veel minder omzet voor het grondbedrijf geweest en ook minder voor in-
vesteringen en voorzieningen op de balans. 
 
De afwijkingen die door de hiervoor genoemde oorzaken zijn ontstaan zijn niet als onrechtmatig aan-
gemerkt. In beide gevallen zijn de gemaakte overheadkosten een gevolg van wijzigingen in het be-
leid/beheer die aan de raad zijn voorgelegd (via de programmamonitoren) of een gevolg zijn van de 
bepaalde techniek van kostentoerekening. De afwijkingen op de overhead voldoen daarmee aan crite-
rium 2 van de tabel hierboven. De verschillen op bedrijfsvoeringkosten per raadsprogramma in de vol-
gende tabellen zijn niet nader toegelicht indien bovenstaande afwijking de oorzaak is. Andere afwij-
kingen op bedrijfsvoeringkosten zijn wel van een afzonderlijke verklaring voorzien.  
 
Vrijval voorzieningen voor meerjarig onderhoud 
 

De commissie BBV, die adviseert over de uitvoering van het Besluit Begroting en Verantwoording ge-
meenten, heeft voor de rekening 2007 stringente richtlijnen gegeven voor de verantwoording van on-
derhoudsvoorzieningen. Indien geen actuele beheerplannen beschikbaar zijn of de stand van de voor-
ziening onvoldoende op een beheerplan is gebaseerd, mag het onderhoud niet via een voorziening 
worden uitgevoerd maar moet dat via een reserve gebeuren.  
Aan de meeste onderhoudvoorzieningen liggen beheerplannen ten grondslag, maar is er onvoldoende 
sprake van actuele beheerplannen en/of aansluiting van de stand van onderhoudsvoorzieningen op 
een beheerplan. Daarom moeten de middelen van de onderhoudsvoorzieningen per 31 december 
2007 uit de voorzieningen vrijvallen en in bestemmingsreserves voor groot onderhoud worden gestort. 
De storting in deze reserves mag volgens het BBV pas plaats vinden, nadat uw raad daartoe heeft 
besloten. Zo'n raadsbesluit is er nog niet; wij doen u een voorstel bij het raadsvoorstel waarbij wij de 
gemeenterekening 2006 aan u aanbieden. 
In de hierna volgende rechtmatigheidanalyses per raadsprogramma komen de volgende baten voor 
wegens vrijval uit voorzieningen door de hiervoor genoemde oorzaak: 
 
Programma 1 - onderhoud en baggeren haven € 258.188,34 
Programma 1 - onderhoud verhuurde gebouwen € 235.556,86 
Programma 4 - onderhoud buitenkant openbaar basisonderwijs € 157.900,33 
Programma 4 - onderhoud buitenkant bijzonder basisonderwijs € 127.809,42 
Programma 4 - onderhoud gymnastieklokalen € 305.247,42 
Programma 5 - onderhoud verharding € 3.077.775,97 
Programma 5 - onderhoud openbare verlichting € 293.207,71 
Programma 5 - onderhoud water (beschoeiingen en baggeren singels) € 333.466,28 
Programma 5 - onderhoud riolering € 2.333.853,37 
Programma 6 - onderhoud sportaccommodaties € 31.306,70 
 
totaal vrijval saldi onderhoudsvoorzieningen € 7.154.312,40 
 
De raad heeft bij het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 4 al besloten om het saldo van 
de voorziening onderhoud riolering in de nieuwe Tariefegalisatiereserve rioolrechten te storten. In 
2007 is daarvoor geen raming opgenomen. In de rechtmatigheidanalyse van het onderdeel reserves is 
een last van € 2.333.900,-- opgenomen wegens de storting van de vrijgevallen voorziening onderhoud 
riolering in deze reserve. Omdat de raad daartoe al besloten heeft, is deze afwijking rechtmatig. 
Het verschil tussen de vrijval van € 7.154.300,-- en de storting in de Tariefegalisatiereserve riolering 
van € 2.333.900,-- is € 4.820.400,--. Deze middelen moeten voor toekomstig onderhoud beschikbaar 
blijven. Daartoe moet de raad bij het vaststellen van de rekening besluiten deze middelen in bestem-
mingsreserves voor groot onderhoud te storten (zie raadsvoorstel). 
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3.1.2.1 Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en programmarekening 
 (voordeel + / nadeel -) 
Programma Begroting 2007

na wijziging
Gerealiseerd

2007
voordeel +

nadeel -
waarvan 

onrechtmatig
Lasten programma 1 -15.213.900 -11.791.100 3.422.800 0
Baten programma 1 14.309.600 13.589.500 -720.100 0

Saldo programma 1 Werk en Economie -904.300 1.798.400 2.702.700 0
Lasten programma 2 -3.584.800 -3.329.100 255.700 0
Baten programma 2 852.000 773.900 -78.100 0

Saldo programma 2 Veiligheid -2.732.800 -2.555.200 177.600 0
Lasten programma 3 -4.004.200 -4.147.500 -143.300 0
Baten programma 3 708.200 848.700 140.500 0

Saldo progr. 3 Bestuur en participatie -3.296.000 -3.298.800 -2.800 0
Lasten programma 4 -13.264.000 -13.494.100 -230.100 -404.000
Baten programma 4 3.506.200 4.255.100 748.900 0

Saldo programma 4 Educatie -9.757.800 -9.239.000 518.800 -404.000
Lasten programma 5 -31.829.100 -31.577.500 251.600 0
Baten programma 5 16.705.100 23.087.700 6.382.600 0

Saldo progr. 5 Wonen en leefomgeving -15.124.000 -8.489.800 6.634.200 0
Lasten programma 6 -8.690.800 -8.623.500 67.300 0
Baten programma 6 1.331.800 1.236.100 -95.700 0

Saldo programma 6 Welzijn -7.359.000 -7.387.400 -28.400 0
Lasten programma 7 -23.026.000 -22.504.000 522.000 0
Baten programma 7 13.192.300 12.035.900 -1.156.400 0

Saldo programma 7 Zorg -9.833.700 -10.468.100 -634.400 0
Totaal lasten programma's -99.612.800 -95.466.800 4.146.000 -404.000
Totaal baten programma's 50.605.200 55.826.900 5.221.700 0

Saldo programma's -49.007.600 -39.639.900 9.367.700 -404.000
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Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het protocol accountantscontrole jaarrekening 2006. 
   
         (voordeel + / nadeel -) 
Nr. 
 

Omschrijving 
 

Lasten 
 

Baten Criterium
*)  

  Programma 1 Werk en economie 
 

    

1.1 Haven   
 Vrijval voorziening onderhoud en baggeren haven i.v.m. richtlijn com-

missie BBV. 
 258.200 n.v.t. 

    
1.2 Verhuurde gebouwen     
 Vrijval voorziening onderhoud verhuurde gebouwen i.v.m. richtlijn com-

missie BVV. 
 235.600 n.v.t. 

 Hogere energiekosten (nadeel -€ 72.200,--) dan geraamd o.a. door ver-
rekening en herberekening van energiekosten door Eneco over de jaren 
2003, 2004, 2005 en 2006. De werkelijke energiekosten over 2007 be-
dragen € 78.700,-- terwijl er € 48.300,-- begroot was, wat een nadeel 
oplevert van -€ 30.400,--. 

-102.600 2 

 Lagere onderhoudskosten omdat het onderhoudsniveau van een aantal 
panden is teruggebracht in verband met voorziene verkoop van gebou-
wen. 

48.900  n.v.t. 

 Lagere opbrengst verhuur omdat in de begroting 2007 geen rekening 
was gehouden met de verkoop van de panden Diepenbrockstraat 28, 
Kastanjelaan 36 en Rijksstraatweg 287.  
 

 -41.900 n.v.t. 

1.3 Gesubsidieerde arbeid     
 Hogere lasten omdat in 2007 meer aansluiting is gezocht bij de doel-

groep gesubsidieerde arbeid. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van be-
schermde banen, een beperkte inzet van opstapbanen en de invoering 
van doorgroeibanen.  

-148.000 2 

 Lagere inkomensoverdrachten van het Rijk t.b.v. WWB komt door ver-
keerde verdeling in de begroting tussen Gesubsidieerde arbeid en Uit-
stroombevordering (zie ook het voordeel bij 1.4 Uitstroombevordering). 

 -444.000 n.v.t. 

 Afwijking Albrandswaard (budgettair neutraal) (T) -33.000 33.000 n.v.t. 
    
1.4 Sociale werkvoorziening     
 Het voordeel wordt veroorzaakt door nog niet besteed bedrag aan inzet-

ten wachtlijsten. 
Er is een nadeel o.a. vanwege exploitatietekort Drechtwerk voor een 
bedrag van € 140.000,--, zoals gemeld in de raadsvergadering van de-
cember 2007 (aangegeven bedrag was toen € 128.000,--) en € 
323.000,-- (aangegeven bedrag was toen  
€ 656.000,--) 

46.500 
 

-515.500 

n.v.t. 
 
2 

 Afwijking Albrandswaard (budgettair neutraal) (T) 
 

-47.000 47.000 n.v.t. 

1.5 Uitstroombevordering   
 Lagere reis- en verblijfkosten doordat deze kosten afhankelijk zijn van 

het aantal trajecten. 
30.500 n.v.t. 

 Lagere kosten ‘uitbesteed werk’ bestaande klanten doordat de reïnte-
gratie-inspanning pas na de bestandsanalyse (2e helft van 2007) op 
gang is gekomen. 

155.000 n.v.t. 

 Hogere kosten voor inhuur klantmanager ESF waar een rijksbijdrage en 
voorschot van het agentschap ESF tegenover staat. 

-156.800 1 

 Hogere trajectkosten A doordat er meer jongeren in de leeftijd 16-18 in 
het project zijn opgenomen dan begroot.  

-102.000 2 

 Lagere trajectkosten B doordat er minder jongeren in de leeftijd 18-23 in 
het project zijn opgenomen dan begroot.  

200.500 n.v.t. 

 Hogere storting in de voorziening werkdeel WWB t.l.v. exploitatie. Door 
extra aandacht voor het bestand van de sociale dienst is ook een stij-
gende lijn te zien in de uitgaven ten aanzien van uitstroombevordering.  

-40.800 2 

 Voordeel wegens vrijval uit voorziening Wet inschakeling werkzoeken-
den. 

 55.100 n.v.t. 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)     
 Hogere inkomensoverdrachten van het Rijk t.b.v. WWB door verkeerde 

verdeling tussen Gesubsidieerde arbeid en Uitstroombevordering (zie 
het nadeel bij 1.2 Gesubsidieerde arbeid) 

 371.500 n.v.t. 

Afwijking Albrandswaard (budgettair neutraal) (T)  
 

521.000 -521.000 n.v.t. 

1.6 Kinderopvang   
 Minder subsidies doordat er minder verzoeken om kinderopvang waren 

in het kader van de WWB m.b.t. scholing en reïntegratie.  
61.000 n.v.t. 

 Afwijking Albrandswaard (budgettair neutraal) (T) -4.000 4.000 n.v.t. 
 
1.7 

 
Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen 

     

 Voor grondwerving en bouwrijpmaken etc. zijn per saldo minder kosten 
gemaakt. De grootste afwijkingen zijn de volgende: 

7.303.300 n.v.t. 

 • Minder aangekocht gronden (voordeel € 6.064.500,--) in Nieuw Reij-
erwaard Noord en Cornelisland , omdat er geen medewerking van 
eigenaren werd verleend.  

  

 • Minder uitbesteed werk (voordeel € 1.310.800,--) vanwege vertra-
ging in diverse projecten (met name Cornelisland en Nieuw Reijers-
waard Noord). 

  

 • Externe adviseur (nadeel -€ 204.800,--) ingeschakeld voor verkoop 
grond in Nieuw Reijerswaard Noord en aankoop grond/ onteigening 
Cornelisland. 

  

 • Er is een voordeel van € 150.700,-- doordat er minder overhead is 
toegerekend door lagere lasten en tevens minder uren verantwoord 
door vertraging in bovengenoemde projecten. 

• Diverse kleine verschillen in de grondexploitatie geven een nadeel 
van -€ 17.900,--. 

  

 Er zijn per saldo meer opbrengsten gerealiseerd dan geraamd. De 
grootste afwijkingen zijn de volgende:  

 3.358.500 n.v.t. 

 • Meer opbrengst grondverkopen (€ 3.182.200,--) omdat er in Veren 
Ambacht en Nieuw Reijerwaard meer grond kon worden verkocht. 

  

 • Minder opbrengst verkoop panden (-€ 43.300,--) omdat de verkoop 
van een erfpachtperceel niet kon worden afgerond. 

  

 • Niet voorziene hogere opbrengst werk werkzaamheden verricht voor 
derden (€ 164.800,--). 

  

 • Inkomsten verkoop gronden (€ 153.700,--) Cornelisland in kader van 
grondruil. 

  

 • Lagere inkomsten (€ 90.000,--) omdat de werkzaamheden nog niet 
zijn uitgevoerd, zodat de gemeente de vergoeding door Bakker Staal  
niet in rekening kon brengen.  

  

 Als gevolg van de hierboven beschreven verschillen treden er ook afwij-
kingen op in de boekwaardemutatie van de grondbedrijfcomplexen (T): 
waaronder tussentijdse winstneming 
overige boekwaardemutaties 
 

 
 
 
 

-3.626.100 
2.900.000

-7.064.200

 
 
 

n.v.t. 
n.v.t. 

1.8 Bedrijfsvoering (overhead en inzet personeel) 
Op de overige bedrijfsvoering (excl. toerekening aan de grondexploita-
tie) is een nadeel ontstaan met name door hogere concern-overhead. 

-78.800 2 

    
1.9 Diverse kleine verschillen binnen producten van programma 1. 

 
-89.300 46.200 2 

  Totale afwijking programma 1 Werk en Economie 3.422.800 720.100   
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Nr. 
 

Omschrijving 
 

Lasten 
 

Baten Criterium
*)  

  Programma 2 Veiligheid 
 

      

2.1 Samenwerkingsverbanden brandweer en crisisbeheersing    
 Lagere bijdrage Veiligheidsregio (VRR) wordt o.a. veroorzaakt 

doordat de begroting van de VRR exclusief BTW is opgesteld (de 
gevolgen hiervan waren niet in de begroting 2007 verwerkt).  
 

39.300  n.v.t. 

2.2 Brandweer    
 Lagere kosten derden en lagere opbrengst leges inhaalslag ge-

bruiksvergunningen voornamelijk doordat het aantal vergunning-
plichtige inrichtingen fors lager bleek dan eerder werd aangeno-
men. Door gewijzigde regelgeving en vervuiling op de oorspron-
kelijke lijst (door verhuizing, nieuwbouw, enz.) is voor het verle-
nen van gebruiksvergunningen in het kader van de inhaalslag 
minder uitgegeven dan geraamd. De inhaalslag is in 2007 vol-
tooid. 

151.800 -47.700 n.v.t. 

 Lagere afschrijvingskosten doordat bij de vaststelling van het 
overdrachtsdossier Brandweer Ridderkerk naar de VRR (raads-
besluit oktober 2007) nog niet duidelijk was of de complete inrich-
ting van de kazerne over zou gaan naar de VRR. 
Hierdoor ook lagere baten omdat de door Ridderkerk bij de VRR 
in rekening gebrachte bijdrage lager uitvalt. 
 

38.100 -38.100 n.v.t. 

2.3 Diverse kleine verschillen binnen de producten van programma 2.
 

26.500 7.700 2 

  Totale afwijkingen programma 2 Veiligheid 255.700 -78.100  

    

  Programma 3 Bestuur en participatie 
 

     

3.1 Openbaar bestuur     

 De inspanningen op het gebied van Deregulering hebben geen 
budgettaire gevolgen gehad. 

86.100  n.v.t. 

 
Hogere uitgaven voor het Koningspleinfestijn o.a. doordat het 
budget van 2006 (€ 20.000,--) niet doorgeschoven is. Daartegen-
over staan hogere baten wegens opgehaald sponsorgeld. 

-68.000 38.100 1 

 

Hogere advertentiekosten doordat afdelingen steeds meer infor-
matie geven via het Gemeentejournaal. Het Gemeentejournaal is 
een attractief medium aangezien de kosten laag zijn en het bereik 
hoog.  
 

-21.400  2 

3.2 Leges GSC   
 Extra verkoop van rijbewijzen wegens de invoering van het Nieu-

we Rijbewijs Document (NRD). Bij de 3e monitor 2007 was al 
eerder € 100.000,-- bijgeraamd. Tegenover deze extra baten 
staat een last wegens hogere afdracht aan rijksleges. 

-80.000 104.600 1 

    
3.3 Bedrijfsvoering (overhead en inzet personeel) 

Op de bedrijfsvoering is een nadeel ontstaan waarvan meer per-
soneelsinzet (-€ 68.400,--) door de hogere verkoop van rijbewij-
zen. Het restant betreft vooral hogere concernoverhead. 
 

-121.000  2 

3.4 Diverse kleine verschillen binnen producten van programma 3. 
 

61.000 -2.200  2 

 Totale afwijkingen programma 3 Bestuur en Participatie -143.300 140.500  
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  

  
Programma 4 Educatie 
       

4.1 Openbaar basis onderwijs excl. Huisvesting       
 Hogere energiekosten door hogere afrekeningen door Eneco over 

2005 en 2006. 
-60.000  2 

 Nadeel wordt verklaard door verschillen in concept jaarrekeningen 
en definitieve jaarrekeningen O.S.G. over 2005 en 2006. 
Een afwikkeling van een balansbedrag 2007 vanwege verzelfstan-
diging Openbaar onderwijs via 3Primair. Tegenover dit incidentele 
nadeel staan voordelen in eerdere jaarrekeningen. 

-58.200 
 

-404.000 

 2 
 

3 

     
4.2 Openbaar basis onderwijs uitsluitend Huisvesting     

 
Vrijval voorziening onderhoud buitenkant openbaar basisonderwijs 
i.v.m. richtlijn commissie BBV. 

 157.900 n.v.t. 

 

Lagere bijdragen omdat op grond van onderwijswetgeving en het 
raadsbesluit de bruidschat in 5 jaar wordt uitbetaald (€ 83.088,-- per 
jaar) met een jaarlijkse afrekening van niet bestede gelden. Dit wijkt 
af van de in de begroting opgenomen bedragen waarin de bruids-
chat in 3 jaar werd verantwoord (voorstel dekkingsplan). De dekking 
blijft echter ongewijzigd van kracht (vrije reserve) zodat een en an-
der voor 2007 maar ook voor de volgende 4 jaar budgettair neutraal 
verloopt.  

37.000  n.v.t. 

     
4.3 Bijzonder basisonderwijs exclusief huisvesting       

 

Lagere vergoedingen omdat er over 2006 geen sprake was van 
overschrijding op de uitgaven van openbaar basisonderwijs en als 
gevolg daarvan geen overschrijdingsuitkering aan het bijzonder ba-
sisonderwijs over 2006 in 2007 heeft plaatsgevonden.  
De geraamde vergoeding voor materiële instandhouding 2007 is 
conform besluit van de raad wel aan de schoolbesturen uitbetaald. 

87.600  n.v.t. 

     
4.4 Bijzonder basisonderwijs uitsluitend huisvesting    

 
Vrijval voorziening onderhoud buitenkant bijzonder basisonderwijs 
i.v.m. richtlijn commissie BBV. 

 127.800 n.v.t. 

 Minder uitgaven/vergoedingen aan scholen voor schades, ed. 39.400  n.v.t. 
     
4.5 Openbaar voortgezet onderwijs uitsluitend huisvesting    

 

Overschrijding huren door extra eisen van de brandweer die pas in 
november 2007 werden gesteld na realisatie van de tijdelijke huis-
vesting van de Maxima school. 

-77.500  2 

     
4.6 Bijzonder voortgezet onderwijs uitsluitend huisvestiging    

 
Minder opbrengsten door afboeking huur Farelcollege (onterecht 
opgevoerde post uit voorgaand boekjaar). 

 -28.700 n.v.t. 

     
4.7 Schoolbegeleiding    

 

Hogere incidentele uitgaven inzake subsidies omdat in 2007 twee 
uitkeringsregimes voor het "oude" schoolbegeleidingsgeld van toe-
passing zijn geweest: een uitkeringen in het kader van een over-
gangsregeling (jan 2007 t/m juli 2007) en uitkeringen in het kader 
van de verordening Materiële financiële gelijkstelling Ridderkerk  
(augustus 2007 t/m juli 2008). De termijnregelingen voor de  
bevoorschotting van subsidies verschilden per regime.  

-57.300  2 

     
4.8 Leerlingenvervoer    
 Hogere vervoerskosten omdat het gebruik structureel gestegen is. -37.600  2 
     
4.9 Onderwijsachterstandenbeleid       
 Lagere kosten derden. 41.000  n.v.t. 

 
Hogere storting in voorziening onderwijskansen van ontvangen 
rijksbijdrage.  

-62.900 62.900 1 

 Vrijval uit de voorziening onderwijskansen.  63.300 n.v.t. 
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         (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  
4.10 Gymnastieklokalen       

 
Vrijval voorziening onderhoud gymnastieklokalen i.v.m. richtlijn 
commissie BBV. 

 305.200 n.v.t. 

 
Hogere energiekosten door nagekomen afrekeningen over 2004 t/m 
2006. 

-30.300  2 

 Hogere huuropbrengst en overige inkomsten van de S.R.S.   67.100 n.v.t. 
     
4.11 Volwasseneneducatie     

 

Dit betreft de jaarlijkse indexering (prijsbijstelling voor ROC’s ter 
compensatie van gestegen lonen en prijzen) en wordt volgende jaar 
(in 2008) ingezet bij de inkoop van cursussen voor volwassenenedu-
catie bij het ROC. 

70.000  n.v.t. 

     
4.12 Bedrijfsvoering (overhead en inzet personeel) 

Op de bedrijfsvoering is een voordeel ontstaan van € 118.100,-- met 
name op de inzet van personeel voor onderwijs. Het restant nadeel 
van -€ 169.900,-- betreft hogere concernoverhead. 

-51.700  2 

     
4.13 
  

Diverse kleine verschillen binnen producten van programma 4. 
 

334.400 -6.600 2 

  Totale afwijkingen programma 4 Educatie -230.100 748. 900 

     
  Programma 5 Werk en economie 

 
      

5.1 Wegen, straten en pleinen    
 Vrijval voorziening onderhoud verharding i.v.m. richtlijn commissie 

BBV. 
 3.077.800 n.v.t. 

     
5.2 Openbare verlichting    
 Vrijval voorziening onderhoud openbare verlichting i.v.m. richtlijn 

commissie BBV. 
 293.200 n.v.t. 

     
5.3 Parkeren       
 De inkomsten van het straatparkeren blijven achter bij de verwach-

tingen. Derving van inkomsten wordt veroorzaakt door:   
- bezetting van parkeerplaatsen door bouwmaterieel,  
- toenemend bezoek van de garage Koningshof,  
- de gratis parkeeracties van Jumbo-supermarkt, 
- toename gebruik van de fiets ten gevolge van ontwikkeling par-

keertarieven, 
- door problemen in de personele bezetting. 
Vooralsnog wordt het verschil als incidenteel beoordeeld. 

 -62.200 
 

n.v.t. 

     
5.4 Waterhuishouding    
 Vrijval voorziening onderhoud beschoeiingen en baggeren singels 

i.v.m. richtlijn commissie BBV. 
 333.500 n.v.t. 

     
5.5 Afval    
 De eenmalig reservering (€ 25.000) i.v.m. eventuele extra noodzake-

lijke advieskosten m.b.t. ontvlechting afvalbrengstation bleek niet no-
dig te zijn.  
Tevens zijn de extra gereserveerde inzamelingskosten (€ 20.000) 
i.v.m. overloop NV Milieuservices AVR Ridderkerk en Netwerk NV 
niet gemaakt door een vlekkeloze overgang. 

45.000  n.v.t. 

 Lagere dotatie aan de egalisatievoorziening door hogere lasten dan 
geraamd o.a. door opgelopen perceptiekosten afvalstoffenheffing. 

58.200  n.v.t. 

 Door de verkoop van een pers en containers aan de N.V. Milieuser-
vices AVR Krimpen a/d IJssel zijn er hogere kapitaallasten wegens 
extra afschrijving van de boekwaarde ervan. Deze extra afschrijving 
wordt gedekt uit de verkoopopbrengst. 

-58.500 
 

51.800 1 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  
     
5.6 Rioolstelsel    
 Vrijval voorziening onderhoud riolering  i.v.m. richtlijn commissie 

BBV. 
 2.333.900 n.v.t. 

 Lagere kosten inzake uitbesteed werk door minder directe werk-
zaamheden in 2007 aan het rioolstelsel (€ 40.100,--). 
Tevens lagere onderhoudskosten (€ 98.300,--) doordat het schoon-
maak-/inspectiebedrijf eind 2007 geen capaciteit had, zijn de werk-
zaamheden verplaatst naar januari-februari 2008. Het budget wordt 
doorgeschoven naar 2008. 

178.900  n.v.t. 

 Er is een voorziening egalisatie rioolrecht die tot doel heeft ook op 
rekeningbasis volledige kostendekkendheid van de rioolrechten te 
realiseren. Bij het opmaken van de rekening bleek er een voordelig 
resultaat op de exploitatie van het rioolstelsel te zijn gerealiseerd. 
Daardoor is er een hogere storting in de voorziening dan geraamd. 
Dit wordt verrekend met de nadelige stand van de voorziening; het 
resterende voordeel wordt In de komende 4 jaar op het dan te bere-
kenen rioolrecht in mindering gebracht.  

-113.400  1 

     
5.7 Gemalen       
 Lagere onderhoudskosten/kosten derden doordat geplande werk-

zaamheden met eigen personeel zijn uitgevoerd in plaats van deze 
uit te besteden. 

58.300  n.v.t. 

     
5.8 Milieu       
 Lagere kosten uitbesteed werk inzake bodemonderzoeken en- sane-

ringen dan geraamd. E.e.a. als gevolg van vacatures. Hierdoor is de 
beschikking over de reserve 'bodemonderzoeken en -saneringen' 
ook lager (zie toelichting bij 'Reserves'). 

73.400 
 

 n.v.t. 

 Minder uitgaven inzake energieprojecten en uitvoering milieubeleid 
als gevolg van vacatures. 

 
46.000 

  
n.v.t. 

     
5.9 Exploitatie begraafplaatsen en rouwcentrum    
 Minder noodzaak inhuur personeel van derden i.v.m. laag aantal be-

grafenissen waardoor lager kosten. 
78.000 

 
 n.v.t. 

 Bij de begroting 2007 is tbv volledige kostendekking een reële ver-
hoging van de grafrechten voorgesteld tezamen met de vorming van 
een tariefegalisatiereserve om aanvankelijke exploitatietekorten van 
de begraafplaats op te vangen uit toekomstige overschotten. Omdat 
de raad afgezien heeft van een reële verhoging van de tarieven is 
van een kostendekkende exploitatie geen sprake meer. Daarom is 
de tariefegalisatie-voorziening niet zinvol meer en is in de rekening 
2007 afgezien van de geraamde aanwending van de voorziening. 

 -145.200 n.v.t. 

 Minder opbrengsten i.v.m. laag aantal begrafenissen  
(-€ 27.000,--). Tevens door verlies op dossiers 2005, welke door de 
verlopen termijn niet meer in rekening gebracht konden worden (-
€ 16.000,--).  

 -43.000 n.v.t. 

     
5.10 Stedelijke ontwikkeling       
 Lagere uitkering huurgewenningsbijdragen (€ 50.000,--) doordat in 

2007 nog niet veel huurders naar een duurdere woning zijn verhuisd. 
In 2007 is eenmalig € 150.000, -- beschikbaar gesteld voor huurge-
wenning (herstructurering Slikkerveer zuid-oost). Het restantbudget 
van € 100.000,-- dient door te schuiven naar 2008.  

100.000 
 

 n.v.t. 

 De extra subsidie van de stadsregio t.b.v. woningbouw is in de voor-
ziening Woningbouw gestort. Bij de raming was hiermee geen reke-
ning gehouden waardoor hogere lasten (storting in de voorziening) 
en hogere baten (subsidie). 

-225.000 
 

225.000 1 

     
5.11 Vergunningverlening en handhaving       
 Lagere kosten inhuur personeel van derden door latere beschikbaar-

heid inhuurkracht dan gepland. 
22.800  n.v.t. 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  
 Er is een voordeel op ontvangen leges ontstaan door enkele aanvra-

gen om een bouwvergunning voor omvangrijke projecten. 
 

 
184.900 

 
n.v.t. 

     
5.12 Bouwgrondexploitatie woningbouw       
 Er zijn per saldo minder kosten gemaakt dan geraamd. De grootste 

afwijkingen zijn de volgende:  
827.200  n.v.t. 

 • Minder uitbesteed werk ( voordeel € 934.000,--) vanwege vertra-
ging in diverse projecten. 

• Inhuur externe adviseur (nadeel -€ 71.700,--)  voor het doorlichten 
van grondexploitaties (met name t.b.v. Het Zand) wegens capaci-
teitsproblemen met name door vacatures. 

   

 • Lagere afdracht regiofonds wordt veroorzaakt door Scheeps-
werflocatie (voordeel € 65.000.—geraamd maar niet betaald) en 
Drie Rivieren (€ 33.000,-- betaald maar niet geraamd). 

   

 • Per saldo is een nadeel van -€ 67.100 door niet geraamde kosten 
derden zoals inhuur personeel, belastingen, verzekeringen, aan-
koop beplanting en rechtskundig adviezen.  

• Er is een voordeel van € 179.500,-- doordat er minder overhead is 
toegerekend door lagere lasten van bovengenoemde projecten.  

   

 Doorbetaling subsidie (€ 610.700,--) en ontvangen bijdragen 
(€ 113.200,--) bodemsanering Scheepswerflocatie en Drie Rivieren 
was niet geraamd. De geraamde inkomsten voor 2007 zijn al eind 
2006 ontvangen.  

-497.500 -709.200 n.v.t. 

     
5.13 Bouwgrondexploitatie woningbouw (vervolg)    
 Minder opbrengst grondverkopen betreft geraamde opbrengst bij be-

eindiging project Vier Jaargetijden (Dura's Slikkerveer), project loopt 
echter nog door naar 2008. 

 -247.000 n.v.t. 

 Meer opbrengst betreft ontvangen bijdragen voor Drie Rivieren  
(€ 276.600,--) en Driehoek Rijsoord (€ 33.000,--). 

 309.600 n.v.t. 

 Als gevolg van de hierboven beschreven verschillen treden er ook 
afwijkingen op in de boekwaarde van de grondbedrijfcomplexen (T) 

200.700 -95.700 n.v.t. 

     
5.14 Bouwgrondexploitatie overige projecten       
 Per saldo zijn minder kosten gemaakt dan geraamd. De grootste af-

wijkingen zijn de volgende: 
550.000  n.v.t. 

 • Minder uitbesteed werk (voordeel €.645.700,--) vanwege vertra-
ging in diverse projecten. 

   

 • Kosten derden Centrumplan (nadeel -€ 68.400,--). 
• Er is een nadeel op bedrijfsvoeringkosten van -€ 60.100,-- met 

name doordat er meer personeelsinzet is geweest voor de projec-
ten Winkelcentrum Drievliet en Centrumplan. 

   

 Per saldo minder opbrengsten gerealiseerd dan geraamd. De groot-
ste afwijkingen zijn de volgende: 

 -156.800 
 

n.v.t. 

 • Niet geraamde opbrengst afdracht door Esso voor benzinestation 
Rotterdamseweg (€ 29.500,--).  

• De geraamde opbrengst grondverkopen complex Piramide 
(€ 340.000,--) en het winkelcentrum Drievliet (€ 671.000,--) zijn 
niet gerealiseerd, omdat beide nog niet zijn afgerond. Echter is er 
wel grond verkocht uit Restpercelen ten behoeve van de Maxima-
school (€ 723.600,--). 

  

 • Niet geraamde vergoeding projectontwikkelaar voor kosten af-
dracht regiofonds in verband met verkoop grond Centrumplan 
(€ 40.500,--), bijdrage van projectontwikkelaar aan aanleg par-
keerplaatsen nabij Gezondheidscentrum (€ 44.000,--) en diverse 
klein ontvangsten (€ 16.600,--). 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  
 Als gevolg van de hierboven beschreven verschillen treden er ook 

afwijkingen op in de boekwaarde van de grondbedrijf-complexen (T). 
Daarnaast is het complex Gezondheidscentrum afgesloten met een 
voordelig resultaat van € 515.100,-- (T). Deze winstneming bij afslui-
ting is aangekondigd (vanwege onzekerheid niet geraamd) bij de 3e 
programmamonitor 2007, waarbij het voordelig resultaat toen ge-
schat werd op € 450.000,--. 

-490.400 146.700 
 
 

515.100 

n.v.t. 
 
 

n.v.t. 

     
5.15 Wijkgericht onderhoud       
 Om de overschrijdingen enigszins te beperken is er bezuinigd op 

kwaliteit elders, zoals: 
• minder vervanging van klein machinaal gereedschap; 
• minder snoeiwerk uit jaarlijks onderhoudsplan; 
• minder kappen van bomen uit meerjaren onderhoudsplan. 

80.000  2 

 Hogere kosten door onderhoud van het openbaar groen, dat sterk 
beïnvloed wordt door het weer (veranderende klimaat). Namelijk: 
• schade januaristorm; 
• hogere kosten als gevolg van groeizamer weer met matige tempe-

raturen en meer regen. Dit zorgt voor snellere groei van beplan-
ting, gras en onkruid. Hierdoor is intensiever en langduriger on-
derhoud nodig en is er een hoger aanbod aan groenafval met als 
gevolg hogere kosten. 

-103.000 
 

 2 

 Hogere kosten voornamelijk door aanpassingen van speelelementen 
in verband met hogere veiligheidseisen. 

-48.000  2 

 Afwijking wordt veroorzaakt door nog niet uitgegeven wijkbudgetten. 
Deze kosten worden doorgeschoven naar 2008. Conforme afspraken 
met de raad. 

36.000  2 

 Diverse kleine overschrijdingen op de kosten van wijkgerichtonder-
houd o.a. door tegenvallende kosten in verband met niet gedekte 
motorschade aan eigen voertuigen en nagekomen onderhoudskos-
ten uit 2006, onderhoud software, ARBO technische aanpassingen 
van het kantoor van de plantsoenpost en energiekosten. 

-45.000  2 

     
5.16 Bedrijfsvoering (overhead en inzet personeel/materieel) 

Op de bedrijfsvoering (excl. toerekening aan de grondexploitatie) is 
er een hogere doorberekening (nadeel -€ 142.400,--) aan de produc-
ten Afval en Riolering voor uitvoering belastingverordening dan uit-
gegaan bij de 3e programmamonitor. Om nieuwe invorderingsach-
terstanden te voorkomen en vanwege een langdurige vacature bleek 
het noodzakelijk voor het gehele jaar personeel in te huren. 
Er is een voordeel van € 82.900,-- op de toerekening van het depot 
De Gorzen aan onderhoud wegen c.a. water, afval, riolering en groen 
door op personeel voor beheer van het depot bespaard kon worden. 
Er is een nadeel van -€ 95.400,-- voor exploitatie van de riolering en 
de gemalen door hogere personeelsinzet zowel in uren als in kosten. 
Voor een deel komt dit door het opstellen van het GRP-4 en door 
meer onderhoud. 
Op wijkgericht onderhoud is er een nadeel van -€ 154.300,-- op de 
inzet van personeel en materieel. Dit wordt deels gecompenseerd 
door minder uitbesteed werk. 
Er zijn diverse kleine verschillen op overig inzet van personeel en 
materieel met een voordeel van € 30.800,--. 
Het restant nadeel van -€ 431.800,-- betreft hogere concernover-
head. 

-710.200 2.400 2 

     
5.17 Diverse kleine verschillen binnen de producten van programma 5 

 
188.100 367.800 2 

 Totale afwijkingen programma 5 Werk en Economie 251.600 6.382.600  
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium
*)  

  Programma 6 Welzijn 
 

      

6.1 Sportaccomodaties    

 
Vrijval voorziening onderhoud sportaccommodaties i.v.m. richtlijn 
commissie BBV. 

31.300 n.v.t. 

 
Lagere kosten derden door minder schadeaanvragen, minder 
kosten sloop van de Dukdalf en lagere premies verzekeringen.  

38.400  n.v.t. 

 Afwijking in storting in de voorziening. 48.900  n.v.t. 

 

Afwijking in kapitaallasten doordat in 2007 een afrekening heeft 
plaatsgevonden m.b.t. de investeringen in de gebruiksvergunnin-
gen voor de sporthallen.  

39.700  n.v.t. 

    
6.2 Sportstimulering   
 Storting in voorziening t.l.v. exploitatie -99.300  2 
 Lagere inkomensoverdrachten van het Rijk. -25.500 n.v.t. 
    
6.3 Groene sportvelden en terreinen   

 

Afwijking in subsidies door een technische/administratieve fout in 
een wijziging van de begroting. Voorzieningen zijn afgeraamd 
maar het budget is vervolgens niet toegevoegd aan de subsidie 
sport (zie ook onderstaande voordelige afwijking van de voorzie-
ning). Een en ander is overeenkomstig raadsbesluiten uitge-
voerd). 

-542.100  2 

 Voordelige afwijking in storting in voorziening t.l.v. de exploitatie. 280.000  n.v.t. 
    
6.4 Ouderenwerk   

 

Minder subsidie verstrekt omdat een bedrag van €46.500,-- voor 
Steunpunt Mantelzorg inmiddels is ontvangen via Rijksgelden. 
Resterend bedrag € 53.400,-- is bezuiniging.  

99.900  n.v.t. 

    
6.5 Nieuwkomers   
 De invoeringskosten voor de Wet inburgering zijn lager uitgeval-

len dan begroot. Er is éénmalig minder ingehuurd voor onder-
steuning en invoering.   

35.000  n.v.t. 

 Afwijking Albrandswaard (budgettair neutraal) (T) 131.000 -131.000   n.v.t. 
    
6.6 Wijkwerk   
 Lager kosten inhuur personeel van derden door langdurige ziekte 

van enkele WSW-ers. 
92.300  n.v.t. 

 Afwijking in storting in de voorziening t.l.v. exploitatie. -72.000  n.v.t. 
 Verhuuropbrengst was niet in de begroting geraamd. 60.800 n.v.t. 
 De opbrengst bijdragen van derden was niet in de begroting ge-

raamd. 
56.500 n.v.t. 

    
6.7 Jeugd- en jongerenwerk   
 Lagere uitvoeringskosten  81.500  n.v.t. 
 Een bedrag van € 45.200,-- is dit jaar overgehouden en is be-

stemd voor het ‘Centrum van jeugd en gezin’. 
45.200  n.v.t. 

    
6.8 Bedrijfsvoeringskosten (overhead en inzet personeel/materieel) -209.600  2 
 Door hogere personeelsinzet is er een totaal nadeel van  

-€ 76.400,-- op diverse producten. 
Het restant nadeel van -€ 133.200,-- betreft hogere concernover-
head. 

  

    
6.9 Diverse kleine verschillen binnen de producten van programma 6 

 
98.400 -87.800 2 

  Totale afwijkingen programma 6 Welzijn 67.300 -95.700 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*) 

  
Programma 7 Zorg 
       

7.1 Uitkeringen       

 
De verwachte daling van het aantal WWB klanten heeft (nog) niet 
plaatsgevonden.  

-399.000  2 

 Lagere lasten Bijstand zelfstandigen omdat er in 2007 weinig 
aanvragen BBZ geweest zijn. 

114.000  n.v.t. 

 Minder uitkeringen IOAW (€ 203.000) verstrekt omdat het aantal 
uitkeringen sterk gedaald is door wetswijzigingen. Tevens zijn er 
minder uit uitkeringen IOAZ ( € 10.000,--) verstrekt omdat er in 
2007 weinig aanvragen zijn geweest. 

213.000  n.v.t. 

 Afwijking Albrandswaard (budgettair neutraal) (T) 1.058.000 -1.058.000 n.v.t. 
    
7.2 Minimabeleid    
 Hogere kosten derden doordat in 2007 de schuldhulpverlening 

opnieuw is aanbesteed met als gevolg een hogere prijs. Verder is 
er in 2007 ook meer gebruik gemaakt van schuldhulpverlening. 

-41.200  2 

 Meer bijzonder bijstand verstrekt door de toename van het ge-
bruik van bijzondere bijstand en de spaarlampenactie begin 2007. 
De lasten van de spaarlampenactie is conform het besluit van de 
raad onttrokken aan de reserve inkomensdeel WWB. 

-113.000  2 

 Afwijking Albrandswaard (budgettair neutraal) (T) -8.000 8.000 n.v.t. 
    
7.3 Wet voorziening gehandicapten      
 Hoger lasten WVG woonvoorziening (€ 204.000,--) en vervoers-

voorziening (€ 107.000,--) en lagere lasten rolstoelen  
(€ 11.000,--). 
Deze overschrijding is van structurele aard. De dure woningaan-
passingen (boven een bepaald bedrag) die voorheen door het rijk 
werden betaald komen nu ten laste van de gemeente. Bovendien 
is het aantal verstrekkingen toegenomen en neemt de doelgroep 
nog steeds toe. 

-300.000  2 

 Afwijking Albrandswaard (budgettair neutraal) (T) 25.000 -25.000 n.v.t. 
 Minder rijksbijdrage doordat de tegemoetkoming in het kader van 

het Besluit Bijdrageregeling Awbz-gemeenten vanaf 2007 opge-
gaan in WMO. 

-23.000 n.v.t. 

    
7.4 Openbare gezondheidszorg      
 Lagere kosten derden betreft o.a. voordeel uit start van de WMO. 43.600  n.v.t. 
 Afwijking subsidie Stichting Welzijn Ouderen betreft niet geraam-

de subsidie mantelzorg. Hiervoor is er rijkssubsidie ontvangen. 
-46.300  1 

 De ontvangsten van de Bar-gemeenten t.b.v. het Mee-project is 
in de begroting 2007 niet opgenomen. Tevens was de verstrete 
subsidie aan de desbetreffende gemeenten niet geraamd. 

-122.200 202.800 1 

    
7.5 Wet Maatschappelijke ondersteuning   
 Het  overschot heeft drie oorzaken: 

• Het merendeel van de cliënten bleek een minder zware vorm 
van zorg nodig te hebben dan per 1 januari 2007 was overge-
dragen vanuit de AWBZ; 

• De uitvoering van de WMO is pas gestart, in 2007 is de focus 
gericht geweest op de uitvoering van de nieuwe taak Huishou-
delijke Hulp. In 2007 is het WMO beleidsplan vastgesteld 
waarna ook de andere prestatievelden de aandacht krijgen die 
ze verdienen; 

• Doordat Ridderkerk erg vroeg was met de aanbesteding kon-
den scherpe tarieven worden bedongen. 

330.200  n.v.t. 

 De ontvangen eigen bijdrage CAK was niet begroot.  200.000 n.v.t. 
 Lagere overige inkomsten doordat niet alle bedragen ontvangen 

zijn. 
-313.400 n.v.t. 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*) 
7.6 Bedrijfsvoeringskosten (overhead en inzet personeel/materieel) 

Door hogere personeelsinzet is er een totaal nadeel van  
-€ 506.200,-- op diverse producten. Dit betreft voor een deel ho-
gere kosten maar ook meer inzet dan geraamd.  
Het restant nadeel van -€ 139.700,-- betreft hogere concernover-
head. 

-645.900  2 

    
 7.7 Diverse kleine verschillen binnen de producten van programma 7 413.800 -147.800 

 
2 

  Totale afwijkingen programma 7 522.000 -1.156.400  
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3.1.2.2 Analyse algemene dekkingsmiddelen 
 

Omschrijving Begroting 2007
na wijziging

Gerealiseerd
2007

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Lasten lokale heffingen -638.200 -673.400 -35.200 0
Baten lokale heffingen 6.005.500 6.034.800 29.300 0

Saldo lokale heffingen 5.367.300 5.361.400 -5.900 0
Lasten algemene uitkeringen -2.100 -2.300 -200 0
Baten algemene uitkeringen 35.728.300 36.230.200 501.900 0

Saldo algemene uitkeringen 35.726.200 36.227.900 501.700 0
Lasten dividend 0 0 0 0
Baten dividend 3.146.400 3.146.800 400 0

Saldo dividend 3.146.400 3.146.800 400 0
Lasten financieringsfunctie -196.200 -205.100 -8.900 0
Baten financieringsfunctie 2.991.800 3.703.500 711.700 0

Saldo financieringsfunctie 2.795.600 3.498.400 702.800 0
Lasten BTW-compensatiefonds 0 0 0 0
Baten BTW-compensatiefonds 0 0 0 0

Saldo BTW-compensatiefonds 0 0 0 0
Lasten overige alg. dekkingsm. -2.216.100 -1.743.900 472.200 0
Baten overige alg. dekkingsm. 387.600 76.600 -311.000 0

Saldo overige alg. dekkingsm. -1.828.500 -1.667.300 161.200 0
Totaal lasten alg. dekkingsm. -3.052.600 -2.624.700 427.900 0
Totaal baten alg. dekkingsm. 48.259.600 49.191.900 932.300 0

Saldo alg. dekkingsmiddelen 45.207.000 46.567.200 1.360.200 0
 
Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het protocol accountantscontrole jaarrekening 2007. 
 
 (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  

  
Algemene dekkingsmiddelen 
 

      

8.1 Lokale Heffingen    

 

Per saldo meer inhuur personeel van derden doordat bij de 3e 
programmamonitor was uitgegaan van minder vervanging, terwijl 
meer en gedurende een langere periode vervanging onontkoom-
baar was, ondermeer om nieuwe invorderingsachterstanden te 
voorkomen. 

-65.300  2 

 Minder uren besteed door eigen personeel vanwege vacatures. 26.100  n.v.t. 

 

Eenmalig voordeel OZB doordat in 2007 meer belastingaansla-
gen over oude jaren (2005 en 2006) zijn opgelegd dan waarmee 
in de begroting tot nu toe rekening werd gehouden.  

 45.000 n.v.t. 

 

Lagere opbrengst precariorechten doordat de te verwachten pre-
cariorechten door achterstanden niet geheel in beeld waren. In 
2008 zullen de controles voor de precariobelasting worden geïn-
tensiveerd om te kunnen vaststellen of de raming voor 2008 ook 
daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. 

-24.000 n.v.t. 

     
8.2 Algemene uitkering gemeentefonds       

 

Bij de 3e monitor zijn de voordelen over 2006 en 2007 in de al-
gemene uitkering ad € 222.400,-- ten onrechte als nadeel ver-
werkt. Dit geeft een budgettaire voordeel van € 444.800,--. 
Tevens is door aanpassing van accressen en autonome aantallen 
over de jaren 2005 t/m 2007 de algemene uitkering verlaagd wat 
een nadeel betekent van -€ 50.440,--.. 

 576.300 n.v.t. 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  

8.3 Financieringsfunctie / Geldleningen    

 

Hogere inkomsten inzake bespaarde rente (€ 734.200,--) door 
hogere boekwaarde van de reserves en voorzieningen per 
1 januari 2007. Dit is veroorzaakt door het positief rekeningsresul-
taat van 2006 ad € 9,5 miljoen. 
Lagere inkomsten inzake rente kort geld en rekening-courant 
(€ 26.800,--) doordat er minder geld is uitgezet dan gedacht. 

 707.400 
 

n.v.t. 

     
8.4 Kosten voormalig personeel    

 

De lasten en baten inzake wachtgelduitkering van een voormalig 
medewerker en de bijdrage die hiervoor wordt ontvangen zijn ge-
saldeerd (dus als netto lasten verantwoord), terwijl de lasten en 
baten nog bruto zijn geraamd. Dit verklaart grotendeels het over-
schot op de lasten en het tekort op de baten. 

44.600 -41.000 n.v.t. 

     
8.5 Algemene lasten en baten       

 

In de begroting is op dit product een stelpost bezuiniging kinder-
opvang geraamd. De taakwijziging is gerealiseerd als voordeel in 
2007 op programma 6 onderdeel Jeugd- en jongerenwerk. 

-85.000  n.v.t. 

 

De geraamde stelpost voor besparing op personeel door de in-
voering van workflowmanagement is nog niet gerealiseerd, omdat 
het project voor de invoering van workflowmanagement nog 
loopt. 

-80.000  n.v.t. 

 

Er is een voorziening voor het afdekken van het renterisico van 
het Besluit Woninggebonden Subsidies. Het renterisico is verval-
len. Daarom is het saldo van de voorziening vrijgevallen. 

70.600 n.v.t. 

    
8.6 Bedrijfsvoering/saldikostenplaatsen   
 Afwijking in concernoverhead wordt voornamelijk veroorzaakt 

doordat bij de rekening overhead toegerekend is aan de pro-
gramma’s, terwijl bij begrotingswijzigingen dit niet gebeurd is, 
waardoor saldikostenplaatsen een voordeel laat zien. Tegenover 
dit voordeel staan nadelen op de raadsprogramma's 1 t/m 7 waar 
de werkelijke concernoverhead aan toegerekend is. De totale 
concernoverhead is geraamd op € 10.069.500,--, de werkelijke 
concernoverhead is uitgekomen op € 9.983.800,--, zodat er een 
voordeel is van € 85.700,--.  

1.483.700 -346.600 n.v.t. 

 Afwijking in kapitaallasten betreft: 
• Een hogere toegerekende bespaarde rente vanwege de hogere 

boekwaarde van de reserves en voorzieningen (€734.200,--, 
zie toelichting geldleningen, dus hier betreft het een budgetneu-
traal nadeel).  

Voordeel (€ 200.300,--) hoofdzakelijk in gerealiseerde kos-
ten/baten van kortgeld.  

-533.900  1 

    
8.7 Diverse kleine verschillen binnen de producten van algemene 

dekkingsmiddelen. 
 

-362.300 -55.400 2 

  Totale afwijking algemene dekkingsmiddelen 427.900 932.300  
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3.1.2.3 Analyse post onvoorzien 
 

Omschrijving Begroting 2007
na wijziging

Gerealiseerd
2007

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Lasten onvoorzien -105.800 0 105.800 0
Baten onvoorzien 0 0 0 0

Saldo onvoorzien -105.800 0 105.800 0
 
Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het protocol accountantscontrole jaarrekening 2007. 
 
 (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  

  Onvoorziene uitgaven 
 

  

9.1 De post onvoorzien is slechts voor € 8.700,-- aangewend ten be-
hoeve van planschade Ringdijk 538. Het restant is niet nodig 
geweest. 

105.800 0 
 

n.v.t. 

    
  Totale afwijking onvoorzien 105.800 0 
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3.1.2.4 Analyse reserves 
 

Omschrijving Begroting na 
wijz. 2007

Gerealiseerd
2007

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Toevoeging aan reserves -2.483.900 -5.498.500 -3.014.600 0
Onttrekking aan reserves 6.190.400 5.205.900 -984.500 0

Saldo mutaties reserves 3.706.500 -292.600 -3.999.100 0
 
Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het protocol accountantscontrole jaarrekening 2007. 
 
 (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  

  Reserves 
 

      

10.1 Bufferreserve     
 De frictiekosten bij de overdracht van brandweertaken aan de Vei-

ligheidsregio komen ten laste van de bufferreserve. Bij het opstel-
len van de gemeenterekening bleek dat het grootste deel van de 
frictiekosten pas in 2008 wordt vergoed. Daardoor is er in 2007 
een lagere aanwending van de bufferreserve dan geraamd. 

 -24.600 2 

     
10.2 Vrije reserve    
 Er is meer bespaarde rente aan de vrije reserve toegerekend dan 

geraamd. Enerzijds is de stand van de reserves per 1 januari 
2007 hoger dan voorzien in de begroting. Anderzijds is er minder 
bespaarde rente aan bestemmingsreserves en voorzieningen 
toegerekend. Er is een hoger saldo aan bespaarde rente wat vol-
gens het reservebeleid aan de vrije reserve wordt toegerekend. 
Het nadelig saldo van de begroting en de programmamonitoren 
2007 wordt verrekend met de vrije reserve. Hiervan heeft 
€ 988.900,-- betrekking op het onderdeel SIB. Dit is steeds als 
begrotingswijziging verwerkt, maar in feite is er sprake van een 
prognose van het resultaat na bestemming. Om een zuiver inzicht 
te bieden hoort het resultaat na bestemming bij de jaarrekening 
eerst aan de raad te worden gepresenteerd alvorens er een be-
stemming aan wordt gegeven, met name omdat het werkelijke 
saldo zal afwijken van het geraamde saldo. In de rekening is het 
saldo nog niet met de vrije reserve verrekend. Ten opzichte van 
de begroting is dit een nadeel. 
De bruidschat voor 3Primair wordt gedekt uit de vrije reserve. Ge-
raamd is een beschikking in 3 jaar waarvan € 120.000,-- in 2007; 
wettelijk moet de bruidschat in 5 jaar van € 83.088,-- per jaar wor-
den uitgekeerd.  
Voor het overige is er een voordeel vanwege een lagere afdracht 
aan de vrije reserve van de toeslag stadsuitbreiding bij grondver-
kopen door minder grondverkopen dan geraamd. 

-696.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.900 

 
 
 
 
 
 
 

-902.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-36.900 
 

1/2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2 
 
 
 

n.v.t. 

     
10.3 Reserve bodemonderzoeken en –sanering     
 Ten opzichte van de begroting zijn er minder uitgaven geweest 

voor bodemsaneringen- en onderzoeken. Daardoor is de aan-
wending van de reserve lager dan geraamd. 

 -73.400 2 

     
10.4 Tariefegalisatiereserve riolering    
 Storting van de vrijval van de voorziening onderhoud riolering in 

de Tariefegalisatiereserve riolering conform raadsbesluit vaststel-
len GRP-4. 

-2.333.900  2 

     
10.5 Reserves WWB inkomensdeel 

De spaarlampenactie voor minima wordt gedekt uit de reserve 
WWB inkomensdeel. Geraamd is een aanwending van  
€ 50.000,-- excl. BTW. De kosten zijn iets hoger uitgevallen en de 
BTW blijkt niet compensabel en dus een extra kostenpost te zijn.  

  21.300 1/2 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  

 De hogere kosten zijn gedekt door een extra aanwending van de 
reserve. 

   

     
10.6 Diverse kleine verschillen in reservemutaties. 

 
-10.500 31.300 n.v.t. 

  Totale afwijking reserves -3.014.600 -984.500 
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3.1.2.5 Analyse investeringen 
 

Uit de productenrealisatie blijkt dat er op het totaal van de investeringen geen overschrijdingen van materiële 
betekenis zijn. Een analyse is daarom achterwege gelaten.  
 
3.1.2.6 Samenvatting afwijkingen programmarekening 
 

Omschrijving Begroting 2007
na wijziging

Gerealiseerd
2007

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Totaal lasten programma's -99.612.800 -95.466.800 4.146.000 -404.000
Totaal lasten alg. dekkingsm. -3.052.600 -2.730.500 322.100 0
Lasten onvoorzien -105.800 0 105.800 0
Totaal lasten voor bestemming -102.771.200 -98.197.300 4.573.900 -404.000
Totaal toevoeging aan reserves -2.483.900 -5.498.500 -3.014.600 0
Totaal lasten na bestemming -105.255.100 -103.695.800 1.559.300 -404.000

Totaal baten programma's 50.605.200 55.826.900 5.221.700 0
Totaal baten alg. dekkingsm. 48.259.600 49.191.900 932.300 0
Baten onvoorzien 0 0 0 0
Totaal baten voor bestemming 98.864.800 105.018.800 6.154.000 0
Totaal onttrekking aan reserves 6.190.400 5.205.900 -984.500 0
Totaal baten na bestemming 105.055.200 110.224.700 5.169.500 0

Saldo voor bestemming -3.906.400 6.821.500 10.727.900 -404.000
Saldo mutaties reserves 3.706.500 -292.600 -3.999.100 0
Saldo na bestemming             *) -199.900 6.528.900 6.728.800 -404.000
 
Toelichting 
*) Zie ook toelichting 2.2.10 resultaatbepaling en – bestemming. 
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3.1.3 Overzicht verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) 
 
Toelichting Sisa-bijlagen 
 

Vanaf 2006 is voor de verantwoording van specifieke uitkeringen van het rijk het systeem van  
Single Information Single Audit (Sisa) ingevoerd. Dit houdt in dat er geen afzonderlijke declaratie 
met accountantsverklaring voor de verantwoording van de bestede rijksbijdrage hoeft te worden 
opgesteld. Volstaan kan worden met de accountantsverklaring bij de jaarrekening.  
Voor de van toepassing zijnde specifieke uitkeringen moet een apart overzicht worden opgesteld 
met de aan het rijk te verantwoorden besteding. De informatie op deze bijlage is beperkter dan bij 
de afzonderlijk op te stellen declaraties het geval was. Op deze wijze wordt door het rijk een bijdra-
ge geleverd aan het terugdringen van regels. 
 
In 2006 is met een beperkt aantal regelingen begonnen. Voor 2007 is het aantal Sisa-regelingen 
uitgebreid naar ruim 80. 
 
Een van de regelingen betreft het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). In de rekening 
2006 is - naar achteraf bleek - de ISV ten onrechte buiten de Sisa-bijlage gehouden. Daardoor is er 
ook geen accountantsverklaring voor de ISV-bestedingen in 2006. In overleg met Stadsregio en de 
accountant is besloten de ISV-verantwoording 2006 als bijlage aan de rekening 2006 toe te voegen 
en deze aanvullend van een accountantscontrole te voorzien.  
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JUS 1 Opvang asielzoekers Regeling opvang asielzoekers Gemeenten Totaal declarabele 
verstrekkingen aan 
asielzoekers

In euro’s Jaarlijks 50.959 R

BZK 5 Innovatie openbaar bestuur Tijdelijke subsidieregeling 
innovatie openbaar bestuur 
2006

Gemeenten Verklaring gemeente dat project 
is gerealiseerd conform 
toekenningbesluit. 

Wel = 1       Niet 
= 0

Eenmalig na 
afronden

0 R

OCW 14 Gemeenten, niet G-
31

Beginstand 
voorziening/overlopende post 
jaar t

In euro’s Jaarlijks 82.932 R

Besteed bedrag aan  
voorbereiding inrichten 
schakelklassen

In euro’s Jaarlijks 0 R

Besteed bedrag voor overige of 
coördinerende activiteiten 
inzake 
onderwijsachterstandenbeleid 

In euro’s Jaarlijks 45.741 R

Besteed bedrag aan 
voorschoolse educatie

In euro’s Jaarlijks 147.851 R

Besteed bedrag aan 
schakelklassen 

In euro’s Jaarlijks 0 R

Besteed bedrag aan 
vroegschoolse educatie

In euro’s Jaarlijks 128.000 R

Aantal deelnemende kinderen 
aan voorschoolse educatie

In aantallen Jaarlijks 382 D2

Aantal deelnemende leerlingen 
aan schakelklassen

In aantallen Jaarlijks 0 D2

OCW 15 Lasten van educatie o.g.v. 
afgesloten overeenkomst(en) 
met één of meerdere roc’s

In euro’s Jaarlijks 593.551 R

Teruggevorderd bedrag van 
ROC's over 2006

In euro's Jaarlijks 0 R

VROM 30 Klimaatconvenant BANS Subsidieregeling BANS 
klimaatconvenant

Provincies en 
gemeenten

Totale, rechtstreeks aan de 
uitvoering van het plan van 
aanpak toe te rekenen en door 
de aanvrager tot 
subsidieverlening gemaakte en 
betaalde kosten

In euro’s Jaarlijks 12.708 R

Aantal conform de beschikking 
gerealiseerde prestaties en 
doelen

In aantallen Na afronding 
van een 
project

0 0 R

WWI 31 Inburgering Wet inburgering Besluit 
inburgering  Regeling 
vrijwillige inburgering niet-G31 
2007 Wet inburgering 
nieuwkomers (Win)

Gemeenten niet G-
31 en gem. reg.

Inburgeringsplichtigen en 
vrijwillige inburgeraars voor wie 
voor het eerst een 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld

In aantallen 2011 0 0 D1

Inburgeringsplichtigen en 
vrijwillige inburgeraars voor wie 
voor het eerst een 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld én die binnen 3 
kalenderjaren na vaststelling 
van de inburgeringsvoorziening 
hebben deelgenomen aan het 
inburgeringsexamen

In aantallen 2011 0 0 D1

Besluit vaststelling 
doelstelling en bekostiging 
Onderwijsachterstandenbeleid
. 2006-2010 art 4 t/m 10 
Regeling tijdelijke toekenning 
extra voorschoolse middelen. 
(artikel 4)Schakelklassen: 
artikelen 166 van de Wet op 
het primair Onderwijs

Onderwijsachterstandenbeleid 
niet-GSB (OAB)

Gemeenten, niet G-
31 en gem.reg.

Wet Educatie 
Beroepsonderwijs 
Uitvoeringsbesluit WEB

Wet Educatie Beroepsonderwijs 
niet G-31
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Inburgeringsplichtigen en 
vrijwillige inburgeraars voor wie 
voor het eerst een 
gecombineerde 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld

In aantallen 2011 0 0 D1

Inburgeringsplichtigen en 
vrijwillige inburgeraars voor  wie 
voor het eerst een 
gecombineerde 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld én die binnen 3 
kalenderjaren na vaststelling 
van de inburgeringsvoorziening 
hebben deelgenomen aan het 
inburgeringsexamen

In aantallen 2011 0 0 D1

Aantal inburgeringsplichtigen en 
vrijwillige inburgeraars dat op 1 
januari 2007 deelneemt aan 
opleidingen educatie in de zin 
van de WEB en de omvang van 
het bedrag benodigd om deze 
opleidingen in 2007 te 
bekostigen

In aantallen en
euro’s

2007 92 0 223763 D1: aan-
tallen

R:
euro’s 

Bekend gemaakte 
handhavingsbeschikkingen en 
verstrekte kennisgevingen aan 
inburgeringsplichtigen

In aantallen Jaarlijks 18 27 D1

Geestelijk bedienaren voor wie 
een inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld.

In aantallen Jaarlijks 0 0 D1

Geestelijk bedienaren die 
binnen 3 kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorziening hebben 
deelgenomen aan het 
inburgeringsexamen

In aantallen Jaarlijks 0 0 D1

Geestelijk bedienaren die 
binnen 3 kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorziening hebben 
deelgenomen aan het 
aanvullend praktijkdeel van het 
inburgeringsexamen

In aantallen Jaarlijks 0 0 D1

In 2006 en 2007 afgegeven 
beschikkingen voor 
inburgeringsprogramma’s aan 
nieuwkomers in de zin van de 
Win.

In aantallen 2009 0 0 D1

In 2006, 2007 en 2008 
afgegeven verklaringen aan 
nieuwkomers in de zin van de 
Win

In aantallen 2009 0 0 D1
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WWI 38A Investeringsbudget stedelijke 
vernieuwing (ISV)

Wet Stedelijke vernieuwing, 
art 13, 1e lid en 2e lid a. 
Gemeenten bedoeld als in 
Wet stedelijke vernieuwing art 
5, 2e lid of art 6 3e lid, onder a 
(programmagemeenten)

Programma-
gemeenten

Doelstellingen en 
prestatieafspraken die met het 
Rijk respectievelijk de 
provincies zijn 
overeengekomen o.b.v. het 
stedelijk meerjaren 
ontwikkelingsprogramma

In aantallen 2009 D1

1 totaal aantal nieuwe woningen In aantallen 2009 1.600 649 0 D1

2 aantal sociale woningen In aantallen 2009 450 35 0 D1
3 aantal te slopen woningen In aantallen 2009 600 227 0 D1
4 saldo aantal nieuwe woningen In aantallen 2009 1.000 422 0 D1

5 aantal gebieden met 
grootschalige provinciale 
groenontwikkeling

In aantallen 2009 6 0 0 D1

6 aantal km. recreatieve 
wandelroute

In aantallen 2009 2 0 0 D1

7 aantal wijken waar fysieke 
culturele kwaliteiten 
aantoonbaar en integraal 
onderdeel uitmaken van de 
gebiedwontwikkeling

In aantallen 2009 5 2 0 D1

8 verbetering bodemkwaliteit in 
aantal BPE's

In aantallen 2009 4.977 4.977 D1

9 sanering A-lijst woningen 
(geluid)

In aantallen 2009 124 123 In 
ontwikkeling

D1

10 onderzoek invoering 
milieumanagement 
bedrijfsterrein Donkersloot

In aantallen 2009 1 1 D1

11 notitie energievisie 
bedrijfsterrein Cornelisland

In aantallen 2009 1 1 D1

12 vastgesteld Waterplan In aantallen 2009 1 0 In 
ontwikkeling

D1

13 onderzoek naar 
verbeteringsmogelijkheden 
inlaatwaterkwaliteit nabij de 
haven

In aantallen 2009 1 0 In 
ontwikkeling

D1

14 onderzoek naar stabielere 
kwaliteit recreatiewater 
Oosterpark

In aantallen 2009 1 0 In 
ontwikkeling

D1

15 besluitvorming planstudie HOV 
Rotterdam & Drechtsteden

In aantallen 2009 1 1 D1

16 aantal gerealiseerde 
aansluitingen op hoogwaardige 
woonomgeving

In aantallen 2009 11 0 In 
ontwikkeling

D1

17 aantal rotondes In aantallen 2009 2 0 In 
ontwikkeling

D1

18 aangepaste weggedeelten aan 
huidige woon- en verblijffunctie

In aantallen 2009 4 0 In 
ontwikkeling

D1

19 verbinding tussen Drievliet/ Het 
Zand en De Gorzen

In aantallen 2009 1 0 In 
ontwikkeling

D1

20 transferiumgebouw op De 
Schans

In aantallen 2009 1 0 In 
ontwikkeling

D1

21 uitvoering project 
mechanisering en 
ondergrondse inzameling afval

In aantallen 2009 1 0 In 
ontwikkeling

D1

Programmarekening 2007 gemeente Ridderkerk 145



 3.1.3.1 Bijlage verantwoordingsinformatie V3M

D
ep

ar
te

m
en

t

N
um

m
er

Sp
ec

ifi
ek

e 
ui

tk
er

in
g 

(1
)

Ju
rid

is
ch

e 
gr

on
ds

la
g 

(2
)

O
nt

va
ng

er
 (C

)

In
di

ca
to

re
n 

(3
)

To
el

ic
ht

in
g 

pe
r i

nd
ic

at
or

 (A
)

Fr
eq

ue
nt

ie
 (j

aa
r-

re
ke

ni
ng

) (
B

)

A
fs

pr
aa

k 
(4

)

R
ea

lis
at

ie
 (5

)

B
eg

in
st

an
d 

ja
ar

 t 
(6

)

B
es

ch
ik

ki
ng

 R
ijk

 (7
) 

O
ve

rig
e 

on
tv

an
gs

te
n 

(8
) 

B
es

te
ed

 t.
l.v

. r
ijk

sm
id

de
le

n 
(9

)

O
ve

rig
e 

be
st

ed
in

g 
(1

0)

Te
 v

er
re

ke
en

 m
et

 h
et

 R
ijk

 (1
1)

O
ve

rig
e 

(1
2)

To
el

ic
ht

in
g 

af
w

ijk
in

g 
(1

3)

A
ar

d 
C

on
tr

ol
e 

(1
4)

22 aantal verbeterde aansluitingen 
woonomgeving

In aantallen 2009 5 0 In 
ontwikkeling

D1

23 besluitvorming over modules 
Parkeren, Langzaam Verkeer, 
Bereikbaarheid & 
Verkeersstructuur en in 
uitvoering

In aantallen 2009 1 0 In 
ontwikkeling

D1

24 voet-fietsveer operationeel In aantallen 2009 1 1 D1
25 In aantallen 2009 D1
26 In aantallen 2009 D1
27 In aantallen 2009 D1
28 In aantallen 2009 D1
29 In aantallen 2009 D1
30 In aantallen 2009 D1

Verplichtingen / afspraken met 
VROM n.a.v. eindsaldo 
investeringstijdvak ISV I

In aantallen / 
euro's 
(verschillen per 
gemeenten)

2009 0 0 D1: 
aantallen 
R:euro’s

Eindsaldo ISV I In euro’s 2009 1.422.482 R
Besteed bedrag 
investeringsbudget stedelijke 
vernieuwing

In euro’s Jaarlijks 167.035 R

Correctie over besteed bedrag 
investering stedelijke 
vernieuwing voorgaand jaar

In euro's Jaarlijks 0 R

38B Investeringsbudget stedelijke 
vernieuwing (ISV)

Project-gemeenten Bedrag voor stedelijke 
vernieuwing verkregen van 
provincies (investeringsbudget)

In euro's Jaarlijks 0 R

Correctie over bedrag voor 
stedelijke vernieuwing 
verkregen van provincies 
(investeringsbudget voorgaand 
jaar)

In euro's Jaarlijks 0 R

Activiteiten stedelijke 
vernieuwing

In aantallen na afloop 
projectperiod
e

0 0 0 D1

Verplichtingen opgelegd door 
provincie

In aantallen na afloop 
projectperiod
e

0 0 0 D1

38C Provincies Eindsaldo ISV In euro’s 2010 0 R
Totaal investeringsbedrag ISV 
II, verdeeld over niet-
rechtstreekse gemeenten

In euro’s Jaarlijks 0 R

SZW 49 Wet Werk en Bijstand 
(inkomensdeel)

Wet Werk en Bijstand Gemeenten Totaal uitgaven inkomensdeel 
Categorie 65 jr en ouder

In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 177.783 Nvt

Totaal uitgaven inkomensdeel 
categorie jonger dan 65 jaar

In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 6.805.002 Nvt

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) 
van derden inkomensdeel. 
Categorie 65 jr en ouder

In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 0 Nvt

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) 
inkomensdeel. Categorie jonger 
dan 65 jaar

In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 172.058 Nvt

Investeringsbudget stedelijke 
vernieuwing (ISV)
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Wet Werk en Bijstand (werkdeel) Meeneemregeling: overheveling 
overschot/tekort van 2006 naar 
2007

In euro’s 
kasstelsel (bij  
tekort een 
negatief bedrag 
invullen)

2007 1.487.811 R

Meeneemregeling: overheveling 
overschot/tekort van 2007 naar 
2008

In euro’s 
kasstelsel (bij  
tekort een 
negatief bedrag 
invullen)

2007 1.427.088 R

Totaal uitgaven werkdeel In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 2.116.120 R

Omvang van het in 2007 
uitgegeven bedrag waarvan de 
rechtmatigheid nog niet kan 
worden vastgesteld.

In euro's 2007 671.269 R

Omvang van het in 2006 
uitgegeven bedrag waarvan de 
rechtmatigheid niet kan worden 
vastgesteld

In euro's 2007 0 R

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) 
werkdeel

In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 0 R

Terug te betalen aan Rijk In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 0 R

SZW 50 IOAW Gemeenten Uitgaven IOAW In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 271.156 R

Ontvangsten IOAW (niet-Rijk) In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 3.445 R

SZW 51 IOAZ Uitgaven IOAZ In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 70.972 R

Ontvangsten IOAZ (niet-Rijk) In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 11 R

Uitvoeringskosten IOAZ In euro’s 
kasstelsel

Jaarlijks 1.645 R

SZW 52 Gemeenten Totaal uitgaven In euro's Jaarlijks 121.243 R

Totaal terug te betalen aan Rijk In euro's 2007 0 R

SZW 55 Bijstandverlening Zelfstandigen Besluit Bijstandsverlening 
Zelfstandigen 2004 art 54

Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 
2004 (excl. Bob)

In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 29.470 R

Totaal uitgaven kapitaal-
verstrekking Bbz 2004

In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 6.500 R

Totaal ontvangsten uitkeringen 
Bbz (excl. Bob) (excl. Rijk)

In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 278 R

Totaal ontvangsten 
kapitaalverstrekking Bbz (excl. 
Rijk)

In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 30.810 R

Totaal uitvoeringskosten Bbz 
2004 (excl. Bob)

In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 20.670 R

Totaal uitgaven uitkeringen Bob In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 0 R

Totaal ontvangsten Bob (excl. 
Rijk)

In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 0 R

Totaal uitvoeringskosten Bob In euro's 
kasstelsel

Jaarlijks 0 R

Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW), art 54
Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ), art 54

Tijdelijke subsidieregeling 
Schuldhulpverlening 2006, art 
11

Tijdelijke subsidieregeling 
Schuldhulpverlening 2006
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SZW 58 Wet 
Werkloosheidsvoorziening

Gemeenten Betaalde uitkeringen, inclusies 
sociale lasten

In euro’s 
kasstelsel

Jaarlijks 0 R

Betaalde uitvoeringskosten In euro’s 
kasstelsel

Jaarlijks 0 R

Ontvangsten In euro’s 
kasstelsel

Jaarlijks 1.488 R

VWS 68 Regeling Buurt, Onderwijs en 
Sport (‘BOS’)

Tijdelijke stimuleringsregeling 
buurt, onderwijs en sport

Provincies en 
gemeenten

Verklaring van gemeente 
waaruit blijkt dat de activiteiten 
waarvoor de uitkering is 
verstrekt zijn uitgevoerd

Wel=1     Niet=0 Eenmalig na 
afronding

0 0 R

VWS 72 Specifieke uitkering 
jeugdgezondheids-zorg

Gemeenten Geen indicatoren N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Wet Werkloosheidsvoorziening
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afspraak realisatie
1 A 2 B C 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Investeringen stedelijke 
vernieuwing (ISV)

Programma-gemeenten Gemeentelijke doelstellingen 
van stedelijke vernieuwing cf. 
ontwikkelingsprogramma 
stedelijke vernieuwing:

doelstellingen 
zijn per 
gemeente 
verschillend

2009

totaal aantal nieuwe 
woningen

1 1600 506 In ontwikkeling

aantal sociale woningen 2 450 20 In ontwikkeling
aantal te slopen woningen 3 600 217 In ontwikkeling
saldo aantal nieuwe 
woningen

4 1000 289 In ontwikkeling

7 6 gebieden met 
grootschalige 
provinciale 
groen-
ontwikkelingen

0 In ontwikkeling

8 1,8 km 
recreatieve 
wandelroute

0 In ontwikkeling

aantal wijken, waar fysieke 
culturele kwaliteiten 
aantoonbaar en integraal 
onderdeel uitmaken van de 
gebiedsontwikkeling

10 5 wijken 2 In ontwikkeling

verbetering kwaliteit bodem 11 bodemmodule:
33 
onderzoeken; 
2500 m² licht tot 
sterk 
verontreinigde 
grond 
gesaneerd; 825 
m³ sterk 
verontreinigde 
grond 
gesaneerd;    7 
m³ sterk 
verontreinigd 
grondwater 
gesaneerd; 
ofwel totaal 
4977 BPE's

4977 In ontwikkeling

Sanering A-lijstwoningen 
(geluid)

12 124 woningen 
ofwel 100%

123 In ontwikkeling

15 onderzoek 
invoering milieu-
management 
bedrijfsterrein 
Donkersloot

1

16 notitie 
energievisie 
bedrijfsterrein 
Cornelisland

1

Verbetering kwaliteit water en 
watersystemen

17 vastgesteld 
Waterplan

0 In ontwikkeling

Frequentie 
(jaar-

rekening)

Specifieke uitkering Ontvanger Indicatoren Toelichting per 
indicator

3.1.3.2 Overzicht verantwoordingsinformatie specifieke uitkering Investering stedelijke vernieuwing (ISV) 2006 (SISA)

Toelichting afwijkingSaldo op
1 jan 2006

Beschikking 
Rijk

Overige 
ontvangsten

Besteed t.l.v. 
rijks-middelen

Overige 
bestedingen

Te verrekenen 
met het Rijk

Overige 
indicatoren

Prestatie of doelstelling
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afspraak realisatie
1 A 2 B C 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Frequentie 
(jaar-

rekening)

Specifieke uitkering Ontvanger Indicatoren Toelichting per 
indicator

3.1.3.2 Overzicht verantwoordingsinformatie specifieke uitkering Investering stedelijke vernieuwing (ISV) 2006 (SISA)

Toelichting afwijkingSaldo op
1 jan 2006

Beschikking 
Rijk

Overige 
ontvangsten

Besteed t.l.v. 
rijks-middelen

Overige 
bestedingen

Te verrekenen 
met het Rijk

Overige 
indicatoren

Prestatie of doelstelling

20 onderzoek naar 
verbeterings-
mogelijkheden 
inlaatwater-
kwaliteit nabij 
Haven

0 In ontwikkeling

21 onderzoek naar 
stabielere 
kwaliteit 
recreatiewater 
Oosterpark

0 In ontwikkeling

24 besluitvorming 
planstudie HOV 
Rotterdam & 
Drechtsteden

0 In ontwikkeling

25 11 
gerealiseerde 
aansluitingen

0 In ontwikkeling

26 2 rotondes 0 In ontwikkeling
27 4 aangepaste 

weggedeelten 
aan huidige 
woon- en 
verblijffunctie

0 In ontwikkeling

28 1 verbinding 
tussen 
Drievliet/ Het 
Zand en De 
Gorzen

0 In ontwikkeling

29 transferium-
gebouw op De 
Schans

0 In ontwikkeling

30 project 
mechanisering 
en 
ondergrondse 
inzameling 
uitgevoerd

0 In ontwikkeling

verbetering woonomgeving 31 5 verbeterde 
aansluitingen

0 In ontwikkeling

32 besluitvorming 
over modules 
Parkeren, 
Langzaam 
Verkeer, 
Bereikbaar-heid 
& Verkeers-
structuur en in 
uitvoering

0 In ontwikkeling

33 1 voet-fietsveer 
operationeel

1

Verplichtingen / afspraken 
met VROM n.a.v. eindsaldo 
investeringstijdvak ISV I

Aantallen 
en/of euro's. 
Verschillen 
per gemeente

2009 Afspraken met 
GS zijn 
verwerkt in 
bovenstaande 
afspraken.

Eindsaldo ISV Niet bestede 
bedrag in 
euro's vorig 
tijdvak ISV

2009 2.024.410,16

Besteed bedrag investering 
stedelijke vernieuwing

In euro's Jaarlijks 811.051,46
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3.1.4 Overzicht aanwending post onvoorziene uitgaven 
 
Inleiding 
 

In de begroting wordt voor onvoorziene uitgaven een bedrag geraamd van € 2,50 per inwoner. In 
onderstaand overzicht wordt aangegeven voor welke besluiten de post onvoorzien is aangewend.  
Indien er niet volledig een beroep op de post onvoorziene uitgaven wordt gedaan blijft er ten op-
zichte van de begroting een bedrag over. Ten opzichte van de begroting geeft dat een voordeel in 
de rekening van € 105.800,--. 
 

Bedrag
114.500

nr. raadsver-
gadering

toelichting

5 14-6-2007 Planschade Ringdijk 538 -8.700

Restant volgens rekening 2007 105.800

Omschrijving
Geraamd in de begroting 2007 (€ 2,50 per inwoner) 

Aanwending via begrotingswijziging voor:
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3.1.5  Overzicht eenmalige lasten en baten

Toelichting éénmalige lasten of baten
Begroting

2007 na wijz.
Rekening 

2007
Begroting

2007 na wijz.
Rekening 

2007
Programma Werk en economie
Verhuurde gronden
In 2007 zijn advocaatkosten gemaakt in verband met de procedure woonboot 
Annemarij (geraamde lasten € 25.000, werkelijke lasten 
€ 34.900). Voor de woningen Bizetstraat en Noordhave is een afdracht aan 
het regiofonds gedaan (geraamde lasten € 124.000, werkelijke lasten € 
106.400). Hiervoor bijdrage van Woonvisie ontvangen. Aangezien de 
bijdrage voor de Bizetstraat al in 2006 verantwoord is, is in 2007 alleen de 
bijdrage voor Noordhave ontvangen (geraamde baten € 98.900, werkelijke 
baten € 98.900).

-149.000 -141.300 98.900 98.900

Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen
In 2007 is € 2.900.000,-- winst genomen in het complex Veren Ambacht. In 
de begroting 2007 is geen rekening gehouden met deze baten. Verwacht 
werd dat een erfpachtperceel verkocht zou worden in 2007. In 2007 kon deze 
verkoop echter nog niet worden afgerond (geraamde lasten € 13.500 
werkelijke lasten € 0, geraamde baten € 43.300 werkelijke baten € 0).

-13.500 0 43.300 2.900.000

Sociale werkvoorziening
Bij de monitor 3 is incidenteel  € 46.500 geraamd voor de aanpak wachtlijsten 
sociale werkvoorziening. De aanpak zal plaatsvinden in 2008. De prestatie is 
doorgeschoven.

-46.500 0

Uitstroombevordering
De voorziening  Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) valt werkelijk vrij 
ten gunste van de exploitatie (niet geraamd € 55.100) en de voorziening ESF 
valt werkelijk vrij (wegens afrekening subsidie € 92.300,--). Verder was 
incidenteel een last en baat van € 184.700 geraamd aan de ESF-gelden.        

-184.700 -7.000 184.000 147.400

Totaal programma 1 Werk en Economie -393.700 -148.300 326.200 3.146.300
Programma Veiligheid
Brandweer
In verband met de overdracht van de brandweer naar de VRR worden eind 
2007 de activa die overgaan naar de VRR versneld afgeschreven. Doordat 
een deel van de boekwaarde van de inrichting van de kazerne bij de 
gemeente blijft, zijn de werkelijke afschrijvingslasten lager dan geraamd. 
Daarnaast was in de raming in een aantal gevallen uitgegaan van een 
verwachte boekwaarde en viel de werkelijke boekwaarde iets lager uit 
(geraamde lasten 714.800, werkelijke lasten € 676.700). Doordat de 
boekwaarde van de activa lager was dan geraamd, wordt er door de 
gemeente ook een lager bedrag bij de VRR in rekening gebracht (geraamde 
baten € 714.800, werkelijke baten € 676.700). Van het beschikbare budget 
voor frictiekosten i.v.m. de overdracht is een deel besteed in 2007. Het 
restant van het budget zal worden besteed in 2008. (geraamde lasten € 
27.000, werkelijke lasten € 2.400).

-868.400 -687.200 798.500 712.700

Totaal programma 2 Veiligheid -868.400 -687.200 798.500 712.700
Programma Educatie
Openb. basisonderwijs excl  huisvesting
De raming van € 1.969.400 betreft vrijval van en overheveling van de 
voorzieningen vervanging onderwijsleerpakket, meubilair en verzilvering 
formatiebudget aan 3 Primair. In werkelijkheid is overgeheveld een bedrag 
van € 1.959.000. Het verschil tussen raming en rekening betreft rente welke 
als overdracht is geraamd maar vrijvalt ten gunste van de exploitatie. Als 
gevolg van de definitieve afrekening van de jaarrekening 2006 OSG heeft in 
2007 ten laste van de exploitatie een nabetaling plaatsgevonden van € 
68.000 (niet geraamd). Daarnaast heeft een afrekening ten laste van de 
exploitatie plaatsgevonden vanwege de verzelfstandiging van het openbaar 
onderwijs (niet geraamd € 404.000).

-1.969.400 -2.431.500 1.969.400 1.969.400

Openb. basisonderwijs uitsl huisvesting
overdracht voorziening schilderwerk en voorziening onderhoud binnenkant 
aan 3Primair per 1-1-2007. Het voordelig saldo in lasten betreft niet 
uitbetalen van rente 2007 over beide voorzieningen. Dit voordeel van 
€ 4.000 valt vrij ten gunste van de exploitatie.

-272.100 -268.100 272.100 272.100

Bijz. basisonderwijs uitsl. Huisvesting
Raming Schaepmanschool € 100.000 en opgenomen verplichting € 71.400;-- 
restant is doorgeschoven prestatie 2008 + raming tijdelijke huisvesting de 
Burcht € 250.000,-- die in werkelijk in zijn geheel is doorgeschoven naar 
2008.

-350.000 -71.400

Eénmalige lasten Eénmalige baten
Lasten met een - en baten met een +

In dit overzicht worden opgenomen de lasten en baten die zich slechts éénmalig in de planperiode voordoen en groter zijn dan € 25.000,--

152 Programmarekening 2007 gemeente Ridderkerk



Toelichting éénmalige lasten of baten
Begroting

2007 na wijz.
Rekening 

2007
Begroting

2007 na wijz.
Rekening 

2007

Eénmalige lasten Eénmalige baten
Lasten met een - en baten met een +

Openb. voortgezet onderw. uitsl huisv.
Het tijdelijk budget voor de huisvesting maximaschool is in 2007 
overschreden als gevolg van extra eisen die werden gesteld door de 
brandweer na realisatie van de tijdelijke huisvesting.

-164.600 -242.000

Bijz. voortgezet onderw. uitsl huisv.
Afboeken oude vordering huur Farelcollege. 0 -28.600
Onderwijsachterstandenbeleid
De voorziening onderwijskansen valt vrij ten gunste van de exploitatie, 0 63.000
Muziekschool
Eenmalig overschot ToBe in verband met efficiëncywinst. De begroting is 
bijgesteld bij de 2e monitor 2007.

112.700 112.700

Totaal Programma 4 Educatie -2.756.100 -3.013.000 2.354.200 2.388.600
Programma 5 Woon- en Leefomgeving 
Afval
Bij begrotingswijziging is een éénmalig bedrag gereserveerd voor eventuele 
extra noodzakelijke advieskosten i.v.m.  de ontvlechting van het 
afvalbrengstation bij de N.V. MAR. Dit bedrag is niet nodig gebleken.

-25.000 0

Milieu
In 2007 zijn de bijdragen voor bodemsaneringen t.b.v. de locaties Ringdijk 
400-404 en Ringdijk 488 verantwoord (geraamde lasten € 90.900,--, 
werkelijke lasten € 90.800,--).

-90.900 -90.800

Stedelijke Ontwikkeling
Voor huurgewenning is in 2007 eenmalig een budget beschikbaar gesteld 
van € 150.000,--. In 2007 is hiervan € 50.000,-- uitgegegeven. 

-150.000 -50.000

Bouwgrondexploitatie overige projecten
In 2007 is complex Gezondheidscentrum afgesloten. Het voordelig resultaat 
bedraagt € 515.100,--. In de begroting 2007 is geen rekening gehouden met 
deze baten.

0 515.100

Wijkgericht onderhoud
Aanpassing speelwerktuigen (-48.000)
Klimatologische omstandigheden (-103.000)
Bezuinigingen en inkomsten (+ 80.000) Totaal gesaldeerd.

-71.000

Totaal Programma 5 Woon- en Leefomgeving -265.900 -211.800 0 515.100
Prograamma 6 Welzijn
Sportaccomodaties
Bij monitor 2 van 2007 is € 30.000 geraamd aan sloopkosten " Dukdalf". In 
werkelijkheid is € 15.600 besteed.

-30.000 -15.600

Nieuwkomers
Implementatiekosten wet inburgering (ten laste van reserve inburgering). -88.900 -38.100
Wijkwerk
Project sociale samenhang. -40.000 -32.000 40.000 32.000

Totaal Programma 6 Welzijn -158.900 -85.700 40.000 32.000
Programma 7 Zorg
Minimabeleid
Aanschaf spaarlampen voor minima (tlv reserve WWB). -50.000 -71.300

Totaal Programma 7 Zorg -50.000 -71.300 0 0
Hoofdstuk 8 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
Saldi kostenplaatsen
Informatievoorziening, Digitalisering van de cliëntendossiers  is door 
capaciteitgebrek mbt de voorbereiding doorgeschoven naar 2008.

-33.600 0

P.C. Hooftstraat, In 2007 zijn kosten geraamd voor ARBO aanpassingen aan 
de P.C. Hooftstraat.. Uitvoering van deze zaken vinden door discussie over 
de toekomst van de P.C. Hooftstraat pas plaats in 2008.

-60.000 0

P.C. Hooftstraat, De raming betreft een  5 - tal werkzaamheden: vervangen 
gasboiler, vervangen marmoleumvloer kantine, vervangen prikkeldraad-
afrastering terrein, vervangen toegangspoort terrein, vervangen slotenplan. 
Alleen het vervangen van de gasboiler ( € 9.200) is noodzakelijk om de 
periode tot opheffing van dit gebouw in 2012 te overbruggen. De vervanging 
zal naar verwachting in 2008 plaats vinden. 

-27.500 0

Het Periodiek Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) is uitgesteld naar 2008.  
Daarmee schuiven de volgende geplande Periodieke Medische Onderzoeken 
eveneens een jaar op.

-41.000 0
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Toelichting éénmalige lasten of baten
Begroting

2007 na wijz.
Rekening 

2007
Begroting

2007 na wijz.
Rekening 

2007

Eénmalige lasten Eénmalige baten
Lasten met een - en baten met een +

Voor het verlenen van gebruiksvergunningen in het kader van de inhaalslag 
zijn de lasten en baten lager dan geraamd. Het aantal vergunningplichtige 
inrichtingen bleek fors lager a.g.v. gewijzigde regelgeving en vervuiling van 
de oorspronkelijke lijst door verhuizing, nieuwbouw etc. De inhaalslag is in 
2007 v oltooid (geraamde lasten € 126.600, werkelijke lasten € 8.100; 
geraamde baten € 83.700, werkelijke baten € 36.000).

Als gevolg van de ontvlechting van het Afvalbrengstation bij de N.V. MAR 
wordt het overlaadstation gesloten. De daarmee samenhangende 
deelneming in de N.V. MAR diende te worden afgewaardeerd. In 
werkelijkheid is de afwaardering € 91.000 lager uitgevallen.

-502.700 -411.700

De in werkelijkheid lagere afwaardering (zie toelichting hierboven) is in de 
voorziening Afval gestort t.g.v. de burgers. 

91.000 0

Extra afschrijving van een pers + containers welke als gevolg van de 
overgang van het Afvalbrengstation naar de N.V. Netwerk aan de N.V. MAK 
is verkocht (zie ook de opbrengsten).

0 -58.500

Opbrengst van de verkoop van de Pers + containers aan de N.V. MAK (zie 
ook de extra afschrijving).

0 51.800

Reserve Wet Inburgering (implementatiekosten nieuwkomers) 88.900 38.100

Reserve WWB (spaarlampen minimabeleid) 50.000 71.300

Vrijval diverse saldi onderhoudsvoorzieningen wegens onvoldoende actuele 
beheersplannen en/of aansluiting van de stand van onderhoudsvoorziening 
op de beheerplannen (wettelijke verplichting)

0 0 0 7.154.300

Storting van de vrijgevallen voorziening onderhoud riolering in de nieuwe 
reserve Tariefegalisatiereserve rioolrechten (conform raadsbesluit 
vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan 4 -2008). De overige stortingen 
worden in het raadsvoorstel van de jaarrekening aan de raad voorgelegd.

0 -2.333.900 0

Totaal hoofdstuk 8 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen -573.800 -2.804.100 138.900 7.315.500

Totaal alle programma's -5.066.800 -7.021.400 3.657.800 14.110.200
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2008 2009 2010 2011

Programma 1 Werk en Economie
Verhuurde gebouwen Nadeel is grotendeels het gevolg van verkoop van de panden 

Diepenbrockstraat 28, Kastanjelaan 36 en Rijksstraatweg 287. 
Hierdoor is de huuropbrengst in 2007 lager dan geraamd. Met het 
vervallen van de Diepenbrockstraat 28 is in de meerjarenbegroting 
2008 - 2011 nog geen rekening gehouden. 

-27.500 -27.500 -27.500 -27.500

Verhuurde gebouwen Voordeel betreft lagere kapitaallasten door het aframen van 
restantkredieten voor de gebruiksvergunningen

0 25.900 25.200 24.500

Uitstroombevordering Gestegen personeelslasten -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
Uitstroombevordering Betreft hogere lasten vanwege extra inspanningen om het aantal 

WWB-uitkeringsgerechtigden omlaag te brengen, zie ook 
programma 7

0 -300.000 -600.000 -600.000

Verhuurde gebouwen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 10.500 -800 -800 -800
Verhuurde gebouwen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. M.b.t. de 

gebruiksvergunningen van een aantal panden zijn de 
restantkredieten een jaar opgeschoven voor asbestverwijdering.

16.200 0 0 0

Totaal programma 1 Werk en Economie -3.900 -305.500 -606.200 -606.900
 Programma 2 Veiligheid
Integrale Veiligheid Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 800 -800 -800 -700
Integrale Veiligheid Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.100 1.000 1.000 900
Integrale Veiligheid Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 900 0 0 0
Integrale Veiligheid Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.300 1.300 1.300 1.300

Totaal programma 2 Veiligheid 4.100 1.500 1.500 1.500

Openbaar bestuur In verband met de noodzakelijke verhoging van de dotatie 2007 
aan de voorziening wethouderspensioenen op grond van 
berekeningen  van het ABP/Loyalis dient ook de begroting 2008-
2011 te worden bijgesteld  Als vast dotatiebedrag is opgenomen € 
91.169,--. Dit bedrag zal moeten worden verhoogd met de 
opgegeven bedragen.Hierin is rekening gehouden met het 
vervallen van een dotatie a.g.v. pensionering in 2010 van een 
voormalig wethouder.

-37.300 -37.300 -33.600 -28.400

Openbaar bestuur
Openbaar bestuur

Totaal programma 3 Bestuur en Participatie -37.300 -37.300 -33.600 -28.400
Programma 4 Educatie
Lichamelijke Oefening basisonderwijs Daling leerlingaantallen. 7.200 7.200 7.200 7.200
Leerlingenvervoer Het gebruik is structureel gestegen. -37.600 -37.600 -37.600 -37.600
Leerlingenvervoer Bijdragen ouders aframen tot € 7.000, aangezien de meeste 

ouders, waarvan de leerlingen gebruik maken van het 
leerlingenvervoer een laag inkomen hebben en geen eigen 
bijdrage hoeven te betalen.

-18.300 -18.300 -18.300 -18.300

Volwasseneneducatie Prijsbijstelling moet 2,58%, compensatie gestegen lonen en 
prijzen ROC.

15.300 15.300 15.300 15.300

Openb. basisonderwijs uitsl huisvesting Het grootste voordeel op de rentelasten komt doordat er voor het 
lokaal maatwek OBO en speellokaal De Bosweide in 2007 geen 
uitgaven zijn gedaan (€ 52.000,--) Verder zijn er investeringen 
voor iebruiksvergunningen doorgeschoven en vallen de 
rentelasten voor de Pyramide structureel lager uit door een 
correctie in de geboekte investeringen van bouw naar inrichting en 
installaties.

69.300 4.000 4.300 4.800

Openb. basisonderwijs uitsl huisvesting Het voordeel op de afschrijvingen  komt doordat er voor het lokaal 
maatwek OBO en speellokaal De Bosweide in 2007 geen uitgaven 
zijn gedaan. (€ 32.900,--). Verder zijn er investeringen voor de 
gebruiksvergunningen doorgeschoven en vallen de afschrijvingen 
voor de Pyramide structureel hoger uit door een correctie in de 
geboekte investeringen van bouw naar inrichting en installaties.

48.000 -11.200 -11.200 -11.200

Openb. basisonderwijs uitsl huisvesting Voordeel betreft lagere kapitaallasten door het aframen van 
restantkredieten voor de gebruiksvergunningen

0 15.200 14.800 14.400

Bijz. basisonderwijs uitsl. Huisvesting Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 4.600 -200 -200 -200
Bijz. basisonderwijs uitsl. Huisvesting Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Het voordeel in 2008 

komt vooral door het doorschuiven van investeringen voor 
speellokaal de Fontein, inrichting Schaepmanschool en lokaal 
maatwerk.

49.500 -2.400 -2.300 -2.300

Bijz. basisonderwijs uitsl. Huisvesting Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 3.600 0 0 0
Bijz. basisonderwijs uitsl. Huisvesting Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Het voordeel in 2008 

komt vooral door het doorschuiven van investeringen voor 
speellokaal de Fontein, inrichting Schaepmanschool en lokaal 
maatwerk.

47.000 -500 -500 -500

Bijz. basisonderwijs uitsl. Huisvesting Voordeel betreft lagere kapitaallasten door het aframen van 
restantkredieten voor de gebruiksvergunningen

0 10.100 9.900 9.600

Openb. voortgezet onderw. uitsl huisv. Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Doordat de bouw van 
de Praktijkschool nog niet afgerond is schuiven de kapitaallasten 
daarvan een jaar op. Het nadeel vanaf 2009 komt door de hogere 
boekwaarde omdat de afschrijvingen ook een jaar opschuiven.

333.500 -13.900 -13.900 -13.900

3.1.6 Overige structurele gevolgen rekening 2007 voor begroting 2008-2011

Voor zover nog niet geraamd in de begroting 2008-2011 en voor zover de uitgaven onontkoombaar zijn.

Bedrag overige structurele gevolgen rekening 
2007 voor de begroting 

2008-2011Omschrijving Toelichting op de afwijking

Programma 3 Bestuur en Participatie
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2008 2009 2010 2011

Bedrag overige structurele gevolgen rekening 
2007 voor de begroting 

2008-2011Omschrijving Toelichting op de afwijking

Openb. voortgezet onderw. uitsl huisv. Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Doordat de bouw van 
de Praktijkschool nog niet afgerond is schuiven de kapitaallasten 
daarvan een jaar op.

323.200 0 0 0

Bijz. voortgezet onderw. uitsl huisv. Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 900 500 500 500
Bijz. voortgezet onderw. uitsl huisv. Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 900 900 900 900
Gymnastieklokalen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Bij de 

gebruiksvergunningen voor de gymlokalen wordt er voor 3,1 ton 
aan restantkredieten doorgeschoven. € 40.000,-- wordt afgeraamd 
(Pretoriusstraat)

15.200 800 700 600

Gymnastieklokalen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Bij de 
gebruiksvergunningen voor de gymlokalen wordt er voor ruim 3,1 
ton aan restantkredieten doorgeschoven voor nadere 
heroverweging. Bij een drietal gymlokalen komt de werkelijke 
investering daardoor onder de € 10.000,--. Deze drie worden 
daarom in 2008 ineens afgeschreven. € 40.000,-- wordt 
afgeraamd (Pretoriusstraat)

11.900 2.800 2.800 2.800

Gymnastieklokalen Voordeel betreft lagere kapitaallasten door het aframen van 
restantkredieten voor de gebruiksvergunningen

0 24.000 23.500 23.000

Natuur en milieueducatie Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 800 800 700 700
Natuur en milieueducatie Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.000 900 900 900

Totaal programma 4 Educatie 876.000 -1.600 -2.500 -3.300

Wegen straten pleinen Het voordeel wordt grotendeels verklaard door een lagere 
doorbetaling van omzetheffing Esso station (Rotterdamseweg) 
aan het waterschap Hollandse Delta dan is geraamd.  De 
doorbetaling is volgens overeenkomst tussen de gemeente en het 
waterschap gekoppeld aan de omzet van het Esso station. De 
raming is structureel te hoog en kan worden bijgesteld naar € 
18.000,--.

10.600 10.600 10.600 10.600

Wegen straten pleinen Lagere inkomsten leges voor het gebruik van de openbare ruimte. 
Deze vergunningverlening behoort met ingang van 2008 volledig 
tot de taken van de afd. VVH, waar de leges ook wordt 
verantwoord. Hierdoor kan de raming bij SB komen te vervallen. 
De raming van de leges bij VVH is van dien aard dat deze niet 
structureel kan worden verhoogd.

-15.800 -15.800 -15.800 -15.800

Openbare verlichting Energiekosten (tarieven) zijn in 2007 aanmerkelijk verhoogd. 
Daarnaast was er een teruggave over 2006. Per saldo een 
éénmalige overschrijding van 43.463,57. In begroting 2008 moet 
verhoging tarieven nog wel worden verwerkt.  Dit is een structureel 
effect a. € 23.000,- t.o.v. het rekeningresultaat a € 89.906,09 NB: 
de begrotingswijziging van 20.500,- had, achteraf gezien, niet 
plaats moeten vinden. Deze blijkt incidenteel geweest te zijn voor 
2006.

-23.000 -23.000 -23.000 -23.000

Parkeren 12.800 is ten onrechte op deze kostensoort geboekt; had 
gemoeten op 834018  (zie toelichting daar). Daarnaast blijkt de 
begroting wat te laag;  na correctie van de tarieven per 01/01/08 
en de bijtelling van extra vergunninggebieden (Slingehof e.d.) kan 
de begroting 2008 structureel worden bijgesteld naar 18.000.--. 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met inkomsten van 
Thermen Ridderkerk; dat is op dit moment te onzeker.

12.000 12.000 12.000 12.000

Volkstuinen Door meer inkomsten ook meer onderhoud. De inkomsten zijn met 
2e monitor aangepast. Verzuimd is de uitgaven bij te ramen.

-3.700 -3.700 -3.700 -3.700

Wegen, straten en pleinen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 8.200 1.200 1.200 1.200
Wegen, straten en pleinen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 12.700 4.200 4.200 4.200
Openbare verlichting Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 400 0 0 0
Openbare verlichting Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 800 -100 -100 -100
Civiele kunstwerken Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 6.600 -300 -300 -300
Civiele kunstwerken Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 7.700 0 0 0
Verkeersregelinstallaties Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 800 -100 -100 -100
Verkeersregelinstallaties Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.700 0 0 0
Openbaar Vervoer Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 8.100 3.900 3.600 3.300
Openbaar Vervoer Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 13.400 7.000 7.000 7.000
Parkeren Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.400 -100 -100 -100
Parkeren Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.900 0 0 0
Waterhuishouding Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.000 1.000 900 800
Waterhuishouding Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 2.100 2.100 2.100 2.100
Afval Betreft gevolg staat restantkredieten 07 -14.100 0 0 0
Afval 2.700 2.600 2.400 2.300
Afval Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 2.000 0 0 0
Afval In 2007 is er voor € 63.000,-- afgeschreven op investeringen op 

het terrein aan de PC Hooftstraat, i.v.m. de overgang naar de NV 
MAR. Hiermee was nog geen rekening gehouden. Op het 
bouwkundige gedeelte is er een voordeel op de afschrijvingen 
wegens onderuitputting op de investering.

3.500 3.500 3.500 3.500

Afval Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 12.100 0 0 0
Rioolstelsel Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 -100 -100 -100 -100
Rioolstelsel Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 700 700 700 700
Exploitatie begraafplaatsen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 9.200 15.300 14.400 13.600
Exploitatie begraafplaatsen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. De 1e fase van de 

uitbreiding van de begraafplaats is afgerond. Voor verdere 
uitbreiding zal t.z.t. een nieuw krediet worden aangevraagd.

11.900 19.700 19.700 19.700

Exploitatie rouwcentrum Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 500 0 0 0
Exploitatie rouwcentrum Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.100 0 0 0

Programma 5 Woon- en Leefomgeving
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2008 2009 2010 2011

Bedrag overige structurele gevolgen rekening 
2007 voor de begroting 

2008-2011Omschrijving Toelichting op de afwijking

Stedelijke Ontwikkeling Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 5.900 -1.100 -1.000 -1.000
Stedelijke Ontwikkeling Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Van het budget wat tot 

en met 2007 nog openstond voor Wijkontwikkelingsplannen wordt 
driekwart een jaar opgeschoven.

24.700 0 0 0

Wijkgericht onderhoud Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.300 -100 -100 -100
Wijkgericht onderhoud Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 8.800 -400 -400 -400
Wijkgericht onderhoud Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.400 -100 -100 -100
Wijkgericht onderhoud Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.300 0 0 0
Wijkgericht onderhoud Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 10.500 0 0 0
Wijkgericht onderhoud Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.700 0 0 0

Totaal programma 5 Woon- en Leefomgeving 132.000 38.900 37.500 36.200
Programma 6 Welzijn
Sportaccommodaties Het voordeel op de rente heeft vooral te maken met 

onderuitputting op de tot en met 2006 uitgegeven bedragen voor 
de gebruiksvergunning voor De Fakkel. In de jaren daarna ook 
met de gebruiksvergunningen van de andere sporthallen.

32.200 30.000 27.700 20.600

Sportaccommodaties In 2007 heeft er een afrekening m.b.t. de investeringen in de 
gebruiksvergunningen voor de sporthallen. Dit heeft tot een 
vermindering op de boekwaardes geleid waardoor de 
afschrijvingen met € 50.000,-- omlaag konden. Voor de Fakkel 
was al € 20.000,-- afgeraamd. Structureel betekent een en ander 
een voordeel van € 51.700,-- in 2008 en 2009, en € 41.300,-- in de 
jaren daarna. In 2010 is er een piek omdat door het extra 
afgeboekte restantkrediet ad € 153.200,-- van Drievliet  in dat jaar 
de geraamde extra afschrijving met € 124.000-,-- verminderd.

51.700 51.700 165.500 41.300

Sportstimulering Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 6.200 6.000,00 -700,00 -700,00
Sportstimulering Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 9.700 5.600,00 0,00 0,00
Groene sportvelden en terreinen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Er wordt voor € 

232.100,-- aan investeringen in de verschillende sportvelden 
doorgeschoven.

10.000 -1.000 -1.000 -1.000

Groene sportvelden en terreinen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Er wordt voor € 
232.100,-- aan investeringen in de verschillende sportvelden 
doorgeschoven.

23.200 0 0 0

Totaal programma 6 Welzijn 133.000 92.300 191.500 60.200
Programma 7 Zorg
Uitkeringen Betreft lagere uitgaven voor uitkeringen vanwege extra 

inspanningen om het aantal WWB-uitkeringsgerechtigden omlaag 
te brengen, zie ook programma 1

198.000 798.000 1.398.000 1.638.000

Uitkeringen Door de lager geraamde uitgaven voor uitkeringen worden er ook 
minder inkomsten (rijksbijdragen) verwacht.

-377.000 -622.000 -860.000 -1.088.000

Minimabeleid Gebruik is veel sterker toegenomen dan verwacht. -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Wet Voorziening Gehandicapten Tegemoetkoming in het kader van de BBAG regeling. Per 2007  

opgegaan in WMO. 
-23.000 -23.000 -23.000 -23.000

Totaal programma 7 Zorg -218.000 137.000 499.000 511.000

Belastingen Het rijk keert per WOZ-object een lager bedrag (€ 17.000,--) aan 
kostenvergoeding uit dan waarvan in de raming was uitgegaan. 

-17.000 -17.000 -17.000 -17.000

Afdelingskosten WB - buitendienst Twee oorzaken:
- 4000 afrekeningen 2005-2006
- 3000 structureel hogere energiekosten.

-3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Afdelingskosten SPO Budget wordt bijgesteld o.b.v. rekeningscijfers. -32.100 -32.100 -32.100 -32.100

Afdelingskosten SPO Budget wordt bijgesteld o.b.v. rekeningscijfers. -49.000 -49.000 -49.000 -49.000
Afdelingskosten SPO Budget wordt bijgesteld o.b.v. rekeningscijfers. 25.000 25.000 25.000 25.000
Automatisering algemeen De onderschrijding wordt grotendeels verklaard door het 

wegvallen van verschillende onderhoudscontracten ca € 20.000. 
Structureel voordeel voor 2008 e.v. 

20.000 20.000 20.000 20.000

Personeelsbeleid en -beheer Het Periodiek Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) is uitgesteld 
naar 2008.  Daarmee schuiven de volgende geplande Periodieke 
Medische Onderzoeken eveneens een jaar op.

0 41.000 -41.000 0

Uitvoering belastingverordeningen In 2007 is voor het eerst gestart met het per post betekenen van 
dwangbevelen. Deze werkwijze bespaart daardoor op 
deurwaarderskosten (voordeel € 16.000,--).

16.000 16.000 16.000 16.000

P.C. Hooftstraat - IBF De Brandverzekering van de P.C. Hooftstraat is structureel niet 
geraamd.

-600 -600 -600 -600

P.C. Hooftstraat - IBF -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
Afdelingskosten IBF Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 2.600 0 0 0
Afdelingskosten IBF Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 6.000 -200 -200 -200
Afdelingskosten binnendienst SB Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Het voordeel ontstaan 

vooral door het opschuiven van de investering in het digitaal 
groenbeheerssysteem.

7.800 -1.000 -1.000 -1.000

Afdelingskosten binnendienst SB Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Het voordeel ontstaan 
vooral door het opschuiven van de investering in het digitaal 
groenbeheerssysteem.

24.600 0 0 0

Afdelingskosten WB - buitendienst Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 700 0 0 0
Afdelingskosten WB - buitendienst Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.000 0 0 0
Informatievoorziening Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Het vervangen van het 

documentatiesysteem is uitgesteld tot 2008 waardoor de 
kapitaallasten opschuiven naar 2009.

4.400 -200 -400 -500

Hoofdstuk 8 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen
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2008 2009 2010 2011

Bedrag overige structurele gevolgen rekening 
2007 voor de begroting 

2008-2011Omschrijving Toelichting op de afwijking

Informatievoorziening Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Het vervangen van het 
documentatiesysteem is uitgesteld tot 2008 waardoor de 
kapitaallasten opschuiven naar 2009.

21.300 4.000 4.000 4.000

Automatisering algemeen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. In verband met de 
totstandkoming van samenwerking op ICT-gebied met 
Albrandswaard en Barendrecht zijn een aantal investeringen een 
jaar uitgesteld hetgeen voor 2008 een voordeel op totale 
kapitaallasten oplevert van € 205.400,--. Verder is de investering 
in het Managementinformatiesysteem in 2007 nog niet verder 
gekomen dan een pilot-project.

35.300 -9.400 -9.600 -9.800

Automatisering algemeen Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. In verband met de 
totstandkoming van samenwerking op ICT-gebied met 
Albrandswaard en Barendrecht zijn een aantal investeringen een 
jaar uitgesteld hetgeen voor 2008 een voordeel op totale 
kapitaallasten oplevert van € 205.400,--. Verder is de investering 
in het Managementinformatiesysteem in 2007 nog niet verder 
gekomen dan een pilot-project.

224.200 3.300 1.700 2.400

Huisvesting IBF Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 600 -100 -100 -100
Huisvesting IBF Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.290 0 0 0
Beheer geautomatiseerde financiele admin Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 900 -100 -100 -100
Beheer geautomatiseerde financiele admin Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 -800 -800 -800 -800
Beheer geautomatiseerde belastingadm/WOZ Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 800 0 0 0
Beheer geautomatiseerde belastingadm/WOZ Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07. Het restantkrediet 

voor de belasting-automatisering zal niet meer worden besteed 
gezien de resterende afschrijvingstermijn van 1 jaar.

26.500 0 0 0

Toezichthouders VVH Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 1.010 -100 -100 -100
Toezichthouders VVH Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 3.400 0 0 0
P.C. Hooftstraat - IBF Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 600 0 0 0
P.C. Hooftstraat - IBF Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 800 0 0 0
Huisvesting ambtelijke organisatie Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 4.000 -100 -300 -400
Huisvesting ambtelijke organisatie Betreft gevolg uit staat restantkredieten 07 2.200 1.700 1.700 1.800

Totaal hoofdstuk 8 Financiering & Algemene 
Dekkingsmiddelen

325.400 -5.800 -90.000 -48.600

Totaal alle programma's 1.211.300 -80.500 -2.800 -78.300
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Verhuurde gebouwen Energiekosten voor Voorn 9,  11 worden nog bij schoolbesturen in rekening gebracht 13.400
Sociale werkvoorziening Dit bedrag betreft het nog niet besteede bedrag aan inzetten wachtlijsten (voordeel in 2007 € 46.525). 

Het éénmalig geraamde budget voor wachtlijsten wordt doorgeschoven naar 2008.
-46.000

Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen Vanwege vertraging in diverse projecten (met name Cornelisland, Nieuw Reijerwaard Noord) minder 
werk uitbesteed dan was geraamd. Ook was rekening gehouden met werkzaamheden voor Bakker 
Staal, welke in 2007 niet zijn uitgevoerd. Aangezien deze werkzaamheden in 2008 zullen worden 
uitgevoerd dient het budget van € 90.000,-- door te schuiven naar 2008 (zie ook toelichting baten, 
overige inkomensoverdrachten).

-90.000

Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen Betreft geraamde inkomsten voor Bakker Staal als vergoeding voor door de gemeente uit te voeren 
werkzaamheden. Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd, zodat vergoeding niet in rekening is 
gebracht. Aangezien deze werkzaamheden in 2008 zullen worden uitgevoerd, dient deze inkomst 
door te schuiven naar 2008 (zie ook toelichting lasten, uitbesteed werk).

90.000

Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen Verwacht werd dat een erfpachtperceel verkocht zou kunnen worden in 2007. Tot nu toe kon deze 
verkoop nog niet worden afgerond. Verwacht wordt dat dit in 2008 zal plaatsvinden. Hierdoor schuift 
de versnelde afschrijving van de boekwaarde door naar 2008 (zie ook toelichting baten, opbrengst 
verkoop panden).

-13.500

Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen Verwacht werd dat een erfpachtperceel verkocht zou kunnen worden in 2007. Tot nu toe kon deze 
verkoop nog niet worden afgerond. Verwacht wordt dat dit in 2008 zal plaatsvinden. Hierdoor schuift 
de verkoopopbrengst door naar 2008 (zie ook toelichting lasten, afschrijving).

43.300

Totaal programma 1 Werk en Economie -2.800

Brandweer Van het beschikbare budget "Uitbesteed werk" voor frictiekosten i.v.m. de overdracht van de 
brandweer naar de VRR (€ 18.000) is slechts een deel besteed in 2007. Aangezien het restant in 
2008 besteed zal worden, dient het restantbudget (€ 17.200) door te schuiven naar 2008. 

-17.200

Brandweer Van het beschikbare budget "Overige uitgaven" voor frictiekosten i.v.m. de overdracht van de 
brandweer naar de VRR (€ 5.000) is slechts een deel besteed in 2007. Aangezien het restant in 2008 
besteed zal worden, dient het restantbudget (€ 4.800) door te schuiven naar 2008. 

-4.800

Brandweer Van het beschikbare budget "Externe adviezen" voor frictiekosten i.v.m. de overdracht van de 
brandweer naar de VRR  (€ 4.000) is slechts een deel besteed in 2007. Aangezien het restant in 
2008 besteed zal worden, dient het restantbudget door te schuiven naar 2008.

-2.600

Brandweer In 2007 is eenmalig € 18.000,-- extra begroot voor opleiding Hoofdbrandwacht. Twee modules zijn 
afgerond in december 2007, de derde wordt begin 2008 gegeven. Hierdoor is het budget in 2007 niet 
volledig besteed en dient een bedrag van € 10.000,- doorgeschoven te worden naar 2008.

-10.000

Totaal programma 2 Veiligheid -34.600

Openbaar bestuur In het kader van het project Deregulering  is voor 2008 een project gestart om de lastendruk 
gemeentelijke producten voor burgers en bedrijven door te rekenen. Voor een gedeelte is de 
gemeente in aanmerking gekomen voor subsidie. De gemeente draagt zelf nog  EUR 15.000,- bij aan  
het project waarvan de kosten in 2008 volgen.  

-15.000

Totaal programma 3 Bestuur en Participatie -15.000

Sloopkosten Schaepmanschool € 40.000,--. -40.000
Tijdelijke huisvesting De Burcht -250.000

Totaal programma 4 Educatie -290.000

Openbaar Vervoer In relatie tot het Transferium zijn hier nog te maken communicatiekosten nodig. -16.200
Openbaar Vervoer Er dient nog subsidie te worden geïnd i.r.t. te maken communicatiekosten m.b.t. het Transferium. 13.000

Waterhuishouding Dit betreft de doorgeschoven raming voor de revisie van de elektrotechnische installatie van het 
suppletiegemaal Blaak 2.  

-9.800

Rioolstelsel Doordat het schoonmaak-/inspectiebedrijf in eind 2007 geen capaciteit had, zijn de werkzaamheden 
verplaatst naar januari-februari 2008.

-98.300

Rioolstelsel Doordat het schoonmaak-/inspectiebedrijf eind 2007 geen capaciteit had, zijn de werkzaamheden 
verplaatst naar januari- februari 2008.

-40.500

Exploitatie rouwcentrum Een aantal dossiers zijn niet gereserveerd en worden in 2008 in rekening gebracht. 6.000
Stedelijke Ontwikkeling In 2007 is eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld voor huurgewenning (herstructurering Slikkerveer 

zuid-oost). Uitkering vindt plaats als huurders verhuizen naar een duurdere woning. Aan 
huurgewenningsbijdragen voor Slikkerveer zuid-oost is in 2007 € 50.000 uitgegeven. Het 
restantbudget van € 100.000 dient door te schuiven naar 2008.

-100.000

Wijkgericht onderhoud Nog niet uitgegeven wijkbudgetten. Worden doorgeschoven naar 2008 volgens afspraken met de 
raad.

-36.000

Totaal programma 5 Woon- en Leefomgeving -281.800

Jeugd- en jongerenwerk De uitvoering van het programma Jeugd is eind 2007 van start gegaan en wordt in 2008 volledig 
gerealiseerd. Het doorgeschoven bedrag is bestemd voor het Centrum van Jeugd en Gezin.    

-45.200

Totaal programma 6 Welzijn -45.200

Brandweer Bovenstaande frictiekosten i.v.m. overdracht van de brandweer worden volgens besluit raad tot een 
totaalbedrag van € 24.600 gedekt uit de Bufferreserve.

24.600

Informatievoorziening Digitalisering van de clientendossiers  is door capaciteitgebrek mbt de voorbereiding doorgeschoven 
naar 2008.

-33.600

Informatievoorziening Enkele in 2007 geraamde werkzaamheden voor het regionaal project informatievoorziening worden in 
2008 uitgevoerd. Het betreft: opzetten beeldbank, aducatief project scholen en ontsluiting 
gemeentearchief via Internet. 

-8.500

3.1.7 Doorgeschoven prestaties van 2007 naar 2008

BedragOmschrijving Toelichting op de doorgeschoven prestatie

Programma 6 Welzijn

Hoofdstuk 8 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

Programma 1 Werk en Economie

Programma 2 Veiligheid

Programma 3 Bestuur en Participatie

Programma 5 Woon- en Leefomgeving

Programma 4 Educatie
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BedragOmschrijving Toelichting op de doorgeschoven prestatie

Automatisering algemeen De implementatie van Planon is sterk achter bij de planning en doorgeschoven naar 2008, kosten € 
18.000,--. Ondersteuning bij informatiebeveiliging loopt door naar 2008, kosten € 16.000,--.

-34.000

Personeelsbeleid en -beheer Het Periodiek Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) is uitgesteld naar 2008.  Daarmee schuiven de 
volgende geplande Periodieke Medische Onderzoeken eveneens een jaar op.

-41.000

Personeelsbeleid en -beheer Delen van het project Talent in Beweging (opzetten Strategisch Personeelsbeleid) worden in 2008 
afgerond in plaats van in 2007 zoals begroot. 

-18.500

Algemene personeelskosten Concern De geplande besteding voor het SOP in 2007 heeft enkele meevallers gekend. Daarnaast waren voor 
eind 2007 opleidingen gepland voor medewerkers van het TOP-team. Deze zijn naar 2008 
verschoven in verband met de drukte  tijdens de implementatie van het 
workflowmanagementsysteem.  Daarnaast moet in 2008 verder worden geïnvesteeerd in de 
begeleiding van de medewerkers van het TOP-team teneinde hen in 2008 geheel zelfstandig te laten 
functioneren.

-40.000

Toezichthouders VVH Betreft aanschaf software. Kon in 2007 niet aangeschaft worden vanwege relatie met Captaris. -8.000
Toezichthouders VVH Ivm aanstelling nieuw personeel budget Kleding + fiets doorschuiven naar 2008. -6.500
Toezichthouders VVH Ivm vacatures is er budget op Opleidingen overgebleven. In 2008 zal een inhaalslag gemaakt 

worden.
-5.000

P.C. Hooftstraat - IBF De bijraming van € 60.000,00 was voor ARBO aanpassingen in 2007, uitvoering van deze zaken 
vinden door discussie over de toekomst van de P.C. Hooftstraat in 2007 pas plaats in 2008. 

-60.000

P.C. Hooftstraat - IBF Het vervangen van de gasboiler (bedrag van € 9.200) is nog noodzakelijk om de periode tot opheffing 
van dit gebouw in 2012 te overbruggen. 

-9.200

Totaal hoofdstuk 8 Financiering & Algemene Dekkingsmiddelen -239.700

Totaal alle programma's -909.100
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BALANS MET TOELICHTING 
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3.2.1 Balans per 31 december 2007

ACTIVA

Volgnr.

1.

 9.150 12.199
- 0
- 0
- 9.150 12.199
- 0

75.616.744 74.025.156
- 73.499.244 72.257.787
- 1.820.595 1.470.464
- 296.905 296.905

7.912.424 7.725.571
 - Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen 3.547.218 3.217.040
- Gemeenschappelijke regelingen 0 0
- Overige verbonden partijen 0 0

-
 - Woningbouwcorporaties 1.435.105 1.887.764

- Deelnemingen 0 0
- Overige verbonden partijen 0 0

- 2.911.383 2.601.482
- 0
   
- 18.718 19.285
   

Totaal vaste activa 83.538.318 81.762.926

2. Vlottende activa
 
 Voorraden 13.689.057 10.999.449

-
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden 10.580.788 12.875.193
- Grond- en hulpstoffen

- 3.108.269 -1.875.744

- 0 0
- 0 0

12.831.816 27.652.157

- 3.968.320 2.975.000
- 6.000.000 22.000.000

- 0 0

- 2.863.496 2.677.157
- 0

Liquide middelen 6.805.254 112.034
- 17.955 10.356
- 6.554.346 0
- 232.953 101.678

Overlopende activa 3.212.236 2.744.237

36.538.363 41.507.877

Totaal-generaal 120.076.681 123.270.803

Omschrijving 31.12.2007 31.12.2006

Overige vorderingen

Vorderingen op openbare lichamen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Grond en hulpstoffen:

Overige langlopende leningen

Kosten verbonden aan sluiten van geldleningen

Postbanksaldi

Verstrekte kasgeldleningen

Gereed product en handelsgoederen

Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen

Banksaldi
Kassaldi

Overige uitzettingen

Totaal vlottende activa

Vooruitbetalingen

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Leningen aan:

Kosten onderzoek/ontwikkeling van een actief
Overige immateriële activa

Materieel

Financieel

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Investeringen met economisch nut
Investeringen met maatschappelijk  nut
Materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven

3.2. Balans met toelichting

Saldo Agio / Disagio

Vaste activa

Immaterieel
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Balans per 31 december 2007

           PASSIVA

Volgnr.

3.

61.532.937 54.711.131
-

- Algemene reserve 31.335.944 21.020.883
- 2.333.853 0

      
- Overige bestemmingsreserves 21.333.915 24.228.683

- 6.529.225 9.461.565

Voorzieningen 13.782.330 20.676.115
- 3.377.630 2.708.641

- 0 10.619.578
- 10.404.700 7.347.896

32.039.342 35.281.517

- 0 0
-

- 0 0
       

- 30.851.484 33.879.602
       

- Binnenlandse bedrijven 0
- Overige binnenlandse sectoren 1.184.897 1.398.954
- 0 0

       
- 0 0

 - 2.961 2.961

107.354.609 110.668.763

4.

7.479.852 6.570.595

- Kasgeldleningen 0
- Bank- en Girosaldi 0 2.636.945
- Overige schulden 7.479.852 3.933.650

   
 

Overlopende passiva 5.242.220 6.031.445

Totaal vlottende passiva 12.722.072 12.602.040

Totaal-generaal 120.076.680 123.270.803

Gewaarborgde geldleningen 125.857.824 120.627.805
Garantstellingen 22.191.986 25.290.612

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar 

Totaal vaste passiva

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige 
sectoren

Door derden belegde gelden
Waarborgsommen

Vaste passiva

Eigen vermogen
Reserves:

Bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen in tarieven 
op te vangen

Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

Resultaat na bestemming volgens programmarekening

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Omschrijving 31.12.2007 31.12.2006
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3.2.2 Toelichting op de Balans per 31 december 2007  
 
3.2.2.1 Methode van waarderen en afschrijven 
 

De raad heeft op 19 december 2005 de afschrijvingsverordening gewijzigd. Het afschrijvingsbeleid 
voldoet daarmee aan het wettelijk kader, het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten 
2004. 
 
3.2.2.2 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum  
 

Gebeurtenissen die na balansdatum bekend zijn geworden zijn in de jaarrekening verwerkt. 
 
3.2.2.3.1 Vaste activa 
 

Immateriële vaste activa 
De afschrijvingstermijn voor immateriële vaste activa is 5 jaar. 
 
Materiële vaste activa met economisch nut 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 
De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden volgens het huidige af-
schrijvingsbeleid geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
3.2.2.3.2 Vlottende activa 
 

Voorraden 
De voorraden grond zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierop zijn twee voorzieningen voor 
verliesgevende complexen in mindering gebracht voor een totaal bedrag van € 1.726.000,--.  
 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Daarbij zijn op de nominale waarde van de vorderingen de voorzieningen voor oninbare 
vorderingen in mindering gebracht. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen voorzieningen voor 
oninbaarheid inzake algemene vorderingen, vorderingen sociale zaken en vorderingen met betrek-
king tot belastingen, rioolrecht en afvalstoffenheffing. De omvang van deze voorzieningen is per 
balansdatum 31 december 2007 bepaald overeenkomstig de richtlijnen in artikel 11 van de Finan-
ciële verordening gemeente Ridderkerk.  
 
Liquide middelen en overlopende activa 
De liquide middelen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
3.2.2.3.3 Vlottende passiva 
 

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
3.2.2.3.4 Borg- en garantstellingen 
 

De informatie over het totaal aan borg- en garantstellingen is afhankelijk van saldi-opgaven van 
banken en hypotheekinstellingen. 
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Cat. Omschrijving Oorspronkelijk Vermeerde- Verminde- Oorspronkelijk Totaal van (Extra) (Extra) Boekwaarde Boekwaarde
bedrag van de ringen in ringen in bedrag van de afschr./ afschr. in aflossing begin eind 
uitgaven begin uitgaven eind aflos.begin  in

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

13 Immaterieel: kosten onderzoek en ontwikkeling actief 15.249 0 0 15.249 3.050 3.050 0 12.199 9.150
Totaal: Immateriële vaste activa 15.249 0 0 15.249 3.050 3.050 0 12.199 9.150

21 Materieel economisch nut: Gronden en terreinen eigendom 6.986.174 866.023 0 7.852.197 2.115.606 107.709 0 4.870.568 5.628.882
22 Materieel economisch nut: Gronden en terreinen erfpacht 296.905 0 0 296.905 0 0 296.905 296.905
24 Materieel economisch nut: Bedrijfsgebouwen 58.171.756 2.581.144 25.000 60.727.900 13.911.344 1.476.942 0 44.260.412 45.339.614
25 Materieel economisch nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 9.998.583 207.782 28.142 10.178.223 1.943.280 288.526 0 8.055.303 7.946.416
26 Materieel economisch nut: vervoersmiddelen 974.545 105.458 0 1.080.003 406.900 609.362 0 567.645 63.741
27 Materieel economisch nut: Machines, apparaten en installaties 9.884.539 1.036.850 3.500 10.917.889 1.739.322 774.693 0 8.145.217 8.403.874
28 Materieel economisch nut: overig materieel 9.068.407 649.462 7.443 9.710.427 2.709.765 883.945 0 6.358.643 6.116.717

Totaal: Materiële vaste activa economisch nut 95.380.909 5.446.719 64.085 100.763.543 22.826.217 4.141.177 0 72.554.692 73.796.149
35 Materieel maatschappelijk nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.085.889 547.775 7.500 3.626.163 1.846.439 203.430 0 1.239.449 1.576.294

37 Materieel maatschappelijk nut: Machines, apparaten en installaties 250.761 10.316 0 261.077 124.666 38.291 0 126.095 98.120
38 Materieel maatschappelijk nut: Overig materieel 121.103 51.163 0 172.266 16.184 9.902 0 104.919 146.181

Totaal: Materiële vaste activa Maatschappelijk nut 3.457.753 609.254 7.500 4.059.507 1.987.289 251.623 0 1.470.464 1.820.595
41 Financieel: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 3.217.040 741.879 0 3.958.919 0 411.700 0 3.217.040 3.547.219
44 Financieel: Leningen aan woningbouwcorporaties 5.699.849 0 452.659 5.247.189 3.812.085 0 0 1.887.764 1.435.105
47 Financieel: Overige langlopende leningen 3.212.699 634.837 324.935 3.522.601 611.218 0 0 2.601.482 2.911.383
49 Financieel: Bijdrage aan activa in eigendom van derden 68.067 0 0 68.067 48.782 567 0 19.285 18.718

Totaal: Financiële vaste activa 12.197.655 1.376.716 777.595 12.796.776 4.472.084 412.267 0 7.725.571 7.912.425

Totaal 111.051.566 7.432.689 849.180 117.635.075 29.288.639 4.808.118 0 81.762.926 83.538.318

3.2.3 Staat van vaste activa
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3.2.4 Specificatie vlottende activa 
 
3.2.4.1 Specificaties voorraden 
 

De niet in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 
 

Voorraden Saldo
31-12-2007

Saldo
31-12-2006

Grond en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 10.580.788 12.875.193
- overige grond- en hulpstoffen

10.580.788 12.875.193
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 3.108.269 1.875.744
Gereed product en handelsgoederen
Vooruitbetalingen

Totaal 13.689.057 14.750.937  
 
Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 
 

Niet in exploitatie 
genomen 
bouwgronden

Boek-
waarde

31-12-2006

Inves- 
teringen

Desin- 
veste- 
ringen

Naar 
gronden in 
exploitatie

Boek-
waarde

31-12-2007

Boekw.
31-12-2007 

per m2

Nieuw-Reijerwaard-
Noord 1.606.850 594.603 3.862.370 -1.660.917 € 0,00
Cornelisland 9.037.786 1.616.550 130.410 10.523.926 € 30,85
Lagendijk 2.230.557 210.822 2.441.379 € 101,84
Praktijkschool 723.600 -723.600 € 0,00

Totaal 12.875.193 2.421.975 4.716.380 0 10.580.788
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Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2007 het volgende overzicht worden 
weergegeven: 
 
Bouwgronden in 
exploitatie

Boek- 
waarde 

31-12-2006

Inves- 
teringen

Op- 
brengsten

Winst- 
uitname

Boek- 
waarde 

31-12-2007

Voorz. 
complex met 

verlies

Balans- 
waarde 

31-12-2007

Stadsvernieuwingsgebiede
n:
Centrumplan 2.328.197 531.051 2.859.248 1.705.800 1.153.448
Van Riebeekstraat 435.252 61.046 496.298 20.200 476.098

2.763.449 592.097 0 0 3.355.546 1.726.000 1.629.546
In exploitatie genomen 
gronden:
Veren Ambacht -4.534.241 262.375 620.725 2.900.000 -1.992.591 0 -1.992.591
Nieuw Reijerwaard-Zuid -164.095 24.219 -139.876 0 -139.876
Het Zand 2.885.700 500.166 3.000 3.382.866 0 3.382.866
Gezondheidscentrum -569.764 54.680 515.084 0 0 0
Nieuwbouw Piramide 107.736 28.105 135.841 0 135.841

-2.274.665 869.545 623.725 3.415.084 1.386.239 0 1.386.239
Grondexploitatie door 
derden:
Dura's Slikkerveer -409.479 319.448 -90.031 0 -90.031
Terrein Bakker Staal -15.226 2.323 -12.903 0 -12.903
Vondelparck -64.293 -885 -65.178 0 -65.178
Drie Rivieren -214.920 179.781 -35.139 0 -35.139
Scheepswerflocatie 225.832 -16.995 208.837 0 208.837
Driehoek Rijsoord -189.827 202.293 -12.466 0 0 0
Leklaan 22.492 19.053 41.545 0 41.545
Noordhave 63 3 66 0 66
Gerrit Maritzstraat 6.818 32.204 39.022 0 39.022
Oostendam 0 2.360 2.360 0 2.360
Slikkerveer Zuid-Oost 0 3.904 3.904 0 3.904

-638.539 743.489 0 -12.466 92.484 0 92.484
Projecten ten laste van 
reserves:
Diverse kosten 0 38.245 38.245 0 0 0
Restpercelen 0 16.894 16.894 0 0 0

0 55.139 55.139 0 0 0 0

Totaal -149.755 2.260.270 678.864 3.402.618 4.834.269 1.726.000 3.108.269

Nog te maken kosten 25.453.271
Nog te verwachten opbrengsten 37.419.156
Verwacht exploitatieresultaat (voordelig) -8.857.616
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3.2.4.2 Specificatie uitzettingen korter dan één jaar 
 

Soort vordering Saldo
31-12-2007

Voorziening 
oninbaarheid

Gecorrigeerd 
saldo 

31-12-2007

Gecorrigeerd 
saldo 

31-12-2006
Vorderingen op openbare lichamen 3.968.320 0 3.968.320 2.975.000
Verstrekte kasgeldleningen 6.000.000 0 6.000.000 22.000.000
Rekening-courantverhoudingen met 
niet-financiële instellingen 0 0 0
Overige vorderingen 3.126.502 263.006 2.863.496 2.677.157
Overige uitzettingen 0 0 0 0

Totaal 13.094.823 263.006 12.831.816 27.652.157

0

 
De vorderingen op openbare lichamen bestaan grotendeels uit nog te ontvangen omzetbelasting. 
Voor wat betreft de overige vorderingen is het gecorrigeerde saldo per 31 december 2007 op de 
balans opgenomen. 
 
3.2.4.3 Specificatie liquide middelen 
 

Liquide middelen Saldo
31-12-2007

Saldo 
31-12-2006

Kas 17.955 10.356
Bank 6.554.346 0
Postbank 232.953 101.678

Totaal 6.805.254 112.034
 

 
3.2.4.4 Specificatie overlopende activa 
 

Overlopende activa Saldo
31-12-2007

Saldo 
31-12-2006

Vooruitbetaalde bedragen 466.092 216.852
Nog te ontvangen bedragen 2.746.144 2.527.385

Totaal 3.212.236 2.744.237
 

 
3.2.4.5 Toelichting voorzieningen verlies grondexploitatie 
 
3.2.4.5.1 Voorziening verlies Centrumplan 
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de rekening 2001. 
De voorziening dient om het verlies dat wordt verwacht op de grondexploitatie van het Centrum-
plan te kunnen afdekken. 
De voorziening valt onder de raadsprogramma’s 5 Wonen en Leefomgeving en 1 Werk en Econo-
mie. Op de balans wordt de voorziening op de post voorraad gronden rechtstreeks op de boek-
waarde van het complex Centrumplan in mindering gebracht.  
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Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 1.705.800 0 0 1.705.800
geraamd 2008 1.705.800 0 0 1.705.800
geraamd 2009 1.705.800 0 0 1.705.800
geraamd 2010 1.705.800 0 0 1.705.800
geraamd 2011 1.705.800 0 1.705.800 0

 
 
Resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De hoogte van deze voorziening is afdoende gelet op het verwachte verlies. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Onttrekking uit deze voorziening zal eerst plaats kunnen vinden na afsluiting van de grondexploita-
tie. Vanwege vertragingen in het project gebeurt dit naar verwachting eind 2011. 
 
3.2.4.5.2 Voorziening verlies van Riebeekstraat 
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de rekening 2003. 
De voorziening dient om een eventueel verlies op de grondexploitatie te kunnen afdekken. 
De voorziening valt onder het raadsprogramma 1. Wonen en Leefomgeving. Op de balans wordt 
de voorziening op de post voorraad gronden rechtstreeks op de boekwaarde van het complex Van  
Riebeekstraat in mindering gebracht. 
  
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 20.200 0 0 20.200
geraamd 2008 20.200 0 20.200 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De verwachting is dat het grondbedrijfcomplex Van Riebeekstraat te zijner tijd een positief exploita-
tieresultaat zal kennen. Zolang het exploitatieplan van dit complex nog niet is vastgesteld kan hier-
over echter geen zekerheid worden gegeven en moet de voorziening in stand blijven om de ge-
maakte aanloopkosten te kunnen afdekken. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De verwachting is dat het exploitatieplan voor dit complex in 2008 zal worden vastgesteld en dat de 
voorziening in 2008 kan worden opgeheven, omdat de grondexploitatie een positief resultaat zal 
hebben. 
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3.2.5 Staat van reserves met toelichting, waaronder bestedingsoverzichten

3.2.5.1 Staat van reserves 

Nr. Omschrijving Boekwaarde 
01-01-2007

Toevoeg-
ingen

+

Onttrek-
kingen

-

Toev.
+

Onttr.
-

Boekwaarde
31-12-2007

Reserves, algemene reserves
1 Bufferreserve 4.345.971 0 2.425 4.343.546

2 Vrije reserve 1.933.373 1.042.076 186.155 9.461.565 0 12.250.859

3 Reserve met renteclaim 14.741.539 916.924 916.924 14.741.539

Subtotaal alg.reserves 21.020.882 1.959.000 1.105.503 9.461.565 0 31.335.944

4 Tariefegalisatiereserve rioolrecht 0 2.333.853 0 2.333.853

Reserves, ov. bestemmingsreserves
5 Reserve grondbedrijfprojecten 702.357 10.535 55.139 657.753

6 Dekkingsreserve 2004 10.140.166 570.470 1.749.559 8.961.077

7 Reserve kap.lasten diverse activa 1.796.865 75.468 179.517 1.692.816

8 Reserve uitgifte eigen graven 632.973 26.585 59.899 599.658

9 Reserve afkoopsommen baatbelasting 110.059 6.846 11.055 105.850

10 Reserve BTW oude kapitaallasten 1.872.990 84.285 351.855 1.605.420

11 Reserve onderzoek Dr. Kuyperschool 95.828 1.437 97.265 0

12 Reserve kap.lasten bouw Voorn 10 292.282 12.276 23.517 281.041

13 Reserve kap.lasten grond Voorn 10 36.715 1.542 1.542 36.715

14 Reserve kap.lasten bouw Jasmijnstr. 4 21.486 902 2.335 20.054

15 Reserve kap.lasten uitbr. Comenestr. 4 2.236 94 2.330 0

16 Reserve kap.lasten bouw Comenestr. 4 2.395 101 2.496 0

17 Reserve kap.lasten bouw Anjerstr. 4 34.594 1.453 4.114 31.933

18 Reserve kap.lasten bouw Noordstr. 56 38.545 1.619 4.372 35.792

19 Reserve kap.lasten bouw Schiestr. 1/3 83.842 3.521 9.971 77.393

20 Reserve kap.lasten Bouw Anjerstraat 6 68.494 2.877 6.301 65.069

21 Reserve kap.lasten grond terr. herdersh. 39.983 1.679 1.679 39.983

22 Reserve kap.lasten overlaadstation 420.091 17.644 437.734 0

23 Reserve kap.lasten begraafpl. Vredehof 218.860 9.192 16.252 211.800

24 Reserve kap.lasten grond Rouwcentrum 146.553 6.155 6.155 146.553

25 Reserve kap.lasten bouw Rouwcentrum 306.550 12.875 28.203 291.222

26 Reserve strat. aankopen grondzaken 1.027.791 15.417 0 1.043.208

27 Reserve risico's bij grondexploitatie 1.000.000 0 0 1.000.000

28 Reserve kap.lasten herb. Piramide 1996 481.200 20.210 32.240 469.170

29 Reserve intensivering bijz. bijstand 22.505 338 0 22.843

30 Reserve beeldende kunst 56.881 8.547 0 65.428

31 Reserve kap.lasten bouw Kerstenschool 639.450 26.857 41.067 625.240

32 Reserve kap.lasten inst. Kerstenschool 128.600 5.401 18.262 115.740

33 Reserve kap.lasten kunstgrasvelden 121.500 5.103 11.853 114.750

34 Reserve wet inburgering nieuwkomers 117.884 1.768 119.653 0

35 Reserve algemeen maatschappelijk werk 13.848 208 0 14.055

36 Reserve inkomensdeel WWB 137.156 2.057 71.301 67.913

37 Reserve kap.lasten parkeergarage 2.771.476 116.402 135.161 2.752.717

38 Reserve bodemonderzoeken 235.528 155.783 208.589 182.722

39 Reserve compensatie dividend AVR 411.000 0 411.000 0

Subtotaal overige bestemmingsres. 24.228.683 1.205.648 4.100.416 0 0 21.333.915

Totaal reserves 45.249.566 5.498.501 5.205.920 9.461.565 0 55.003.712

Mutaties 
2007

Bestemmingsresultaat 
2007
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3.2.5.2 Toelichting en bestedingsoverzicht reserves 
 
Inleiding 
 

Methode van waarderen 
Reserves zijn voor hun nominale waarde op de balans opgenomen. 
Bij het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 4 heeft de raad besloten het saldo per 
31 december 2007 van de voorziening onderhoud rioleringen volledig toe te voegen aan de nieuwe 
Tariefegalisatiereserve riolering. 
 
Bestedingsoverzichten 
Bij het in 2004 vernieuwde beleid voor reserves is als voorwaarde gesteld dat van alle (relevante) 
reserves bestedingsplannen worden opgesteld.  
In de onderstaande bestedingsoverzichten treft u van de reserves informatie aan over: 
• het doel (aard en reden); 
• de mutaties in het jaar 2007 en de doorlichting van de stand per 31 december 2007; 
• de geraamde, c.q. te ramen mutaties in 2008-2011. 
 
Doorlichting reserves 
Het doel van het doorlichten van reserves is om tijdig zicht te krijgen op stille overschotten of stille 
tekorten. In een aantal gevallen ligt de omvang van een reserve en de wijze waarop deze wordt in-
gezet vast en zullen er geen ontwikkelingen zijn die dat nog beïnvloeden (zie bijvoorbeeld 3.2.5.2.7 
reserve uitgifte eigen graven). In die gevallen kan er geen stil tekort of een stille reserve ontstaan 
en is een doorlichting niet aan de orde. Ook als een reserve het karakter heeft van een algemeen 
dekkingsmiddel voor onvoorziene toekomstige gebeurtenissen (bijvoorbeeld 3.2.5.2.1 bufferreser-
ve) is het onmogelijk om een doorlichting op te stellen. Waar een doorlichting om genoemde rede-
nen niet aan de orde is, is geen uitgebreide toelichting gegeven. 
 
Kapitaallastenreserves 
In het verleden zijn investeringen met een langdurig en algemeen nut ineens afgeschreven ten las-
te van de reserves. Om bij de productenbegroting het bestuur een beter inzicht in de lasten en ba-
ten van gemeentelijke activiteiten te geven is in 1992 besloten tot een heractiveringsoperatie. Om-
dat extra afschrijvingen het inzicht verstoren, zijn extra afschrijvingen teruggedraaid en zijn daarte-
genover heractiveringsreserves gevormd, tegenwoordige reserves kapitaallasten genoemd. 
Ook wanneer van nieuwe investeringen is besloten om deze ten laste van de reserves te brengen 
(Vrije reserve of het Strategisch Investerings Budget) wordt daartoe een afzonderlijke Kapitaallas-
tenreserve gevormd.  
De toevoegingen en onttrekkingen aan een kapitaallastenreserve volgen de rente en afschrijving 
van het actief waarvoor de reserve is ingesteld. 
 
Relatie balans met raadsprogramma's 
De volgorde van de reserves wijkt af van die van de jaarrekening 2005. Vanaf 2006 volgt de toe-
lichting op de reserves de verplichte indeling van de reserves op de balans. Binnen de categorieën 
van de balans zijn de reserves vervolgens gerangschikt naar de raadsprogramma's. Daardoor is er 
aansluiting met de geconsolideerde mutaties van de reserves op de Raadsprogramma's. 
 
ALGEMENE RESERVES 
 
3.2.5.2.1 Bufferreserve 
Doel (aard en reden) van de reserve 
Deze reserve is ingesteld bij de Nota reserves 2004 onderdeel vrije reserves van februari 2004. De 
bufferreserve dient om onvoorziene tegenvallers op te vangen waarvoor geen (directe) dekking be-
schikbaar is. De reserve maakt deel uit van de weerstandscapaciteit van de paragraaf weerstands-
vermogen. 
De reserve valt onder 8. Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
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Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 4.345.971 0 2.425 4.343.546
geraamd 2008 4.343.546 0 34.575 4.308.971
geraamd 2009 4.308.971 0 0 4.308.971
geraamd 2010 4.308.971 0 0 4.308.971
geraamd 2011 4.308.971 0 0 4.308.971

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De onttrekking in 2007 betreft de frictiekosten bij de overdracht van de brandweertaken naar de 
Veiligheidsregio. Weliswaar niet in de top 10 van risico's maken deze frictiekosten deel uit van de 
risico's van de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2007 en kunnen daarom ten laste 
van de bufferreserve worden gebracht. De in zet van de bufferreserve voor de frictiekosten is ge-
raamd in de 9e wijziging van de begroting 2007. 
Inclusief de overige voorzieningen voor het afdekken van risico's is het saldo van de bufferreserve 
per 31 december 2007 toereikend voor het afdekken van de risico's van de paragraaf weerstands-
vermogen. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De totale frictiekosten bij de overdracht van brandweertaken naar de Veiligheidsregio zijn geraamd 
op € 40.000,--; het restant van 34.575,-- wordt in 2008 ten laste van de bufferreserve gebracht. 
 
3.2.5.2.2 Vrije reserve 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij de Nota reserves 2004 onderdeel vrije reserves van februari 2004.  
De reserve dient om vrijgekomen middelen en baten zonder bestemming in een integrale afweging 
als dekkingsmiddel te kunnen inzetten. Vanaf de begroting 2007 is een groot deel van de vrije re-
serve geoormerkt als strategisch investeringsbudget. Deze SIB wordt ingezet als dekkingsmiddel 
voor eventuele begrotingstekorten t/m 2010 en voor bijzondere projecten. In het laatste geval wordt 
bij realisering van zo'n project het desbetreffende bedrag uit het SIB genomen en in een kapitaal-
lastenreserve ondergebracht. 
De vrije reserve maakt deel uit van 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 11.394.938 1.042.076 186.155 12.250.859
geraamd 2008 12.250.859 918.309 2.058.467 11.110.701
geraamd 2009 11.110.701 1.129.723 3.501.467 8.738.957
geraamd 2010 8.738.957 948.413 94.667 9.592.703
geraamd 2011 9.592.703 1.134.241 91.867 10.635.077

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Het saldo van de vrije reserve op 1 januari 2007 is inclusief het voordelig resultaat van de rekening 
2006 van € 9.461.565,--. Bij het vaststellen van de rekening 2006 heeft de raad besloten dit saldo 
volledig aan de vrije reserve toe te voegen. 
 
De toevoeging in betreft: 
• voor € 150.000,-- vrijval van de bestemmingsreserve bodemsaneringen conform raadsbesluit bij 

de rekening 2006; 
• voor € 876.435,-- storting van het saldo van de bespaarde rente. 
 
De onttrekking betreft: 
• voor € 103.067,-- de inzet van de vrije reserve gedurende 15 jaar van het bedrag van € 1 mln. 

dat in 2005 vanuit de reserve risico's bij grondexploitatie is toegevoegd. Het laatste jaar van de-
ze aanwending is 2019; 

• voor € 83.088,-- de aanwending ter dekking van de in 5 jaar aan 3Primair toegekende bruids-
schat. Het laatste jaar van deze aanwending is 2011. 
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Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Dit betreft de stortingen in de vrije reserve van het saldo van bespaarde rente en de toeslag stads-
uitbreiding bij grondverkopen en de storting in het SIB van het extra dividend van de BNG in 2009. 
De aanwendingen van de vrije reserve betreffen de inzet gedurende 15 jaar van de € 1 mln die in 
2005 vanuit de reserve risico's bij grondexploitatie is toegevoegd, de inzet van de voormalige re-
serve kinderopvang t/m 2009 en de inzet van het SIB. 
 
3.2.5.2.3 Reserve met renteclaim 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij de Nota reserves 2004 onderdeel vrije reserves van februari 2004. 
De reserve dient om rente als algemeen dekkingsmiddel ten gunste van de exploitatie uit te keren. 
Incidenteel wordt de reserve ook ingezet voor de afschrijving ineens van investeringen in de open-
bare ruimte met maatschappelijk nut indien de middelen in de vrije reserve tekort schieten. 
De reserve maakt deel uit van 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 14.741.539 916.924 916.924 14.741.539
geraamd 2008 14.741.539 916.924 916.924 14.741.539
geraamd 2009 14.741.539 916.924 916.924 14.741.539
geraamd 2010 14.741.539 916.924 916.924 14.741.539
geraamd 2011 14.741.539 916.924 916.924 14.741.539

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging en de onttrekking betreft de uitkering van de rente over het saldo van de reserve ten 
gunste van de exploitatie. Aangezien het enige doel van de reserve is om de rente uit te keren is 
een doorlichting niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. 
 
TARIEFEGALISATIERESERVES 
 
3.2.6.2.4 Tariefegalisatiereserve rioolrecht 
Doel van deze reserve is 
Gedurende een periode van 40 jaar is er een gestage toename van kapitaallasten wegens vervan-
gingsinvesteringen riolering. Om te voorkomen dat er daardoor jaarlijkse reële verhogingen van het 
rioolrecht nodig zijn is bij het vaststellen van het GRP-4 door de raad besloten een tariefegalisatie-
reserve rioolrecht in te stellen. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 0 2.333.853 0 2.333.853
geraamd 2008 2.333.853 714.389 0 3.048.242
geraamd 2009 3.048.242 539.214 0 3.587.456
geraamd 2010 3.587.456 485.616 0 4.073.072
geraamd 2011 4.073.072 539.865 0 4.612.937

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2008 
De toevoeging van € 2.333.853,-- betreft de storting van het saldo van de voorziening onderhoud 
riolering per 31 december 2007 conform raadsbesluit bij de vaststelling van het GRP-4. 
In het GRP IV is verondersteld dat het positieve saldo van de voorziening per die datum ongeveer  
€ 2.477.000,-- zou zijn. Het werkelijke saldo per 31 december blijkt nu € 2.333.853,-- te zijn. Ge-
volg hiervan is dat aan de egalisatiereserve riolering ruim € 143.000,-- minder kan worden toege-
voegd dan geraamd bij het GRP IV.  
Voor het verloop van de egalisatiereserve riolering heeft dit geen gevolgen, omdat de verwachte 
stand per eind 2027, gebaseerd op de toevoeging ad € 2.477.000,--, een overschot te zien geeft 
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van € 187.000,--. E.e.a. heeft tot gevolg dat het berekende overschot in 2027 van € 187.000,-- 
daalt naar € 44.000,--.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De toevoegingen betreffen de batige saldi op de exploitatie van de riolering volgens het verloop 
van de tariefegalisatiereserve bij het GRP-4. 
 
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES 
 
3.2.5.2.5 Reserve grondbedrijfprojecten 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is in 2004 ingesteld naar aanleiding van het opheffen van de reserve winst op grond-
verkopen grondbedrijf. 
De reserve dient om projecten te kunnen realiseren waarvan is besloten dat de kosten (deels) ten 
laste van het grondbedrijf komen, veelal omdat ze anders financieel niet uitvoerbaar zijn. De reser-
ve wordt naast de jaarlijkse rentebijschrijving gevoed met positieve exploitatiesaldi van grondbe-
drijfcomplexen (winstnemingen). 
De reserve onder de raadsprogramma’s 1. Werk en economie en 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 702.357 10.535 55.139 657.753
geraamd 2008 657.753 3.469 71.712 589.511
geraamd 2009 589.511 6.257 71.869 523.898
geraamd 2010 523.898 5.600 71.995 457.503
geraamd 2011 457.503 4.936 72.084 390.356

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Het saldo van de reserve is toereikend voor de nog te verwachten uitgaven. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Jaarlijks worden de kosten van het complex Diverse kosten Centrumplan en het saldo op het com-
plex Restpercelen, voor het grootste deel bestaande uit niet te verhalen kosten in het kader van de 
afdracht aan het Omslagfonds Stadsregio, ten laste gebracht van deze reserve. Dit zijn de enige 
twee zaken die structureel ten laste van deze reserve worden gebracht. Daarnaast kan er voor 
specifieke projecten een bijdrage worden verstrekt uit deze reserve. 
 
Door vertragingen in de ontwikkeling van het Centrumplan is de verwachting is dat er tot en met 
2011 nog kosten worden gemaakt op het complex Diverse kosten Centrumplan. Dit complex is om 
fiscale redenen ingevoerd, met als doel om kosten die niet strikt tot de grondexploitatie van het 
Centrumplan behoren buiten de exploitatie van het Centrumplan te houden. Hiermee wordt het te-
kort op de exploitatie van het Centrumplan verkleind, waardoor het percentage aftrekbare BTW 
wordt vergroot. 
 
Voorts wordt de afdracht aan het Omslagfonds Stadsregio ten laste van deze reserve gebracht via 
het complex Restpercelen. Dit gebeurt slechts voor zover de kosten voor het omslagfonds niet kun-
nen worden verhaald. In de meeste gevallen kunnen deze kosten wel worden verhaald, op basis 
van afspraken of overeenkomsten met bouwers en projectontwikkelaars. Deze verplichte afdracht 
is geregeld tot en met 2010, maar de verwachting is dat het fonds ook na 2010 in stand zal blijven. 
 
Het enige andere project waarvoor uit deze reserve een bijdrage zou worden verleend is de her-
structurering van Winkelcentrum Drievliet voor een bedrag van € 450.000,--. Op basis van de met 
Woonvisie gemaakte afspraken over dit project kan deze bijdrage vervallen. 
 
Het is echter niet mogelijk om een bedrag van € 450.000,-- af te ramen van deze reserve. De re-
den hiervan is, dat de andere kosten die ten laste van deze reserve worden gebracht (Diverse kos-
ten Centrumplan en Restpercelen) langer dan verwacht doorlopen, zoals hierboven al is toegelicht. 
Bij de begroting 2009-2012 zal worden bezien of er sprake kan zijn van een gedeeltelijke aframing 
van deze reserve. 
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3.2.5.2.6 Dekkingsreserve 2004 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij de Nota reserves 2004 onderdeel vrij reserves van februari 2004 en (ge-
vormd uit een gedeelte van de vrije reserve, de dekkingsreserve algemene dienst en de algemene 
dekkingsreserve 2002. 
De reserve dient als algemeen dekkingsmiddel door de uitkering van bespaarde rente en een ge-
deeltelijke annuïteit ten gunste van de exploitatie. 
De reserve maakt deel uit van 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 10.140.166 570.470 1.749.559 8.961.077
geraamd 2008 8.961.077 509.951 1.568.895 7.902.133
geraamd 2009 7.902.133 455.049 1.388.232 6.968.951
geraamd 2010 6.968.951 406.026 1.207.568 6.167.409
geraamd 2011 6.167.409 363.154 1.026.905 5.503.658

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de rente over het saldo en de onttrekking betreft de annuïtaire aanwending 
van de reserve ten gunste van de exploitatie. Het verloop van de reserve ligt vast in het meerjaren-
perspectief. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Jaarlijks neemt de aan de exploitatie uit te keren annuïteit af. Het laatste jaar van uit-
kering is 2023 waarmee een bedrag van € 653.444,-- als structureel dekkingsmiddel vervalt. 
 
3.2.5.2.7 Reserve kapitaallasten diverse activa 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij de inwerkingtreding in 1990 van de Gemeentelijke comptabiliteitsvoor-
schriften waarbij voor vaste activa die uit reserves worden gedekt de brutomethode is ingevoerd. 
Dit houdt in dat extra afschrijvingen ten laste van reserves niet op de boekwaarde van vaste activa 
in mindering wordt gebracht maar jaarlijks als een bate ten gunste van de exploitatie worden uitge-
keerd.  
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 1.796.865 75.468 179.517 1.692.816
geraamd 2008 1.692.816 72.791 176.820 1.588.788
geraamd 2009 1.588.788 68.318 172.347 1.484.759
geraamd 2010 1.484.759 63.845 767.403 781.200
geraamd 2011 781.200 33.592 128.014 686.777

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De inzet van de reserve ligt vast en volgt het verloop van de kapitaallasten van de desbetreffende 
activa. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De toevoeging betreft de bespaarde rente en de onttrekking de gedeeltelijke dekking van kapitaal-
lasten. De hogere onttrekking in 2010 betreft de extra afschrijving van de boekwaarde van de te 
slopen sporthal Drievliet die naar Het Zand wordt verplaatst. 
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3.2.5.2.8 Reserve uitgifte eigen graven 
Doel (aard en reden) van de reserve 
Bij de nota exploitatiebegraafplaatsen die de raad in januari 2005 heeft vastgesteld is de bestem-
ming van de reserve gewijzigd. De reserve wordt nog ingezet om de kapitaallasten van uitbreiding 
van de begraafplaats Vredehof en de algemeen infrastructuur te dekken, maar wordt niet langer 
gevoed uit koopsommen eigen graven.  
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 632.973 26.585 59.899 599.658
geraamd 2008 599.658 25.785 59.100 566.344
geraamd 2009 566.344 24.353 57.667 533.030
geraamd 2010 533.030 22.920 56.235 499.715
geraamd 2011 499.715 21.488 54.802 466.401

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente en de onttrekking de kapitaallasten van de algemene in-
frastructuur van de uitbreiding van de begraafplaats. De reserve volgt het verloop van de kapitaal-
lasten van de uitbreiding van de begraafplaats. Een doorlichting is daardoor niet aan de orde.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2025. 
 
3.2.5.2.9 Reserve afkoopsommen baatbelasting 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij het kohier baatbelasting 1998. De reserve dient om de afkoopsommen 
die zijn betaald voor de baatbelasting “Donckse Huizen” in 25 jaar aan te wenden.  
De reserve maakt deel uit van de weerstandscapaciteit van de paragraaf weerstandsvermogen en 
valt onder de Algemene dekkingsmiddelen van de begroting en de rekening. 
De reserve valt onder programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 110.059 6.846 11.055 105.850
geraamd 2008 105.850 6.584 11.055 101.378
geraamd 2009 101.378 6.306 11.055 96.629
geraamd 2010 96.629 6.010 11.055 91.584
geraamd 2011 91.584 5.697 11.055 86.226

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente en de onttrekking de annuïtaire aanwending van de re-
serve ten gunste van de exploitatie. De inzet van de reserve ligt vast in het meerjarenperspectief. 
Een doorlichting is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2022. 
 
3.2.5.2.10 Reserve dekking BTW oude kapitaallasten 
Doel (aard en reden) van de reserve 
Vanwege de invoering van het BTW-compensatiefonds wordt de BTW in de kapitaallasten van in-
vesteringen tot en met 2002 niet meer gedekt omdat de BTW uit de Algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds is gehaald. Omdat de uitname pas vanaf 2004 plaats vindt, is het voordeel wat 
hierdoor in 2003 ontstond in een reserve gestort.  
De reserve dient ter dekking van kapitaallasten van investeringen tot en met 2002 waarvan de 
BTW-component niet meer via de Algemene Uitkering wordt gecompenseerd.  
De reserve maakt deel uit van 8. Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
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Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 1.872.990 84.285 351.855 1.605.420
geraamd 2008 1.605.420 72.244 339.814 1.337.850
geraamd 2009 1.337.850 60.203 327.773 1.070.280
geraamd 2010 1.070.280 48.163 315.733 802.710
geraamd 2011 802.710 36.122 303.692 535.140

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente en de onttrekking de aanwending ten gunste van de ex-
ploitatie. De reserve wordt in 10 jaar aangewend. Het verloop van de reserve is bepaald bij de 
vorming ervan en is vastgelegd in het meerjarenperspectief. Daardoor is een doorlichting van de 
reserve niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2013. 
 
3.2.5.2.11 Reserve onderzoek gebruiksmogelijkheden Dr. Kuyperschool 
Doel (aard en reden) van deze reserves 
De reserve is ingesteld bij de gemeenterekening 2003. 
De reserve dient om de kosten van het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de Dr.  
Kuyperschool te dekken. 
De reserve valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 95.828 1.437 97.265 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Het advies is in 2007 afgerond. Er is een raadsbesluit genomen in december 2007 tot verplaatsing 
van het jongerenwerk uit de Dr Kuyperschool naar een ruimte in de P.C. Hooftstraat. Dit project 
wordt geleid door de afdeling Stedelijk Beheer. In verband daarmee is het saldo van de reserve 
van € 97.265,-- per 31 december 2007 vrij gevallen. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
E.e.a houdt in dat de geraamde bedragen voor 2008 t/m 2011 kunnen vervallen. 
 
3.2.5.2.12 Reserve kapitaallasten bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 292.282 12.276 23.517 281.041
geraamd 2008 281.041 12.085 23.326 269.799
geraamd 2009 269.799 11.601 22.843 258.557
geraamd 2010 258.557 10.859 22.101 247.316
geraamd 2011 247.316 10.387 21.629 236.074
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Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid 
van het verloop van de kapitaallasten van de desbetreffende activa. Een doorlichting van de reser-
ve is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2033. 
 
3.2.5.2.13 Reserve kapitaallasten grond Voorn 10 - WAC Drievliet 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 36.715 1.542 1.542 36.715
geraamd 2008 36.715 1.579 1.579 36.715
geraamd 2009 36.715 1.579 1.579 36.715
geraamd 2010 36.715 1.579 1.579 36.715
geraamd 2011 36.715 1.579 1.579 36.715

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. Op grond wordt niet afgeschreven zodat de 
kapitaallast alleen uit rente bestaat. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. 
 
3.2.5.2.14 Reserve kapitaallasten bouw Jasmijnstraat 4 
Doel (aard en reden) van de reserve 
In het verleden zijn investeringen met een langdurig en algemeen nut ineens afgeschreven ten las-
te van de reserves. Om bij de productenbegroting het bestuur een beter inzicht in de lasten en ba-
ten van gemeentelijke activiteiten te geven is in 1992 besloten tot een heractiveringsoperatie. Om-
dat extra afschrijvingen het inzicht verstoren, zijn extra afschrijvingen teruggedraaid en zijn daarte-
genover heractiveringsreserves gevormd. 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 21.486 902 2.335 20.054
geraamd 2008 20.054 862 2.295 18.621
geraamd 2009 18.621 801 2.233 17.189
geraamd 2010 17.189 739 2.172 15.757
geraamd 2011 15.757 678 2.110 14.324

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid 
van het verloop van de kapitaallasten van de desbetreffende activa. Een doorlichting van de reser-
ve is daardoor niet aan de orde. 
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Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2022. 
 
3.2.5.2.15 Reserve kapitaallasten uitbreiding M. van Comenestraat 4 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 2.236 94 2.330 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. De investering in de uitbreiding M. van Come-
nestraat 4 is in 2007 volledig afgeschreven zodat de reserve kan vervallen. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. 
 
3.2.5.2.16 Reserve kapitaallasten bouw M. van Comenestraat 4 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 2.395 101 2.496 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. De investering in de bouw M. van Comene-
straat 4 is in 2007 volledig afgeschreven zodat de reserve kan vervallen. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. 
 
3.2.5.2.17 Reserve kapitaallasten bouw Anjerstraat 4 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
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Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 34.594 1.453 4.114 31.933
geraamd 2008 31.933 1.373 4.034 29.272
geraamd 2009 29.272 1.259 3.920 26.611
geraamd 2010 26.611 1.144 3.805 23.950
geraamd 2011 23.950 1.030 3.691 21.289

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid 
van het verloop van de kapitaallasten van de desbetreffende activa. Een doorlichting van de reser-
ve is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2020. 
 
3.2.5.2.18 Reserve kapitaallasten bouw Noordstraat 56 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 38.545 1.619 4.372 35.792
geraamd 2008 35.792 1.539 4.292 33.039
geraamd 2009 33.039 1.421 4.174 30.286
geraamd 2010 30.286 1.302 4.056 27.532
geraamd 2011 27.532 1.184 3.937 24.779

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid 
van het verloop van de kapitaallasten van de desbetreffende activa. Een doorlichting van de reser-
ve is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2021. 
 
3.2.5.2.19 Reserve kapitaallasten bouw Schiestraat 1/3 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 83.842 3.521 9.971 77.393
geraamd 2008 77.393 3.328 9.777 70.943
geraamd 2009 70.943 3.051 9.500 64.494
geraamd 2010 64.494 2.773 9.223 58.044
geraamd 2011 58.044 2.496 8.945 51.595
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Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid 
van het verloop van de kapitaallasten van de desbetreffende activa. Een doorlichting van de reser-
ve is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2010 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2020. 
 
3.2.5.2.20 Reserve kapitaallasten bouw Anjerstraat 6 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 68.494 2.877 6.301 65.069
geraamd 2008 65.069 2.797 6.222 61.644
geraamd 2009 61.644 2.651 6.076 58.219
geraamd 2010 58.219 2.503 5.927 54.795
geraamd 2011 54.795 2.356 5.781 51.370

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. De inzet van de reserve ligt vast en is afgeleid 
van het verloop van de kapitaallasten van de desbetreffende activa. Een doorlichting van de reser-
ve is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2026. 
 
3.2.5.2.21 Reserve kapitaallasten grond terrein herdershondenvereniging 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 1 Werk en economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 39.983 1.679 1.679 39.983
geraamd 2008 39.983 1.719 1.719 39.983
geraamd 2009 39.983 1.719 1.719 39.983
geraamd 2010 39.983 1.719 1.719 39.983
geraamd 2011 39.983 1.719 1.719 39.983

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. Op grond wordt niet afgeschreven zodat de 
kapitaallast alleen uit rente bestaat. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. 
 
3.2.5.2.22 Reserve kapitaallasten overlaadstation 
Doel (aard en reden) van de reserve 
In het verleden zijn investeringen met een langdurig en algemeen nut ineens afgeschreven ten las-
te van de reserves. Om bij de productenbegroting het bestuur een beter inzicht in de lasten en ba-
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ten van gemeentelijke activiteiten te geven is in 1992 besloten tot een heractiveringsoperatie. Om-
dat extra afschrijvingen het inzicht verstoren, zijn extra afschrijvingen teruggedraaid en zijn daarte-
genover heractiveringsreserves gevormd. 
De reserve valt onder programma 5 woon en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 420.091 17.644 437.734 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
ter dekking van de extra afschrijving van de boekwaarde van het overlaadstation. Het overlaadsta-
tion is afgestoten in verband met de vorming van de NV Netwerk. De reserve kan worden opgehe-
ven. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. 
 
3.2.5.2.23 Reserve kapitaallasten begraafplaats Vredehof 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 218.860 9.192 16.252 211.800
geraamd 2008 211.800 9.107 16.167 204.740
geraamd 2009 204.740 8.804 15.864 197.680
geraamd 2010 197.680 8.500 15.560 190.620
geraamd 2011 190.620 8.197 15.257 183.560

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente en de onttrekking de aanwending van de reserve ten 
gunste van de exploitatie. Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van de desbetreffen-
de activa en is vastgelegd in het meerjarenperspectief. Een doorlichting van de reserve is daardoor 
niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2037. 
 
3.2.5.2.24 Reserve kapitaallasten grond rouwcentrum 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. De reserve maakt deel uit van programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 

Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 146.553 6.155 6.155 146.553
geraamd 2008 146.553 6.302 6.302 146.553
geraamd 2009 146.553 6.302 6.302 146.553
geraamd 2010 146.553 6.302 6.302 146.553
geraamd 2011 146.553 6.302 6.302 146.553

 

 
182 Programmarekening 2007 gemeente Ridderkerk



 
 
 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. Op grond wordt niet afgeschreven zodat de 
kapitaallast alleen uit rente bestaat. Een doorlichting van de reserve is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. 
 
3.2.5.2.25 Reserves kapitaallasten bouw rouwcentrum 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient om de kapitaallasten van de heractivering van vervroegde afschrijvingen te dek-
ken. 
De reserve maakt deel uit van programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 306.550 12.875 28.203 291.222
geraamd 2008 291.222 12.523 27.850 275.895
geraamd 2009 275.895 11.863 27.191 260.567
geraamd 2010 260.567 11.204 26.532 245.240
geraamd 2011 245.240 10.545 25.873 229.912

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. Het verloop van de reserve volgt de kapitaal-
lasten van de bouw van het rouwcentrum. Een doorlichting is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2027. 
 
3.2.5.2.26 Reserve strategische aankopen grondzaken 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is in 2004 ingesteld naar aanleiding van het opheffen van de reserve winst op grond-
verkopen grondbedrijf. 
De reserve dient om aankopen te kunnen doen die in het kader van de ruimtelijke ordening van 
strategisch belang zijn en waarvoor nog geen grondexploitatieplan beschikbaar is. 
De reserve valt onder de raadsprogramma’s 1 Werk en economie en 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 1.027.791 15.417 0 1.043.208
geraamd 2008 1.043.208 5.216 0 1.048.424
geraamd 2009 1.048.424 10.484 0 1.058.908
geraamd 2010 1.058.908 10.589 0 1.069.497
geraamd 2011 1.069.497 10.695 0 1.080.192

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Omdat de hoogte van de reserve gefixeerd is en het moment waarop een strategische locatie kan 
worden verworven van tevoren niet bekend is, is een doorlichting van de reserve niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De toevoegingen betreffen de bijschrijving van bespaarde rente. Een vooropgesteld bestedings-
plan is niet te maken, omdat het moment waarop een strategische locatie kan worden verworven 
nog niet bekend is. 
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3.2.5.2.27 Reserve risico’s bij grondexploitatie 
Doel (aard en reden) van deze reserve is 
De reserve is ingesteld in 2004 naar aanleiding van het opheffen van de Reserve winst op grond-
verkopen van het Grondbedrijf. 
De reserve dient om onverwachte tegenvallers (bijvoorbeeld tegenvallende grondverkopen, zeer 
hoge kostenstijgingen of onverwachte kosten van bodemsaneringen) op grondexploitaties te kun-
nen opvangen. 
De reserve maakt deel uit van / valt onder de raadsprogramma’s 5 Wonen en Leefomgeving en 1 
Werk en Economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 1.000.000 0 0 1.000.000
geraamd 2008 1.000.000 0 0 1.000.000
geraamd 2009 1.000.000 0 0 1.000.000
geraamd 2010 1.000.000 0 0 1.000.000
geraamd 2011 1.000.000 0 0 1.000.000

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Het saldo van de reserve is toereikend voor de huidige risico’s. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Niet van toepassing. 
 
3.2.5.2.28 Reserve kapitaallasten herbouw de Piramide 1996 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij de herbouw van de door brand verloren gegane school de Piramide en 
is gevormd uit de schade-uitkering van de brandverzekering.  
De reserve dient om via de brutomethode de kapitaallasten van de herbouw van de Piramide ge-
deeltelijk te dekken. 
De reserve maakt deel uit van programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 481.200 20.210 32.240 469.170
geraamd 2008 469.170 20.174 32.204 457.140
geraamd 2009 457.140 19.657 31.687 445.110
geraamd 2010 445.110 19.140 31.170 433.080
geraamd 2011 433.080 18.622 30.652 421.050

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
voor dekking van de kapitaallasten van de herbouw van school De Piramide. Het verloop van de 
reserve volgt de kapitaallasten van de herbouw. Een doorlichting is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2047. 
 
3.2.5.2.29 Reserve intensivering bijzondere bijstand 
Doel (aard en reden) van deze reserve 
De reserve is ontstaan uit een éénmalige extra uitkering van het ministerie. Het doel van deze re-
serve is hier incidentele uitgaven in het kader van de bijstandsverlening te doen die niet ten laste 
van enige andere raming kan worden gebracht.  
Deze reserve maakt onderdeel uit van programma 7 Zorg. 
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Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 22.505 338 0 22.843
geraamd 2008 22.843 0 22.843 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Voor het jaar 2007 is deze eenmalige extra uitkering niet ingezet. Besloten is te wachten op de 
vaststelling van de nota Armoedebestrijding. Een van de actiepunten is het bezien op verruiming 
van de mogelijkheden van bijzondere bijstand/Maatschappelijk Participatiefonds. 
  
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Het uitgangspunt van de nota Armoedebestrijding is het vergroten van het gebruik van inkomens-
ondersteunende maatregelen. De verwachting is dat het gebruik van inkomensondersteunende 
maatregelen geïntensiveerd wordt, bijzondere bijstand is hiervan een onderdeel.  
De verwachting is dat de reserve in het jaar 2008 voor bijzondere bijstand ingezet kan worden.  
 
3.2.5.2.30 Reserve beeldende kunst 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve dient voor dekking van de kosten van kunstopdrachten c.q. kunstaankopen. De jaarlijk-
se dotatie is bedoeld om eens per 3 of 4 jaren een kunstwerk in de buitenruimte te kunnen realise-
ren. De reserve valt onder programma 6. Welzijn. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 56.881 8.547 0 65.428
geraamd 2008 65.428 7.915 0 73.343
geraamd 2009 73.343 8.472 50.000 31.815
geraamd 2010 31.815 8.212 25.000 15.026
geraamd 2011 15.026 8.044 0 23.070

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
In 2007 zijn er geen uitgaven gedaan. Er wordt gespaard voor de bekostiging van een nieuw pro-
ject. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Volgens de huidige planning wordt er in 2009 gestart met de uitvoering van een nieuw project. 
 
3.2.5.2.31 Reserve kapitaallasten nieuwbouw Ds. Kerstenschool gebouw 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij de rekening 2003 en betreft het bruteren van de bijdrage in de stich-
tingskosten van de verplaatste Ds. Kerstenschool. De reserve dient om (gedeeltelijk) de kapitaal-
lasten van de nieuwbouw van de Ds. Kerstenschool te dekken. 
De reserve valt onder programma 4. Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 639.450 26.857 41.067 625.240
geraamd 2008 625.240 26.885 41.095 611.030
geraamd 2009 611.030 26.274 40.484 596.820
geraamd 2010 596.820 25.663 39.873 582.610
geraamd 2011 582.610 25.052 39.262 568.400
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Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking de aanwending van de reserve ter ge-
deeltelijke dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van de Ds. Kerstenschool. Het verloop 
van de reserve volgt de kapitaallasten van de nieuwbouw. Een doorlichting is daardoor niet aan de 
orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2052. 
 
3.2.5.2.32 Reserve kapitaallasten nieuwbouw Ds. Kerstenschool installaties 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij de rekening 2003 en betreft het bruteren van de bijdrage in de stich-
tingskosten van de verplaatste Ds. Kerstenschool. 
De reserve dient om (gedeeltelijk) de kapitaallasten van de nieuwbouw van de Ds. Kerstenschool 
te dekken. 
De reserve valt onder programma 4. Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 128.600 5.401 18.262 115.740
geraamd 2008 115.740 4.977 17.837 102.880
geraamd 2009 102.880 4.424 17.284 90.020
geraamd 2010 90.020 3.871 16.731 77.160
geraamd 2011 77.160 3.318 16.178 64.300

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
ter gedeeltelijk dekking van de kapitaallasten van de installaties van de nieuwbouw Ds. Kersten-
school. Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van de installaties van de nieuwbouw. 
Een doorlichting is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2017. 
 
3.2.5.2.33 Reserve kapitaallasten kunstgrasveld Rijsoord 
Doel (aard en reden) van deze reserves 
De reserve is ingesteld bij de gemeenterekening 2003. 
De reserve dient om een gedeelte van de investering te financieren van de aanleg van kunstgras-
velden op sportpark Rijsoord. 
De reserve valt onder programma 6. Welzijn. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 121.500 5.103 11.853 114.750
geraamd 2008 114.750 4.934 11.684 108.000
geraamd 2009 108.000 4.644 11.394 101.250
geraamd 2010 101.250 4.354 11.104 94.500
geraamd 2011 94.500 4.064 10.814 87.750

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaarde rente. De onttrekking betreft de aanwending van de reserve 
ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het kunstgrasveld op sportpark Rijsoord. Het 
verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van het kunstgrasveld. Een doorlichting is daardoor 
niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2015. 
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3.2.5.2.34 Reserve wet inburgering nieuwkomers 
Doel (aard en reden) van deze reserve 
De inburgeringslasten zijn hoger dan de rijksvergoeding. Deze reserve is bedoeld om het verschil 
te dekken.  
Deze reserve valt onder het programma 6. Welzijn. 
 
Verloop van de reserve  
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 117.884 1.768 119.652 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
In 2007 liepen de oude WIN-regeling en de nieuwe WI-regeling nog door elkaar. Per 1 januari 2008 
loopt de oude WIN-regeling af. Er is in 2007 nog voor ruim € 38.000,-- aan invoeringskosten ge-
maakt ten laste van deze reserve. Per 31 december is er een saldo van € 81.548,-- wat kan vrijval-
len, waarna de reserve kan worden opgeheven. 
De inkomsten en uitgaven van de nieuwe Wet Inburgering zijn in de exploitatie opgenomen en het 
voordeel tussen de rijksbijdrage en de bestedingen is op de balans opgenomen als vooruitontvan-
gen. Dit is in overeenstemming met de wijziging van het BBV die op 1 januari 2008 van kracht 
wordt voor geoormerkte gelden. Deze mogen niet langer als een voorziening worden verantwoord 
maar moeten als vooruitontvangen aangemerkt worden.   
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Niet van toepassing 
 
3.2.5.2.35 Reserve algemeen maatschappelijk werk 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is bedoeld om de opzet en het begin van het Steunpunt Huiselijk Geweld te bekostigen. 
De reserve valt onder programma 7. Zorg 
 
Verloop van de reserve  
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 13.848 208 0 14.055
geraamd 2008 14.055 70 0 14.126
geraamd 2009 14.126 141 0 14.267
geraamd 2010 14.267 143 0 14.410
geraamd 2011 14.410 144 0 14.554

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
In 2007 zijn er wachtlijsten ontstaan binnen het AMW. In november 2007 heeft AMW, op verzoek 
van de gemeente Ridderkerk, inzicht gegeven in het ontstaan-, het verloop en mogelijke oorzaken 
van de wachtlijstproblematiek. Uit de analyse van de wachtlijsten blijkt dat de met huiselijk geweld 
gemoeide contacten aanzienlijk meer tijd kosten dan contacten in de overige casussen. Tevens is 
de looptijd van casussen waarin sprake is van huiselijk geweld langer. Tevens leidt de outreachen-
de werking van het AMW en de samenwerking binnen het GOED tot een stijgende wachtlijst. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De bedragen zijn gebaseerd op de huidige begroting 2008-2011.De mutaties uit deze reserves zul-
len worden bijgesteld zodra duidelijkheid is omtrent de beleidsontwikkelingen.  
Begin 2008 wordt het verloop van de wachtlijsten in combinatie met de extra inzet om de wachtlijs-
ten weg te werken geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie dienst de basis voor de structurele 
formatie van AMW voor 2009 en verder.  
Tevens ontstaat in de loop van 2008 duidelijkheid over de beleidsontwikkelingen omtrent Alge-
meen Maatschappelijk Werk. De komende wet Tijdelijk Huisverbod kan ondermeer van invloed zijn 
op de inzet van de reserves.  
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3.2.6.2.36 Reserve inkomensdeel WWB 
Doel (aard en reden) van deze reserve 
De reserve is ingesteld bij de begroting 2006-2009 in verband met overschotten op het inkomens-
deel WWB. De middelen zijn bestemd voor extra gesubsidieerde banen en categoriale bijstand. 
De reserve valt onder het programma 7 Zorg.  
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 137.156 2.057 71.301 67.913
geraamd 2008 67.913 661 0 68.574
geraamd 2009 68.574 1.329 0 69.902
geraamd 2010 69.902 1.342 0 71.244
geraamd 2011 71.244 1.355 0 72.600

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Het overschot op het Inkomensdeel is in 2007 nog niet ingezet voor extra gesubsidieerde banen en 
categoriale bijstand (c.q. herziening minimabeleid). De uitvoering van de minimanota vindt in 2008 
plaats. Voor de gesubsidieerde banen was in 2007 voldoende budget in het werkdeel beschikbaar.  
In 2007 is een bedrag van € 71.300 aan de reserve onttrokken ten behoeve van de spaarlampen 
voor minima. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Het bedrag moet alleen geïndexeerd worden als er sprake is van vermeerdering door rente. Het 
bedrag is eenmalig gereserveerd. Zolang er geen onttrekkingen zijn blijft het beschikbaar voor ko-
mende jaren.  
 
3.2.5.2.37 Reserve kapitaallasten parkeergarage 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is ingesteld bij de rekening 2005. 
De reserve dient om de onrendabele top van de bouw van de parkeergarage te dekken, zodat voor 
het restant van de exploitatielasten een kostendekkend parkeertarief gerealiseerd kan worden. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 2.771.476 116.402 135.161 2.752.717
geraamd 2008 2.752.717 115.614 135.161 2.733.171
geraamd 2009 2.733.171 114.793 135.161 2.712.804
geraamd 2010 2.712.804 113.938 135.161 2.691.581
geraamd 2011 2.691.581 113.046 135.161 2.669.467\  
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bespaar de rente. De onttrekking betreft de annuïtaire aanwending van 
de reserve ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de parkeergarage onder het ge-
meentehuis. Het verloop van de reserve volgt kapitaallasten van de parkeergarage. Een doorlich-
ting is daardoor niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2054. 
 
3.2.5.2.38 Reserve bodemonderzoeken en -saneringen 
Doel (aard en reden) van deze voorziening is 
De reserve is ingesteld bij de rekening 2005 uit het resultaat na bestemming. 
De reserve dient om het gemeentelijke aandeel in de wettelijk verplichte bijdragen in de uitvoering 
van bodemonderzoeken en -saneringen te dekken. Deze kosten zijn afhankelijk van de kosten van 
uit te voeren bodemonderzoeken en –saneringen die nogal kunnen variëren en daardoor niet goed 
voorspelbaar. 
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De reserve maakt deel uit van / valt onder het raadsprogramma 5 Wonen en Leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 235.528 155.783 208.589 182.722
geraamd 2008 182.722 102.050 127.509 157.263
geraamd 2009 157.263 102.346 102.008 157.601
geraamd 2010 157.601 102.349 102.008 157.942
geraamd 2011 157.942 102.353 102.008 158.287

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Bij de vaststelling van de rekening 2006 is € 150.000 vrijgevallen, dit is nu in 2007 verwerkt. Aan 
werkelijke kosten is in 2007 € 58.589 uitgegeven, hetgeen € 73.361,-- lager is dan geraamd. E.e.a. 
is mede veroorzaakt door vacatures. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Dit betreft de jaarlijkse storting en besteding. 
 
3.2.5.2.39 Reserve compensatie dividend NV AVR 
Doel (aard en reden) van de reserve 
Bij de 3e programmamonitor 2006 heeft de gemeenteraad besloten om uit de opbrengst verkoop 
aandelen NV AVR een bestemmingsreserve te vormen ter compensatie van de vervallen dividend-
uitkering over 2006 en 2007. Hierdoor wordt een verhoging van de afvalstoffenheffing voorkomen. 
De reserve valt onder programma 8 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 411.000 0 411.000 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De onttrekking betreft de aanwending van de reserve ter compensatie van het vervallen dividend 
van de NV AVR. Het laatste jaar van aanwending is 2007 zodat de reserve kan worden opgehe-
ven. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Niet van toepassing. 
 
3.2.5.2.40 Reserve kapitaallasten nieuwbouw sporthal Drievliet 
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve zal in 2009 worden gevormd door een uitname uit het Strategisch Investeringsbudget 
van de vrije reserve. De reserve dient om de onrendabele kapitaallasten te dekken van de nieuw-
bouw van de sporthal Drievliet in Het Zand. 
De reserve valt onder programma 6 Welzijn. 
 
Verloop van de reserve 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 0 0 0 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 2.251.400 0 2.251.400
geraamd 2010 2.251.400 96.810 183.571 2.164.639
geraamd 2011 2.164.639 93.079 179.840 2.077.878
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Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De toevoeging in 2009 betreft de uitname uit het Strategisch Investeringsbudget. De toevoegingen 
vanaf 2010 betreffen de bespaarde rente. De onttrekkingen vanaf 2010 betreft de aanwending van 
de reserve ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van de sporthal Drie-
vliet. Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van de nieuwbouw. Het laatste jaar van 
aanwending is 2059. 
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3.2.6. Staat van voorzieningen met toelichting, waaronder bestedingsoverzichten

Nr. Omschrijving Boekwaarde 
01-01-2007

Toevoeg-
ingen

+

Vrijval voor 
exploitatie 

-

Onttrek-
kingen

-

Boekwaarde 
31-12-2007

Voorz.voor verpl. verliezen en risico's
1 Voorziening wethouderspensioenen 765.906 126.801 7.009 885.699
2 Voorziening BWS rente 70.624 0 70.624 0 0
3 Voorziening spaarvariant ADV 46.111 0 0 46.111
4 Voorz Garanties verkoop aandelen AVR 1.826.000 0 0 1.826.000
5 Voorziening exploitatiekosten b.b.o. 219.821 0 0 0 219.821
6 Voorziening naheffing BCF/BTW 0 400.000 0 400.000

Subtotaal Voorz.voor verpl. verliezen en risico's 2.928.462 526.801 70.624 7.009 3.377.630
Voorz.onderhoud egalisatie

7 Voorziening haven 246.058 28.002 258.188 15.872 0
8 Voorziening onderhoud verhuurde gebouwen 145.712 103.400 235.556 13.556 0
9 Voorz. verv. onderwijsleerpakketten 568.671 8.530 577.201 0 0
10 Voorz. verv. en aanpassing meub. o.b.o. 113.379 1.701 115.079 0 0
11 Voorziening schilderwerk o.b.o. 79.794 1.197 80.991 0 0
12 Voorziening onderhoud binnenkant o.b.o. 188.282 2.824 191.107 0 0
13 Voorziening onderhoud buitenkant o.b.o. 133.793 24.107 157.900 0 0
14 Voorziening onderhoud buitenkant b.b.o. 79.608 271.894 127.809 223.692 0
15 Voorziening onderhoud gymlokalen 498.273 77.474 505.247 70.500 0
16 Voorziening verharding 2.398.960 2.089.201 3.077.776 1.410.385 0
17 Voorziening openbare verlichting 213.567 151.721 293.208 72.080 0
18 Voorz. onderh. beschoeingen en baggeren 265.221 292.679 333.466 224.434 0
19 Voorziening onderhoud riolering 1.856.577 1.102.360 2.333.853 625.083 0
20 Voorziening sportaccommodaties 39.300 590 31.307 8.583 0

Subtotaal Voorz.onderhoud egalisatie 6.827.195 4.155.679 8.318.689 2.664.184 0
Voorz. van derden verkregen middelen

21 Voorziening werkdeel  WWB 1.626.608 -244.321 0 1.382.287
22 Voorziening wet inschakel. werkzoekenden 126.616 0 55.143 71.473 0
23 Voorziening ESF gelden 0 92.355 92.355 0
24 Voorz. verzilv. form.budgetsyst. o.b.o. 1.277.044 0 1.277.044 0 0
25 Voorziening onderwijskansen scholen 4.666 0 63.274 -58.608 0
26 Voorziening onderwijsvoorrangbeleid 209.876 387.935 405.057 192.754
27 Voorz. voll. kostendekk. afvalst.heffing 866.840 493.811 0 1.360.650
28 Voorziening Review NV MAR 272.210 0 272.210 0 0
29 Voorziening egalisatie rioolrecht -13.890 83.559 0 69.669
30 Voorziening klimaatbeleid- en actieplan 58.380 876 12.608 46.648
31 Voorziening luchtkwaliteit 19.402 291 13.859 5.835
32 Voorziening omgevingslawaai 53.705 29.552 12.617 70.640
33 Voorz. investeringen stedel. vernieuwing 993.236 14.899 181.312 40.268 786.555
34 Voorziening ISV-2 599.551 444.587 12.885 126.767 904.486
35 Voorziening woningbouw 1.094.000 835.000 50.000 1.879.000
36 Voorziening Benin 86.442 73.341 138.155 21.627
37 Voorziening Bos-impuls 70.000 99.250 98.500 70.750
38 Voorziening elektronisch kinddossier 0 15.787 0 15.787
39 Voorziening onderhoud graven 10/20 jr 3.572.562 384.249 369.631 3.587.180
40 Voorz. samenw. Soza Gem. Albrandswaard 3.208 20.000 12.378 10.830

Subtotaal Voorz. van derden verkregen
middelen

10.920.458 2.731.170 1.954.223 1.292.705 10.404.700

Totaal voorzieningen 20.676.115 7.413.650 10.343.536 3.963.898 13.782.330

3.2.6.1 Staat van voorzieningen
Mutaties 2007
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3.2.6.2 Toelichting en bestedingsoverzicht voorzieningen 
 
Inleiding 
Methode van waarderen 
De voorzieningen zijn voor hun nominale waarde op de balans opgenomen. De besteding van de 
voorziening onderhoud graven verloopt via een oneigenlijke annuïteit waarbij de jaarlijkse aanwen-
ding groeit met inflatie. De contante waarde hiervan is op de balans opgenomen. 
Door een nieuwe richtlijn van de commissie BBV mogen voorzieningen ter egalisatie van onder-
houdskosten alleen op de balans verantwoord worden als de stand van de voorziening gebaseerd 
is op (actuele) beheerplannen en/of aansluit (berekend is) op een beheerplan. Voor 10 voorzienin-
gen ter egalisatie van kosten blijkt onvoldoende dat deze aan deze richtlijn van de commissie vol-
doen. Het saldo van deze voorzieningen per 31 december 2007 (€ 7.154.300,--) is daarom als vrij-
val ten gunste van de exploitatie gebracht. Nadat de raad daartoe besloten heeft kunnen de saldi in 
bestemmingsreserves voor onderhoud worden gestort, behoudens de voorziening onderhoud riole-
ring waarvan de raad al heeft besloten dat dit wordt toegevoegd aan de Tariefegalisatiereserve rio-
lering. 
 
Bestedingsoverzichten 
Bij het in 2004 vernieuwde beleid voor voorzieningen is als voorwaarde gesteld dat van alle (rele-
vante) voorzieningen bestedingsplannen worden opgesteld.  
In de onderstaande bestedingsoverzichten treft u van de voorzieningen informatie aan over: 
• het doel (aard en reden) 
• de mutaties in het jaar 2007 en de doorlichting van de stand per 31 december 2007 
• de geraamde, c.q. te ramen mutaties in 2008-2011. 
 
Doorlichting voorzieningen 
Het doel van het doorlichten van voorzieningen is om tijdig zicht te krijgen op stille overschotten of 
stille tekorten. In een aantal gevallen ligt de omvang van een voorziening en de wijze waarop deze 
wordt ingezet vast en zullen er geen ontwikkelingen zijn die dat nog beïnvloeden (zie bijvoorbeeld 
3.2.6.2.27 Voorziening volledige kostendekking afvalstoffenheffing). In die gevallen kan er geen stil 
tekort of een stille reserve ontstaan en is een doorlichting niet aan de orde. In het besluit Begroting 
en Verantwoording Provincies en Gemeenten is bepaald dat alle voorzieningen toereikend moeten 
zijn voor de achterliggende verplichtingen. Daarom moeten in principe alle voorzieningen bij de 
jaarrekening worden doorgelicht. 
 
Relatie balans met raadsprogramma's 
De volgorde van de voorzieningen wijkt af van die van de jaarrekening 2005. Vanaf 2006 volgt de 
toelichting op de voorzieningen de verplichte indeling van de voorzieningen op de balans. Binnen 
de categorieën van de balans zijn de voorzieningen vervolgens gerangschikt naar de raadspro-
gramma's. Daardoor is er aansluiting met de op de Raadsprogramma's verantwoorde dotaties aan 
voorzieningen. 
De bestedingen van voorzieningen moeten rechtstreeks ten laste van de voorzieningen worden 
gebracht. In tegenstelling tot de toevoegingen maken de in de bestedingsplannen verwerkte ont-
trekkingen daardoor geen deel uit van de raadsprogramma's. 
 
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S 
 
3.2.6.2.1 Voorziening wethouderspensioenen 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de rekening 2004. 
De voorziening dient om toekomstige pensioenuitkeringen aan (voormalige) wethouders te ver-
strekken c.q. om opgebouwde rechten te kunnen betalen wanneer deze worden opgevraagd voor-
dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. 
De voorziening valt onder programma 3. Bestuur en participatie. 
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Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 765.906 126.801 7.009 885.699
geraamd 2008 885.699 128.477 7.009 1.007.167
geraamd 2009 1.007.167 128.477 7.009 1.128.635
geraamd 2010 1.128.635 124.753 7.009 1.246.379
geraamd 2011 1.246.379 119.540 7.009 1.358.910

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
In het kader van het opstellen van de rekening is door Loyalis een berekening gemaakt van de 
contante waarde wethouderspensioenen. Uit deze berekening bleek dat de voorziening, naast de 
vaste dotatie van 91.169 voor 2007, nog verhoogd diende te worden met 35.632 om tot het door 
Loyalis aangegeven bedrag te komen.  
Daarnaast wordt vanaf 2007 een onttrekking van 7.009 opgevoerd in verband met de pensioenuit-
kering aan een voormalig wethouder (sinds 2 december 2006).  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De geraamde mutaties 2008-2011 zijn conform de toevoeging en onttrekking van 2007. Dit bete-
kent dat voor 2008-2011 de oorspronkelijk geraamde dotatie van 91.169 als gevolg van de jaarre-
kening zal worden aangevuld tot de hierboven vermelde bedragen.  
Vanaf 2010 neemt de raming met betrekking tot de toevoeging iets af. Dit is als gevolg van pensio-
nering (juli 2010) van een voormalig wethouder. 
 
3.2.6.2.2 Voorziening rente Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is in 1995 ingesteld ter afdekking van de financiële risico’s die de gemeente loopt 
als gevolg van het Besluit Woninggebonden Subsidies, voornamelijk als gevolg van rente-
schommelingen.  
De voorziening valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 70.624 0 70.624 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Er zijn geen risico's meer voor de rente van het Besluit Woninggebonden Subsidies. Om die reden 
is het saldo van de voorziening vrijgevallen aan de exploitatie. De voorziening kan worden opgehe-
ven. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Niet van toepassing. 
 
3.2.6.2.3 Voorziening spaarvariant ADV 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Deze voorziening is ingesteld bij de invoering van arbeidsduurverkorting waarbij in plaats van een 
kortere werkweek voor het sparen van ADV-verlof is gekozen.  
De voorziening is bedoeld om toekomstige vervangingslasten van personeel dat gespaarde ADV-
dagen opneemt op te kunnen vangen.  
De voorziening valt onder 8. Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 
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Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 46.111 0 0 46.111
geraamd 2008 46.111 0 0 46.111
geraamd 2009 46.111 0 0 46.111
geraamd 2010 46.111 0 0 46.111
geraamd 2011 46.111 0 0 46.111

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De mogelijkheid om te sparen voor ADV-verlof is vervallen. Het saldo wordt aangehouden voor de 
in het verleden opgebouwde aanspraken op ADV-verlof.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Niet van toepassing. 
 
3.2.6.2.4 Voorziening garanties verkoop aandelen NV AVR 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Bij de 3e programmamonitor 2006 heeft de gemeenteraad besloten om uit de opbrengst verkoop 
aandelen NV AVR een voorziening te treffen voor het risico van herwaardering van de verkoop-
waarde. 
De voorziening valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 1.826.000 0 0 1.826.000
geraamd 2008 1.826.000 0 0 1.826.000
geraamd 2009 1.826.000 0 0 1.826.000
geraamd 2010 1.826.000 0 0 1.826.000
geraamd 2011 1.826.000 0 0 1.826.000

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
In 2007 is er geen aanleiding geweest tot herwaardering van de verkoopwaarde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Het risico van herwaardering kan zich voordoen t/m 2015. Indien in de tussenliggende periode 
deelrisico's daadwerkelijk tot een verlaging van de verkoopvoorwaarde leiden kan de voorziening 
voor het verlies worden aangesproken. Indien deelrisico's vervallen kan dat deel ten gunste van de 
exploitatie als incidenteel voordeel vrijvallen. 
 
3.2.6.2.5 Voorziening exploitatiekosten bijzonder basisonderwijs 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Het betreft hier een voorziening die is ingesteld om pieken te voorkomen in het uitgavenpatroon 
van de betaling van de overschrijdingsuitkering aan het bijzonder onderwijs. Het overschrijdings-
percentage bij het openbaar basisonderwijs kan per jaar verschillen. Om al te grote pieken te voor-
komen is een voorziening ingesteld. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 219.821 0 0 219.821
geraamd 2008 219.821 0 219.821 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0
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Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Voorziening in verband met de overschrijdingsregeling. De overschrijding over 2007 is nog niet 
vastgesteld. Na afrekening in 2008 kan deze voorziening worden opgeheven. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Met de verzelfstandigd openbaar onderwijs is er geen sprake meer van een overschrijdingsrege-
ling. Na afrekening in 2008 kan deze voorziening worden opgeheven. 
 
3.2.6.2.6 Voorziening naheffing BCF/BTW 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Het betreft hier een voorziening die is ingesteld om een verwachte terugvordering te kunnen op-
vangen van over 2003 en 2004 teveel terugontvangen BTW en compensabele BTW naar aanlei-
ding van een controle door de fiscus. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 0 400.000 0 400.000
geraamd 2008 400.000 0 400.000 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De fiscus heeft de declaraties bij het BTW-compensatie-fonds en de declaraties omzetbelasting  
over de jaren 2003 en 2004 gecontroleerd. Hieruit volgde een naheffingsaanslag over die jaren. 
Over de precieze hoogte van het bedrag wordt nog overleg gevoerd met de fiscus. De verwachting 
is dat het te betalen bedrag € 400.000,-- zal bedragen..   
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Na terugbetaling van de teveel gedeclareerde BTW in 2008 kan de voorziening vervallen. 
 
VOORZIENINGEN TER EGALISATIE VAN ONDERHOUDKOSTEN 
 
3.2.6.2.7 Voorziening onderhoud haven 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening dient om periodiek (niet dagelijks) onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals baggeren 
en vervangen steigers. Daarnaast is het bedoeld voor regulier onderhoud. 
De voorziening valt onder programma 1. Werk en Economie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 246.058 28.002 274.060 0
geraamd 2008 0 282.829 152.412 130.417
geraamd 2009 130.417 25.072 2.412 153.077
geraamd 2010 153.077 25.298 2.412 175.964
geraamd 2011 175.964 25.527 2.412 199.079

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Eind 2007 is gestart met het baggeren van de haven. Dit heeft geleid tot voorbereidingskosten. Het 
merendeel van de uitvoeringskosten komt in 2008 ten laste van deze voorziening. 
In 2007 is het saldo van € 258.188,-- per 31 december 2007 vrijgevallen i.v.m. een nieuwe richtlijn 
van de commissie BBV. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
In 2008 worden kosten gemaakt voor het baggeren van de haven. Na uitvoering van de bagger-
werkzaamheden zal de voorziening worden doorgelicht. 
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In 2008 is rekening gehouden met de vorming van een reserve onderhoud en baggeren haven 
door storting van het vrijgevallen saldo van € 258.188,--. 
 
3.2.6.2.8 Voorziening onderhoud verhuurde gebouwen 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening dient om grote verschillen in jaarlijkse uitgaven op te vangen. 
De voorziening valt onder het programma 1. Werk en Economie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 145.712 103.400 249.112 0
geraamd 2008 0 337.220 68.909 268.311
geraamd 2009 268.311 102.383 142.608 228.086
geraamd 2010 228.086 101.981 82.600 247.467
geraamd 2011 247.467 102.175 82.600 267.042

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
In 2007 zijn de gebouwen M. van Comenenstraat 4 en Lagendijk 345 gesloopt . In combinatie met 
de in 2006 verkochte gebouwen heeft dit gevolgen voor de dotatie/voorziening. 
In 2007 is het saldo van € 235.585,-- per 31 december 2007 vrijgevallen i.v.m. een nieuwe richtlijn 
van de commissie BBV. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
In 2008 zal daarom een nieuwe doorlichting plaats vinden. 
In 2008 is rekening gehouden met de vorming van een reserve onderhoud verhuurde gebouwen 
door storting van het vrijgevallen saldo van € 235.585,--. 
 
3.2.6.2.9 Voorziening vervanging onderwijsleerpakket 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is in 1992 ingesteld. Vanuit de voorziening worden de uitgaven gedekt voor de ver-
vanging van onderwijsmethoden en duurzame leer- en hulpmiddelen. 
De voorziening valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 568.671 8.530 577.201 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Voorziening is per 1-1-2007 overgedragen aan 3Primair (verzelfstandigd openbaar onderwijs). 
Daarmee is deze voorziening niet meer nodig. De aan deze voorziening toegevoegde rente ad. 
€ 8.530 wordt niet uitgekeerd aan 3Primair en is derhalve voordeel in de jaarrekening 2007. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De voorziening kan worden opgeheven. 
 
3.2.6.2.10 Voorziening vervanging en aanpassing meubilair openbaar basisonderwijs 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Deze voorziening is in 1992 ingesteld, teneinde uitgaven van de vervanging van meubilair te dek-
ken. 
De voorziening valt onder programma 4 Educatie. 
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Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 113.379 1.701 115.079 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Voorziening is per 1-1-2007 overgedragen aan 3Primair (verzelfstandigd openbaar onderwijs). 
Daarmee is deze voorziening niet meer nodig. De aan deze voorziening toegevoegde rente ad. 
€ 1.701 wordt niet uitgekeerd aan 3Primair en is derhalve voordeel in de jaarrekening 2007. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De voorziening kan worden opgeheven. 
 
3.2.6.2.11 Voorziening schilderwerk openbaar basisonderwijs 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Deze voorziening is in 1992 ingesteld. Vanuit deze voorziening worden de kosten van schilderwer-
ken gedekt. De voorziening is ingesteld, teneinde pieken in de jaarlijkse uitgaven te egaliseren. 
De voorziening valt onder programma 4. Educatie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 79.794 1.197 80.991 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Voorziening is per 1-1-2007 overgedragen aan 3Primair (verzelfstandigd openbaar onderwijs). 
Daarmee is deze voorziening niet meer nodig. De aan deze voorziening toegevoegde rente ad. 
€ 1.197 wordt niet uitgekeerd aan 3Primair en is derhalve voordeel in de jaarrekening 2007. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De voorziening kan worden opgeheven. 
 
3.2.6.2.12 Voorziening onderhoud binnenkant openbaar primair onderwijs 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Vanuit deze voorziening worden de kosten van o.a. binnenschilderwerken, vloerbedekking en c.v. - 
installaties gedekt. 
De voorziening is in 1992 ingesteld, teneinde pieken in de jaarlijkse uitgaven zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
De voorziening valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 188.282 2.824 191.107 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0
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Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Voorziening is per 1-1-2007 overgedragen aan 3Primair (verzelfstandigd openbaar onderwijs). 
Daarmee is deze voorziening niet meer nodig. De aan deze voorziening toegevoegde rente ad. 
€ 2.824 wordt niet uitgekeerd aan 3Primair en is derhalve voordeel in de jaarrekening 2007. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De voorziening kan worden opgeheven. 
 
3.2.6.2.13 Voorziening onderhoud buitenkant openbaar basisonderwijs 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Vanuit deze voorziening worden de kosten van o.a. vervanging van dakbedekking gedekt. 
De voorziening is in 1992 ingesteld, teneinde pieken in de jaarlijkse uitgaven zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
De voorziening valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 133.793 24.107 157.900 0
geraamd 2008 0 180.202 91.754 88.448
geraamd 2009 88.448 22.379 34.800 76.027
geraamd 2010 76.027 22.255 34.800 63.482
geraamd 2011 63.482 22.129 34.800 50.812

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De meerjarenonderhoudsplannen zijn begin 2007 geactualiseerd. Aanleiding hiervoor was dat er 
bij de beoordelingen van de aanvragen in het kader van het Programma Onderwijshuisvesting de 
onttrekkingen in 2007 hoger waren dan geraamd. Met de nieuwe MeerjarenOnderhoudsPlanning 
(MOP) worden de te verwachte aanvragen beter in beeld gebracht.  
In 2007 is het saldo van € 157.900,-- per 31 december 2007 vrijgevallen i.v.m. een nieuwe richtlijn 
van de commissie BBV. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
In 2007 zijn er geen rekeningen voor onderhoud buitenkant openbaar basisonderwijs binnen ge-
komen, in verband met uitstel uitvoer aanvragen Programma Huisvesting 2007. In 2008 zal de uit-
voer van de toegekende aanvragen plaatsvinden en zullen er kosten worden gemaakt. De kosten 
voor uitvoer van Programma 2007 worden doorgeschoven naar 2008 en zijn geraamd op  
€ 61.507,-. De kosten voor de uitvoer van Programma 2008 zijn geraamd op € 30.247,-.  Deze kos-
ten worden ook in 2008 gemaakt. 
In 2008 is rekening gehouden met de vorming van een reserve onderhoud buitenkant openbaar 
basisonderwijs door storting van het vrijgevallen saldo van € 157.900,--. 
 
3.2.6.2.14 Voorziening onderhoud buitenkant bijzonder basisonderwijs 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is in 1992 ingesteld, teneinde pieken in de jaarlijkse uitgaven van o.a. buitenschil-
derwerken en vervanging van dakbedekking te egaliseren. 
De voorziening valt onder programma 4. Educatie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 79.608 271.894 351.501 0
geraamd 2008 0 198.513 122.834 75.679
geraamd 2009 75.679 70.748 66.700 79.727
geraamd 2010 79.727 70.789 66.700 83.816
geraamd 2011 83.816 70.829 66.700 87.945
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Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De meerjarenonderhoudsplannen zijn begin 2007 geactualiseerd. Aanleiding hiervoor was dat er 
bij de beoordelingen van de aanvragen in het kader van het Programma Onderwijshuisvesting de 
ontrekkingen in 2007 hoger waren dan geraamd. Met de nieuwe MeerjarenOnderhoudsPlanning 
(MOP) worden de te verwachte aanvragen beter in beeld gebracht.  
In 2007 is het saldo van € 127.809,-- per 31 december 2007 vrijgevallen i.v.m. een nieuwe richtlijn 
van de commissie BBV. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Voor 2008 staan er meer kosten gepland dan de jaarlijkse toevoeging. Toevoeging aanpassen aan 
de hand van het MOP. 
De bedragen toevoeging en onttrekking zijn gebaseerd op de meerjaren begroting 2008-2011.  
In 2008 is rekening gehouden met de vorming van een reserve onderhoud buitenkant bijzonder 
basisonderwijs door storting van het vrijgevallen saldo van € 127.809,--. 
 
3.2.6.2.15 Voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is bedoeld om de uitgaven in het kader van groot onderhoud aan de gymnastieklo-
kalen te kunnen opvangen, inclusief eventuele pieken en dalen. 
De voorziening valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 498.273 77.474 575.747 0
geraamd 2008 0 305.247 0 305.247
geraamd 2009 305.247 0 0 305.247
geraamd 2010 305.247 0 0 305.247
geraamd 2011 305.247 0 0 305.247

 
 
Resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De storting is conform de begroting. In het kader van groot onderhoud is € 70.500 uit deze voorzie-
ning bekostigd. Verder is de voorziening conform begroting met € 200.000 afgeraamd. 
In 2007 is het saldo van € 305.247,-- per 31 december 2007 vrijgevallen i.v.m. een nieuwe richtlijn 
van de commissie BBV. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
In 2008 is rekening gehouden met de vorming van een reserve onderhoud gymnastieklokalen door 
storting van het vrijgevallen saldo van € 305.247,--. 
 
 
3.2.6.2.16 Voorziening onderhoud verharding 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld binnen het product Wegen, Staten en Pleinen ter egalisatie van de gril-
ligheid van de uitgaven op het gebied van onderhoud en/of vervanging van elementen- en asfalt-
verhardingen. 
De voorziening valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 2.398.960 2.089.201 4.488.161 0
geraamd 2008 0 5.219.483 2.412.927 2.806.556
geraamd 2009 2.806.556 2.151.537 2.437.307 2.520.786
geraamd 2010 2.520.786 2.148.706 2.461.930 2.207.562
geraamd 2011 2.207.562 2.171.077 2.486.800 1.891.839
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Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De onttrekking in 2007 is beperkt gebleven. Enerzijds is dit een gevolg van in 2007 gegunde as-
faltwerkzaamheden welke door weersomstandigheden niet in 2007 in uitvoering zijn genomen. Dit 
geschiedt in het voorjaar van 2008. Anderzijds is sprake van uitstel van een aantal onderhouds-
werkzaamheden die gekoppeld zijn aan uitgestelde balansproducten. 
In 2007 is het saldo van € 3.077.776,-- per 31 december 2007 vrijgevallen i.v.m. een nieuwe richt-
lijn van de commissie BBV. 
 
In 2008 zal een doorlichting plaats vinden van wegbeheer op basis van de bestuurlijke besluitvor-
ming in het kader van het project “Duurzaam Beheer”. Op basis van dan actuele planningen zullen 
meerjarenramingen worden gemaakt t.a.v. onttrekkingen uit de voorziening.  
Aan de hand daarvan zullen voorstellen worden gedaan t.a.v. dotatie en saldoniveau. 
In 2008 is rekening gehouden met de vorming van een reserve onderhoud verharding door storting 
van het vrijgevallen saldo van € 3.077.776,--. 
 
3.2.6.2.17 Voorziening onderhoud openbare verlichting 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld binnen het product openbare verlichting ter egalisatie van de grilligheid 
van de uitgaven op het gebied van vervanging van masten, armaturen en lampen. 
De voorziening valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 213.567 151.721 365.288 0
geraamd 2008 0 443.913 110.846 333.067
geraamd 2009 333.067 152.549 55.110 430.506
geraamd 2010 430.506 153.524 209.165 374.865
geraamd 2011 374.865 152.967 107.168 420.664

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De onttrekking 2007 (ca. 72.000) komt nagenoeg overeen met de raming (ca. 76.000). 
Het verloop van de voorziening geeft op dit moment geen aanleiding tot verdere opmerkingen. 
In 2007 is het saldo van € 293.208,-- per 31 december 2007 vrijgevallen i.v.m. een nieuwe richtlijn 
van de commissie BBV. 
 

Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
In 2008 zal verder inhoud worden gegeven aan het te voeren beleid t.a.v. openbare verlichting. 
Aan de hand daarvan zal een actualisatie plaats vinden van de meerjarenramingen. 
In 2008 is rekening gehouden met de vorming van een reserve onderhoud openbare verlichting 
door storting van het vrijgevallen saldo van € 293.208,--. 
 
3.2.6.2.18 Voorziening onderhoud beschoeiingen en uitbaggeren singels 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is in 1971 ontstaan door reservering van niet uitgegeven bedragen ter zake van het 
herstellen en vernieuwen van beschoeiing en uitbaggeren singels. 
De voorziening voorziet in 3 onderdelen: 
A. Uitbaggeren van sloten en singels; 
B. Schoonmaken van sloten en singels; 
C. Herstel van beschoeiingen langs sloten en singels 
De voorziening valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 265.221 292.679 557.900 0
geraamd 2008 0 618.066 322.332 295.734
geraamd 2009 295.734 285.375 322.332 258.776
geraamd 2010 258.776 285.005 322.332 221.449
geraamd 2011 221.449 284.632 322.332 183.749
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Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De aanbesteding van het werk voor het schoonmaken van sloten en singels is in 2007 lager uitge-
vallen. Daarentegen is de hoeveelheid te verwerken bagger meer geweest als geraamd. Er is in 
2007 geen grootonderhoud watergangen (beschoeiingen) uitgevoerd. Door meevallende stortkos-
ten van gerijpte bagger is het onderhoud baggerdepot positief uitgevallen. De totale lasten zijn in-
cidenteel € 85.000,-- lager dan geraamd. 
In 2007 is het saldo van € 333.466,-- per 31 december 2007 vrijgevallen i.v.m. een nieuwe richtlijn 
van de commissie BBV. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
In de loop van 2008 zal een nieuwe prognose van de verwachte meerjarige uitgaven worden ge-
maakt. Aan de hand hiervan dient te worden bepaald, in hoeverre de dotatie moet worden aange-
past. Op dit moment geeft het verloop van de voorziening geen aanleiding tot aanpassing van de 
dotatie. 
In 2008 is rekening gehouden met de vorming van een reserve onderhoud openbare verlichting 
door storting van het vrijgevallen saldo van € 333.466,--. 
 
3.2.6.2.19 Voorziening onderhoud riolering 
Doel van deze voorziening is 
De voorziening is ingesteld binnen het product Riolering ter egalisatie van de grilligheid van de uit-
gaven op het gebied van vervanging van rioolbuizen, renovatie van gemalen, schoonmaken van 
het stelsel etc. 
De voorziening valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 1.856.577 1.102.360 2.958.936 0
geraamd 2008 0 50.000 50.000 0
geraamd 2009 0 50.000 50.000 0
geraamd 2010 0 50.000 50.000 0
geraamd 2011 0 50.000 50.000 0

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2008 
Voor het jaar 2007 is een bedrag van € 812.000 begroot. In 2007 waren de werkelijke uitgaven  
€ 625.083. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door het verschuiven van de realisatie van het 
gemaal aan de Bilderdijklaan naar het jaar 2008.   
In 2007 is het saldo van € 2.333.853,-- per 31 december 2007 vrijgevallen i.v.m. een nieuwe richt-
lijn van de commissie BBV. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Ingevolge het GRP IV wordt vanaf 2008 jaarlijks € 50.000,-- aan de (nieuwe) voorziening onder-
houd riolering toegevoegd en vooralsnog ook besteed. 
 
3.2.6.2.20 Voorziening onderhoud sportaccommodaties 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de begroting 2007, c.q. de 3e programmamonitor 2006. Doel van 
deze voorziening is de egalisering van de fluctuaties in het groot onderhoud aan sporthallen en het 
zwembad. 
De voorziening valt onder het programma 6. Welzijn. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 39.300 590 39.890 0
geraamd 2008 0 31.307 0 31.307
geraamd 2009 31.307 0 0 31.307
geraamd 2010 31.307 0 0 31.307
geraamd 2011 31.307 0 0 31.307
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Resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de inflatiecorrectie. De onttrekkingen 2007 zijn gedaan voor onderhouds-
werkzaamheden aan sporthal de Fakkel. 
In 2007 is het saldo van € 31.307,-- per 31 december 2007 vrijgevallen i.v.m. een nieuwe richtlijn 
van de commissie BBV. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
In 2008 is rekening gehouden met de vorming van een reserve onderhoud openbare verlichting 
door storting van het vrijgevallen saldo van € 31.307,--. 
 
VOORZIENINGEN VOOR MIDDELEN VAN DERDEN MET BESTEDINGSVERPLICHTING 
 
3.2.6.2.21 Voorziening werkdeel WWB 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening wordt ingesteld bij het vaststellen van de jaarrekening 2005 in verband met een 
overschot op het werkdeel WWB. 
De voorziening valt onder het programma 1. Werk en Economie.  
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 1.626.608 -244.321 1.382.287
geraamd 2008 1.382.287 0 250.000 1.132.287
geraamd 2009 1.132.287 0 250.000 882.287
geraamd 2010 882.287 0 100.000 782.287
geraamd 2011 782.287 0 100.000 682.287

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Het saldo per 31 december 2007 is gebaseerd op de berekening werkdeel WWB. 
In 2007 is € 324.774,-- terugbetaald aan het ministerie als gevolg van de onderbesteding van het 
W-deel. 
Verder is aan rente in 2007 € 24.399,-- aan de voorziening toegevoegd. Met een dotatie van  
€ 56.054,-- ten laste van het product uitstroombevordering is de voorziening naar een saldo van   
€ 1.382.287,-- gebracht.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Om de doelstelling van het college, 25% minder bijstandsklanten in 2010, te halen, zal er in de ko-
mende jaren extra worden ingezet op uitstroom. Er zullen meer uitstroomtrajecten worden uitge-
voerd, deels door de eigen gemeentelijke klantmanagers. Om het bedrijfsleven in Ridderkerk actie-
ver te benaderen is een Regisseur Werk aangesteld. Ook zal het instrument loonkostensubsidie 
meer worden ingezet, als ondersteuning om mensen aan het werk te krijgen. 
 
3.2.6.2.22 Voorziening wet inschakeling werkzoekenden 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld vanuit een stimuleringsregeling klantmanagement (TBAU).  
Deze voorziening maakt deel uit van het programma 1. Werk en economie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 126.616 0 126.616 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De stimuleringregeling Klantmanagement (TBAU) is afgerekend met het ministerie SZW en de 
overgebleven middelen zijn als vrijval in de exploitatie opgenomen. 
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Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Niet van toepassing 
 
3.2.6.2.23 Voorziening ESF gelden 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Deze voorziening valt onder Project Jeugdwerkloosheid. In mei 2006 is het ESF-traject, uitgevoerd 
met behulp van subsidie van het Europees Sociaal Fonds, van start gegaan om de doelgroep, zo-
als omschreven in Aanpak Jeugdwerkloosheid in beeld en alsnog een startkwalificatie te laten be-
halen en uiteindelijk op een reguliere dan wel gesubsidieerde te plaatsen. Daarnaast wordt het 
ESF-traject ingezet voor de doelgroep jongeren, waarvoor het behalen van deelkwalificaties het 
hoogst haalbare is. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 0 92.355 92.355 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De gemeente realiseert eind 2007 het geplande aantal aanmeldingen van 120 jongeren.  
Voor het ESF-project zet Alexander Calder twee trajecten in, te weten een scholingstraject en een 
traject gericht op het vinden van werk. Niet al deze trajecten zullen vóór 31 december 2007 met re-
sultaat worden afgerond. De verwachting is dat de resultaten van deze trajecten in de loop van 
2008 worden gerealiseerd.  
Omdat een aanvullende bijdrage uit het ESF wordt ontvangen is het saldo van de voorziening per 
31 december 2007 (€ 92.355,--) niet nodig en is dit in 2007 vrijgevallen. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Niet van toepassing. Voor de trajecten die na 31 december 2007 doorlopen, is budget beschikbaar 
uit het Werkdeel van de Wet Werk en Bijstand.  
 
3.2.6.2.24 Voorziening verzilvering formatiebudgetsysteem openbaar basisonderwijs 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is in 1992 ingesteld. Oorspronkelijk als gevolg van de invoering van het formatie-
budgetsysteem waarin het mogelijk is om zogenaamde formatierekeneenheden (FRE’s)  te verzil-
veren. Tegenover elke FRE staat een geldbedrag. Een FRE kan ingezet worden voor het aanstel-
len van personeel of voor het verzilveren van het geldbedrag.  
Inmiddels is deze voorziening bedoeld om fluctuaties binnen het vergoedingen en uitgaven van het 
O&O-budget (organisatie en ondersteuning) van het openbaar onderwijs op te vangen. Het gaat 
b.v. om personele kosten voor vervanging bij zwangerschappen, kortdurende vervangingen etc. 
De voorziening valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 1.277.044 0 1.277.044 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Voorziening is per 1-1-2007 overgedragen aan 3Primair (verzelfstandigd openbaar onderwijs). 
Daarmee is deze voorziening niet meer nodig. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Deze voorziening kan worden opgeheven. 
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3.2.6.2.25 Voorziening onderwijskansen scholen 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening dient om fluctuaties in rijksvergoeding, inkomsten en uitgaven in het onderwijskan-
senbeleid op te vangen. 
De voorziening valt onder programma 4. Educatie 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 4.666 0 4.666 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
In de jaarrekening 2006 is rekening gehouden met een verplichting van € 58.607,-- (verwachte te-
rugbetaling aan het rijk) Bij de accountantscontrole op de rijksvergoeding  is in 2007 vastgesteld 
dat deze terugbetaling door het rijk niet wordt gevorderd. De vordering valt hierdoor vrij ten gunste 
van de exploitatie. Het rijksbeleid Onderwijskansen is beëindigd. Daardoor is het doel van de voor-
ziening komen te vervallen. Daardoor kan het resterende saldo van 4.666,-- eveneens vrijvallen ten 
gunste van de exploitatie. De totale vrijval bedraagt daarmee € 63.273,-- 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Door beëindiging van het rijksbeleid Onderwijskansen is het doel van de voorziening komen te ver-
vallen. De voorziening kan worden opgeheven.  
 
3.2.6.2.26 Voorziening onderwijsvoorrangsbeleid 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is bedoeld om fluctuaties in rijksvergoedingen, inkomsten en uitgaven op te van-
gen. 
De voorziening valt onder programma 4. Educatie. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 209.876 387.935 405.057 192.754
geraamd 2008 192.754 380.966 387.077 186.643
geraamd 2009 186.643 363.541 490.300 59.884
geraamd 2010 59.884 339.150 339.150 59.884
geraamd 2011 59.884 339.150 339.150 59.884

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De rijksgelden zijn voor een bedrag van € 387.935,-- toegevoegd aan de voorziening. De uitgaven 
voor het onderwijsvoorrangsbeleid zijn conform het collegebesluit over het onderwijsvoorrangsbe-
leid.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De geraamde dotaties zijn gebaseerd op de beschikkingen over de hoogte van de rijksvergoeding 
onderwijsachterstandenbeleid 2008/2009. De geraamde uitgaven zijn gebaseerd op het collegebe-
sluit over onderwijsachterstandenbeleid.  
 
3.2.6.2.27 Voorziening volledige kostendekking afvalstoffenheffing 
Doel (aard en reden) van deze reserves is 
De reserve is ingesteld bij de gemeenterekening 2004 
De reserve dient om voor- en nadelen op de inzameling van huishoudelijk afval via de afvalstoffen-
heffing te egaliseren, zodat op rekeningbasis volledige kostendekking wordt bereikt. 
De voorziening valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
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Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 866.840 493.811 0 1.360.651
geraamd 2008 1.360.651 0 340.163 1.020.488
geraamd 2009 1.020.488 0 340.163 680.325
geraamd 2010 680.325 0 340.163 340.162
geraamd 2011 340.162 0 340.162 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft het batig saldo op het product Afval.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De raad heeft besloten het voor- of nadelig saldo van de voorziening in 4 jaar te verrekenen met de 
te heffen afvalstoffenheffing. Bij een nadelig saldo wordt er aan de voorziening gedoteerd uit een 
hogere afvalstoffenheffing en bij een voordelig saldo valt de voorziening vrij ten gunste van een la-
gere afvalstoffenheffing.  
 
3.2.6.2.28 Voorziening Review NV MAR 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de rekening 2005. 
De voorziening betreft het sluiten van het overlaadstation op de PC Hooftstraat. 
De voorziening valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 272.210 0 272.210 0
geraamd 2008 0 0 0 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De voorziening review MAR is in 2007 aangewend en komt daarmee te vervallen. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Niet van toepassing. 
 
3.2.6.2.29 Voorziening egalisatie rioolrecht 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de gemeenterekening 2004 en is afgesplitst van de voorziening on-
derhoud riolering. 
De voorziening dient om de schommelingen die op rekeningbasis in de opbrengst rioolrechten ont-
staat ten gunste van de exploitatie van de riolering in te zetten. 
De voorziening valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 -13.890 83.559 0 69.669
geraamd 2008 69.669 17.417 52.252
geraamd 2009 52.252 17.417 34.835
geraamd 2010 34.835 17.417 17.417
geraamd 2011 17.417 17.417 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft het batig saldo op het product Riolering.  
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Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De raad heeft besloten het voor- of nadelig saldo van de voorziening in 4 jaar te verrekenen met de 
te heffen rioolrechten. Bij een nadelig saldo wordt er aan de voorziening gedoteerd uit hogere riool-
rechten en bij een voordelig saldo valt de voorziening vrij ten gunste van lagere rioolrechten.  
 
3.2.6.2.30 Voorziening Klimaatbeleid- en actieplan 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de gemeenterekening 2004 en betreft een ontvangen subsidie voor 
de uitvoering van het gemeentelijk Klimaatbeleid- en actieplan. 
De voorziening valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 58.380 876 12.608 46.648
geraamd 2008 46.648 0 46.648 0
geraamd 2009 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Door vacatures zijn niet alle geplande acties uitgevoerd. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Voor het jaar 2008  worden uitgaven voorzien in het kader van het terugdringen van de CO2 uit-
stoot. Eventuele na 2008 nog resterende bedragen dienen aan het rijk te worden terugbetaald. 
 
3.2.6.2.31 Voorziening luchtkwaliteit 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de programmamonitor van oktober 2005 en heeft als doel de kosten 
te dekken die verband houden met het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk plan van aan-
pak luchtkwaliteit. 
De voorziening valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 19.402 291 13.859 5.835
geraamd 2008 5.835 0 5.835 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
In 2008 dient de rapportage Luchtkwaliteit over 2007 te worden opgemaakt. 
 
3.2.6.2.32 Voorziening omgevingslawaai 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de programmamonitor van oktober 2005 en heeft als doel de kosten 
te dekken van het opstellen van gemeentelijke geluidkaarten en op deze kaarten gebaseerde ge-
luidactieplannen. De geluidkaarten en geluidactieplannen zijn instrumenten om de geluidbelasting 
door wegverkeer, industrielawaai en spoorlawaai in de gemeente te beheersen en waar mogelijk 
terug te dringen. 
De voorziening valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
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Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 53.705 29.552 12.617 70.640
geraamd 2008 70.640 289 40.000 30.929
geraamd 2009 30.929 315 5.000 26.244
geraamd 2010 26.244 153 5.000 21.397
geraamd 2011 21.397 0 20.000 1.397

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Ook voor wat betreft deze voorziening kan worden opgemerkt dat minder is uitgegeven t.g.v. vaca-
tures. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
In 2008 zullen geluidactieplannen worden opgesteld en een beleid Hogere waarden dienen te wor-
den geformuleerd. 
In 2011 dienen de geluidkaarten te worden geüpdate. 
 
3.2.6.2.33 Voorziening bijdragen investeringen stedelijke vernieuwing 2000 - 2005 (ISV-1) 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld in 2001 en dient om inkomsten en uitgaven van het ISV-I-budget inzich-
telijk te verantwoorden. 
De voorziening maakt deel uit van het directieprogramma Sterke wijken, vitale gemeente. 
De voorziening valt onder raadsprogramma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 993.236 14.899 221.580 786.555
geraamd 2008 786.555 0 815.484 -28.929
geraamd 2009 -28.929 0 50.000 -78.929
geraamd 2010 -78.929 0 0 -78.929
geraamd 2011 -78.929 0 0 -78.929

 
 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
In oktober 2007 is in uw raad de Voortgangsrapportage Ridderkerk, voortvarend aan de orde ge-
weest. Hoewel onder ISV-1 nog steeds wordt gesproken over het vorige stedelijke vernieuwings-
programma Sterke wijken, vitale gemeente is de periode ISV-1 geëindigd per 1 januari 2005. 
De uit de periode ISV-1 lopende projecten en verplichtingen zijn meegenomen in ISV-2 en zullen 
samen met de afspraken ISV2 verantwoord moeten worden. 
In de voortgangsrapportage van oktober j.l is sprake van herverdeling van de budgetten in totaliteit. 
Op basis van uw besluit daaromtrent kan voortaan van één budget worden uitgegaan. 
Met ingang van 2008 kunnen de voorzieningen dus worden samengevoegd. 
De toevoeging in 2007 betreft een bedrag aan rente. De onttrekking betreft uitgaven ten behoeve 
van aanpassing openbaar gebied. 
Bij de controle van de rekening 2007 is gebleken dat in het verleden ten onrechte inflatiecorrectie 
(uit de bespaarde rente) aan de voorziening is toegevoegd. Voor geoormerkte gelden is dit niet 
toegestaan, alleen de ontvangen bijdragen mogen aan de voorziening worden toegevoegd. In 2007 
is een bedrag van € 181.312,-- aan de voorziening onttrokken ter correctie van de inflatiecorrecties. 
Deze middelen zijn echter wel nodig voor dekking van toekomstige ISV-uitgaven en dienen daarom 
in een bestemmingsreserve ISV te worden gestort. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Kortheidshalve wordt verwezen naar de voortgangsrapportage oktober 2007. 
De onttrekking is conform uw besluitvorming voor de herstructurering van het wijkwinkelcentrum 
Drievliet, voor de herschikking accommodaties Bolnes (verbouw De Noordhave), aanpassingen 
openbaar gebied en bodemprojecten. 
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3.2.6.2.34 Voorziening bijdragen investeringen stedelijke vernieuwing 2005-2009 (ISV-2) 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld in 2005 en dient om inkomsten en uitgaven van het ISV-2-budget in-
zichtelijk te verantwoorden. 
De voorziening valt onder raadsprogramma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 599.551 444.587 139.652 904.486
geraamd 2008 904.486 427.193 622.739 708.940
geraamd 2009 708.940 502.731 671.642 540.029
geraamd 2010 540.029 54.732 679.766 -85.005
geraamd 2011 -85.005 0 0 -85.005

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de 3e jaarlijkse bijdrage als ISV-programmagemeente en een bedrag aan 
rente. De onttrekking betreft een bijdrage aan de nieuwbouw van bereikbare huurwoningen bij De  
Noordhave. 
Bij de controle van de rekening 2007 is gebleken dat in het verleden ten onrechte inflatiecorrectie 
(uit de bespaarde rente) aan de voorziening is toegevoegd. Voor geoormerkte gelden is dit niet 
toegestaan, alleen de ontvangen bijdragen mogen aan de voorziening worden toegevoegd. In 2007 
is een bedrag van € 12.885,-- aan de voorziening onttrokken ter correctie van de inflatiecorrecties. 
Deze middelen zijn echter wel nodig voor dekking van toekomstige ISV-uitgaven en dienen daarom 
in een bestemmingsreserve ISV te worden gestort. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
In oktober 2007 is in uw raad de Voortgangsrapportage Ridderkerk, voortvarend aan de orde  
geweest. De uit de periode ISV-1 lopende projecten en verplichtingen zijn meegenomen in ISV-2 
en zullen samen met de afspraken ISV2 verantwoord moeten worden. 
In de voortgangsrapportage van oktober jl. is sprake van herverdeling van de budgetten in totaliteit. 
Op basis van uw besluit daaromtrent kan voortaan van één voorziening worden uitgegaan. 
Met ingang van 2008 kunnen de voorzieningen dus worden samengevoegd. Uit de te vormen be-
stemmingsreserve ISV kunnen de negatieve saldi van de samen te voegen voorzieningen ISV 1 en 
2 worden aangezuiverd. 
 
3.2.6.2.35 Voorziening Woningbouw 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de programmamonitor van oktober 2005. 
De voorziening betreft de van de stadsregio ontvangen bijdragen voor de bouw van woningen voor 
bepaalde categorieën. 
De voorziening valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 1.094.000 835.000 50.000 1.879.000
geraamd 2008 1.879.000 1.010.000 1.204.000 1.685.000
geraamd 2009 1.685.000 902.500 1.560.000 1.027.500
geraamd 2010 1.027.500 0 0 1.027.500
geraamd 2011 1.027.500 0 0 1.027.500

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de bijdragen van de Stadsregio, die verkregen zijn na het slaan van de eer-
ste paal voor een aantal woningbouwprojecten. De onttrekking is de uitbetaling van een bijdrage 
aan Woonvisie na de gereedmelding van 10 bereikbare huurwoningen plan ’s-Gravenhof. 
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Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De toevoegingen betreffen bijdragen van de Stadsregio voor projecten na het slaan van de eerste 
paal en waarvan oplevering wordt verwacht vóór 1 januari 2010. 
De onttrekkingen betreffen de uitbetalingen na gereed melding van bouwprojecten. 
 
3.2.6.2.36 Voorziening Benin 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij het saldo 2005 (bijdrage VNG) voor projecten in Dogbo, Bénin in het 
kader van ontwikkelingssamenwerking. Dit saldo is, tezamen met het gemeentelijk budget van jaar-
lijks € 15.500,-- bestemd voor dekking van de kosten in 2006 en 2007. 
De voorziening valt onder het programma 6. Welzijn. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 86.442 73.341 138.155 21.628
geraamd 2008 21.628 239 21.867 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
T.o.v. de oorspronkelijke planning 2006 is een vertraging ontstaan. Dit betekent dat sommige on-
derdelen van de werkzaamheden en daarmede een deel van de investeringen noodzakelijkerwijs 
worden doorschoven naar 2007. 
Er zijn twee werkbezoeken geweest aan Dogbo en er is een stage eenmaal een stage vanuit Dog-
bo 
 
Beleidsmatige toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Het project loopt af in 2008, een verrekening zal plaatsvinden met de VNG.  
 
3.2.6.2.37 Voorziening BOS-impuls 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de jaarrekening 2006 in verband met de rijksbijdrage BOS-impuls. 
De voorziening valt onder het programma 6. Welzijn.  
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 70.000 99.250 98.500 70.750
geraamd 2008 70.750 30.000 50.000 50.750
geraamd 2009 50.750 0 50.750 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Vanuit het Rijk is in 2007 een bijdrage van in totaliteit € 99.250,- ontvangen t.b.v. het BOS project. 
Dit gehele bedrag is toegevoegd aan de voorziening. Onttrekking betreft de subsidie die aan de 
SRS is verstrekt op 29 november 2007 voor uitvoer van het BOS project – VMBO. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Omdat projectduur en financieringstermijn van het ministerie van elkaar afwijken heeft de voorzie-
ning een egaliserende werking. In 2008 wordt een laatste bijdrage van het Rijk verwacht ter hoogte 
van € 30.000,-- terwijl het project tot 2009 loopt.  
 
3.2.6.2.38 Voorziening elektronische kinddossier 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Financiële bijdrage aan instellingen die zorg dragen voor jeugdgezondheidszorg, voor realisatie 
elektronisch kinddossier. 
Deze voorziening valt onder programma 7 
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Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 0 15.787 0 15.787
geraamd 2008 15.787 15.787 0
geraamd 2009 0 0
geraamd 2010 0 0
geraamd 2011 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
Rijksbijdrage van ministerie VWS ontvangen, doel in 2007 niet gerealiseerd. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Naar alle waarschijnlijkheid wordt invulling elektronisch kinddossier in 2008 gerealiseerd, dus bij-
drage verstrekt aan instelling(en) jeugdgezondheidszorg. 
 
3.2.6.2.39 Voorziening onderhoud graven 10/20 jaar 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening wordt gevormd door de afkoopsommen voor het onderhoud van graven en jaarlijks 
aangewend voor de dekking van kosten van onderhoud van graven en graftekens. 
De voorziening valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 3.572.562 384.249 369.631 3.587.180
geraamd 2008 3.587.180 370.808 394.354 3.563.634
geraamd 2009 3.563.634 382.287 400.469 3.545.453
geraamd 2010 3.545.453 382.457 421.114 3.506.796
geraamd 2011 3.506.796 377.517 411.449 3.472.864

 
 

Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
De toevoeging betreft de rentebijschrijving per 1 januari 2007 en de storting van de in 2007 ont-
vangen afkoopsommen voor onderhoud van graven. De onttrekking betreft de annuïtaire aanwen-
ding van de voorziening ter (gedeeltelijke) dekking van het in 2007 uitgevoerde onderhoud aan de 
begraafplaatsen. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
De toevoegingen en onttrekkingen betreffen de rentebijschrijving, de storting van in de planperiode 
te ontvangen afkoopsommen voor onderhoud van graven en de annuïtaire aanwending van de 
voorziening ter dekking van in de planperiode uit te voeren onderhoud. 
 
3.2.6.2.40 Voorziening samenwerking Soza Gemeente Albrandswaard 
Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Op 25 oktober 2005 hebben de colleges van de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk het be-
sluit over het voornemen tot regionale samenwerking ondertekend. Vervolgens is een financiële 
bijdrage in het kader van de Tijdelijke stimuleringregeling samenwerkingsverband Abw aange-
vraagd en toegekend. 
Deze voorziening valt niet onder een raadsprogramma. 
 
Verloop van de voorziening 
 

1 januari toevoeging onttrekking 31 december
gerealiseerd 2007 3.208 20.000 12.378 10.830
geraamd 2008 10.830 0 10.830 0
geraamd 2009 0 0 0 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0
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Toelichting mutaties 2007 en resultaat doorlichting per 31 december 2007 
In 2007 is de resterende subsidie van € 20.000,-- ontvangen, omdat het samenwerkingsverband 
SoZa met Albrandswaard per 1 januari 2007 is gerealiseerd. In 2007 is een onttrekking van  
€ 12.378,-- gedaan omdat nog diverse kosten zijn betaald. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2008-2011 
Over de verdeling van het restantbedrag tussen de beide gemeenten moet nog bestuurlijke be-
sluitvorming plaatsvinden. Dit zal in 2008 gebeuren. 
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3.2.7 Staat van vaste schulden

OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Nr. Oorspronkelijk Datum en nr. besluit van O/ Jaar Rente Schuldrestant Bedrag van in    Rente     Aflossing   Schuldrestant
bedrag van de raad         goedkeuring S/ laatste aan het begin het dienstjaar aan het einde
geldlening R aflos- perc. van het dienst- opgenomen van het dienst-

sing jaar leningen jaar

RUBRIEK A: GELDLENINGEN

Leningen t.b.v. woningbouw

239 902.821,27 n.v.t. S 2010 5,65 849.942,35 0,00 47.891,07 9.354,96 840.587,39
Totaal leningen t.b.v. woningbouw 849.942,35 0,00 47.891,07 9.354,96 840.587,39

Overige leningen
1 9.983.164,75 20-07-1998 B. & W. 05-01-1999, nr. 5 S 2009 4,11 2.994.949,43 0,00 83.657,26 998.316,48 1.996.632,95
2 11.344.505,40 20-07-1998 B. &  W.  24-08-1999 S 2024 5,18 8.168.043,89 0,00 414.812,34 453.780,22 7.714.263,67
3 7.000.000,00 B. &  W.  22-07-2003 S 2014 3,98 5.600.000,00 0,00 197.341,67 700.000,00 4.900.000,00
4 8.000.000,00 B. &  W.  22-07-2003 S 2019 4,36 6.933.333,34 0,00 280.977,78 533.333,33 6.400.000,01
5 10.000.000,00 B. &  W.  22-07-2003 S 2034 4,86 9.333.333,34 0,00 438.750,00 333.333,33 9.000.000,01

Totaal overige leningen 33.029.660,00 0,00 1.415.539,05 3.018.763,35 30.010.896,65

Sub-totaal RUBRIEK A: Geldleningen 33.879.602,35 0,00 1.463.430,12 3.028.118,31 30.851.484,04

RUBRIEK B: WAARBORGSOMMEN

Waarborgsommen van derden
Gebruik gymnastiekzalen 283,61 0,00 0,00 0,00 283,61
Gebruik sportparken 263,19 0,00 0,00 0,00 263,19
Huurders woningen 272,27 0,00 0,00 0,00 272,27
Waarborgen voor pasjes parkeerabonnementen 666,96 0,00 0,00 0,00 666,96
Kermisexploitant 1.474,79 0,00 0,00 0,00 1.474,79

Totaal waarborgsommen derden 2.960,82 0,00 0,00 0,00 2.960,82

Sub-totaal RUBRIEK B: Waarborgsommen 2.960,82 0,00 0,00 0,00 2.960,82

TOTAAL-GENERAAL 33.882.563,17 0,00 1.463.430,12 3.028.118,31 30.854.444,86
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3.2.8 Specificatie vlottende passiva 
 

Vlottende passiva Saldo
31-12-2007

Saldo 
31-12-2006

Schulden korter dan één jaar 7.479.852 6.570.595
Overlopende passiva 5.242.220 6.031.445

Totaal 12.722.072 12.602.040  
 
 
3.2.9 Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen  
Naast de borgstellingen en garanties (zie hoofdstuk 3.2.10) en risicoverplichtingen (zie paragraaf 
Weerstandsvermogen/ hoofdstuk 2.3.2.) heeft de gemeente nog overige verplichtingen die niet uit 
de balans blijken. Te denken valt hierbij aan lopende verplichtingen vanuit huur- en leasecontrac-
ten.  
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Nr. Oorspronkelijk Doel van de geldlening Naam van de geldnemer
bedrag van de raads- goedkeurings-

geldlening besluit besluit

1 2 3 4 5 6

1 136.134 Bouw clubgebouw Voetbalvereniging R.V.V.H.  20-06-1977  20-06-1977
 nr 128  nr. B44771

2 101.080 Bouw clubgebouw Ridderkerkse Lawn-  26-01-1998
Tennis club nr. 656

3 113.445 Bouw clubhuis, annex kleed- Tennisvereniging  24-10-1983  08-11-1983
en wasgelegenheid op het d'Oudelande  nr. 251  nr. B49432
sportpark Oosterpark

4 2.836.126 Bouw bejaardencentrum en St.Alg.bejaardencentrum 26-1-1987
36 bejaardenwon. in Bolnes Ridderkerk nr. 174

5 427.425 Renovatie Kerkweg en de Woningbouwvereniging  23-02-1987
Burg. Kruyffstraat Vooruitgang  nr. 195

6 68.067 Springkuil sportzaal
Gr.Lodewijkstraat O.K.K.  25-04-1988  07-06-1988

 nr. 476  nr.3412235
7 263.193 Uitbreiding buurthuis de Klinker Stichting Dynamiek  22-02-1988  08-03-1988

 nr. 428  nr. 3411036
8 226.890 Renovatie 97 woningen Ver.tot.verb. volkshv. 06-06-1989
9 1.669.525 Nieuwbouw Gemini-college Olovo 23-06-1997

nr. 515a
10 18.604.989 Herfinanciering klimlening Stichting Woonvisie 27-04-1998

bouw 201 won. Fazant/Patrijs nr. 8
11 28.905.800 Herfinanciering klimlening Stichting Woonvisie 27-04-1998

bouw 192 won. Brasem nr. 8
12 6.806.703 Herfinanciering Stichting Woonvisie 24-11-1997

(v.m. Ridderstede) nr. 630
13 136.134 Aankoop pand Reijerweg 62 Stichting Dynamiek 29-06-1998

nr. 41
14 6.150.587 Herfinanciering lening Bouw Stichting Woonvisie 25-05-1998

81 woningen in Mauritshoek nr.15
15 299.495 Bouw Sporthal Reijerpark Stichting sporthal Reijerpark 24-02-1998

nr. 986
16 294.957 Bouw kinderdagverblijf Stichting kinderopvang b. en w. besluit

Bizetstraat 5 Ridderkerk 24-11-1998
17 36.302 Aankoop Prinsenstraat 76 Muziekvereniging Harmonie 11-7-2000

nr.5786
18 11.345 Aankoop Kerkweg 80 Chr.Muziekver.Harpe Davids 18-7-2000

nr. 6292
19 1.725.000 Herfinanciering lening bouw Stichting Woonvisie b.en w. besluit

De Riederborgh en 27-11-2001
35 bejaardenwoningen

20 68.067 Renovatie clubgebouw Sportvereniging Bolnes b.en w. besluit
26-03-2002

21 10.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
17-12-2002

22 5.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
13-05-2003

Datum en nummer van het:

3.2.10 Borgstellingen en garanties
3.2.10.1 Overzicht borgstellingen en garanties
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Rente- Bedrag van Totaalbedrag Toelichting
perc. in 2007 van gewone

totaal waarvan door gewaar- en buiten- totaal waarvan door 
de gemeente borgde geld- gewone de gemeente

              gewaarborgd leningen aflossing (8+10-11) gewaarborgd

7 8 9 10 11 12 13 14

8,83 4.538 4.538 4.538 0 0

6 53.474 53.474 5.347 48.127 48.127

9 4.538 4.538 4.538 0 0

 7,1 1.166.895 1.166.895 162.717 1.004.178 1.004.178

4,51 62.031 62.031 62.031 0 0

6,95 43.465 43.465 2.437 41.028 41.028
7,25 105.096 105.096 8.758 96.338 96.338

6,83 1.617.773 1.617.773 7.886 1.609.887 1.609.887

5,26 11.821.277 11.821.277 1.060.647 10.760.630 10.760.630

5,24 16.707.054 16.707.054 1.734.632 14.972.422 14.972.422

5,59 2.776.391 2.776.391 638.534 2.137.857 2.137.857

5,46 99.831 99.831 4.538 95.293 95.293

5,49 4.981.060 4.981.060 184.589 4.796.471 4.796.471

5,2 257.607 257.607 6.533 251.074 251.074

5,59 255.861 255.861 6.194 249.666 249.666

6,25 24.958 24.958 1.815 23.143 23.143

7 7.794 7.794 568 7.226 7.226

4,715 1.454.757 1.454.757 75.708 1.379.049 1.379.049

5,0 51.027 51.027 3.408 47.619 47.619

5,16 10.000.000 10.000.000 275.013 9.724.987 9.724.987

4,32 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 fixe-lening

aan het einde van 2007
Restantbedrag van de geldlening

aan het begin van 2007
Restantbedrag van de geldlening
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Nr. Oorspronkelijk Doel van de geldlening Naam van de geldnemer
bedrag van de raads- goedkeurings-

geldlening besluit besluit

1 2 3 4 5 6

23 5.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
13-05-2003

24 5.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
13-05-2003

25 411.891 Herfinanciering lening bouw Stichting Openbare b.en w. besluit
hoofdbibliotheek bibliotheek Ridderkerk 02-09-2003

26 10.000.000 Aankoop woningen, winkels b.en w. besluit
en kantoorpand Vlietplein Stichting Woonvisie 02-12-2003

27 10.000.000 Aankoop woningen, winkels b.en w. besluit
en kantoorpand Vlietplein Stichting Woonvisie 02-12-2003

28 10.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
19-04-2004

29 140.038 Aanleg oxydatiesysteem t.b.v. Stichting Ridderkerk Sport b.en w. besluit
zwembad "De Fakkel" 22-02-2005

30 10.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
10-05-2005

31 7.500.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
25-04-2006

32 7.500.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
25-04-2006

33 10.000.000 Herfinanciering 3 klimleningen Stichting Woonvisie b.en w. besluit
23-08-2006

 
 TOTAAL

Datum en nummer van het:
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Rente- Bedrag van Totaalbedrag Toelichting
perc. in 2007 van gewone

totaal waarvan door gewaar- en buiten- totaal waarvan door 
de gemeente borgde geld- gewone de gemeente

              gewaarborgd leningen aflossing (8+10-11) gewaarborgd

7 8 9 10 11 12 13 14

4,48 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 fixe-lening

4,57 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 fixe-lening

4,15 290.961 290.961 43.701 247.261 247.261

4,88 9.170.562 9.170.562 303.892 8.866.671 8.866.671

5,08 9.531.236 9.531.236 172.376 9.358.860 9.358.860

4,34 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 fixe-lening

3,25 140.038 140.038 140.038 140.038 lease

4,29 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 fixe-lening

4,36 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 fixe-lening

4,41 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 fixe-lening

3,99 10.000.000 10.000.000 10.000.000 fixe-lening

120.628.224 120.628.224 10.000.000 4.770.400 125.857.824 125.857.824

Restantbedrag van de geldlening Restantbedrag van de geldlening
aan het begin van 2007 aan het einde van 2007
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3.2.10.2 Overzicht van hypotheekgaranties inzake eigenwoningbezit 
 

De saldiopgaven van de hypothecaire geldleningen met gemeentegarantie zijn nog niet allemaal 
ontvangen, waardoor het bedrag per 31 december 2006 is vermeld. 
Verstrekte hypotheekgaranties aan particulieren afgesloten tot 1 januari 1995.  
 
Stand per 31/12/2007 
 

 

GELDGEVER AANTAL HOOFDSOMMEN
VLGS. GGA+

ABN-AMRO Bank N.V. 79 3.301.784
Coöp. Rabobank "Ridderkerk" B.A. 70 2.075.008
Verenigde Spaarbank N.V. 43 1.722.249
Postbank N.V. 135 4.066.494
ING Bank N.V. 51 2.610.007
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds N.V. 14 596.446
Bouwfonds Hypotheken N.V. 30 1.330.027
Gemeentschappelijk Administratiekantoor 10 508.632
Delta Lloyd Levensverzekering N.V. 7 507.029
Direct Bank N.V. 9 412.602
AMEV Levensverzekering N.V. 3 138.057
AEGON Levensverzekering N.V. 3 87.864
Westland Utrecht Hypotheekbank N.V. 7 102.648
Centraal Beheer Achmea 5 226.136
Het Hooge Huys Hypotheken 10 623.060
Nationale Nederlanden N.V. 39 2.163.927
Stad Rotterdam Verzekeringen 9 452.135
Woonfonds Holland B.V. 5 299.666
Rabo Hypotheekbank 5 179.136
Mees Pierson N.V. 3 136.417
Amersfoortse Levensverzekering Mij N.V. 4 234.900
Ohra Pensioenverzekeringen 1 82.361
Banque Paribas Nederland N.V. 3 3.889
Coöp. Rabobank B.A. gev. in Rotterdam 1 41.833
Reaal Hypotheken B.V. 3 178.855
SNS Bank gev. In Gorinchem 1 56.496
Woonvisie (v.m. PWS) 5 54.328

Totaal 555 22.191.986
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