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Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.
Wilgenbos 4
3311 JXDordrecht
Postbus 1165
3300 BD Dordrecht

Tel: (078) 6112500
Fax: (078) 6112577
www.deloitte.nl

Aan de leden van gemeenteraad
van de gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG RIDDERKERK

Datum Behandeld door Kenmerk

20 mei 2009 09R0680/CK15501-
3112162350

Verkiaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2008 van gemeente Ridderkerk, bestaande uit de balans per 31
december 2008 en de programmarekening over 2008 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk is verantwoordelijk
voor het opmaken van de jaarrekening, aismede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke
regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van
een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de
jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen
afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten bevat en voor de naleving van
de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondsiagen voor
financiële versiaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden
redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over dejaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole
provincies en gemeenten en het controleprotocol vastgesteld door de gemeenteraad bij
raadsbesluit van 6 september 2008, nummer 2007-115.

Op alle contractuele relaties van Deloitte zijn de algemene voorwaarden van Deloitte, welke zijfl Member of
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Flotterdam onder aktenummer Deloitte Touche Tohmatsu
84/2004 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en
zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant,
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als
gevoig van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de
activa en passiva, aismede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot
doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de
gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de
toegepaste grondsiagen voor financiële versiaggeving, van de redelijkheid van schattingen die
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft gemaakt, een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening, aismede een evaluatie van het normenkader voor
rechtmatigheid zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 19 februari 2009.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij
raadsbesluit van 6 september 2008 , nummer 2007-115 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Ridderkerk een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2008 als van de activa en passiva per
31 december 2008 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.
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Verkiaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften
van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet
melden wij dat het j aarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
j aarrekening.

Deloitte Accountants B.V.
was getekend:

D. Vermaas RA
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2. Jaarverslag 
 
2.1 Algemene toelichting  
 
2.1.1 Stand van zaken actiepunten accountantscontrole t/m rekening 2008 
 

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 2008 
 

Het jaar 2008 sluit met een positief eindresultaat van € 946.500,--. In het raadsvoorstel behorende 
bij deze jaarrekening zal het college de raad een voorstel doen over hoe wij dit eindresultaat willen 
bestemmen. 
 
2.1.3 Leeswijzer 
 

In onderdeel 1 wordt het oordeel van de accountant in een verklaring weergegeven.  
 
In het onderdeel 2. Programmaverantwoording is per programma aangegeven:  
• Welke effecten/doelen wij bereikt hebben; 
• Wat wij daarvoor gedaan hebben; 
• Wat het heeft gekost. 

 
Daarnaast worden in onderdeel 2. de Paragrafen gepresenteerd. Er wordt een toelichting gegeven 
op de stand van zaken van een aantal belangrijke beleidsonderwerpen. Deze vormen als het ware 
een dwarsdoorsnede op de programmajaarrekening.  
 
Een totaaloverzicht van de gerealiseerde lasten en baten inclusief een cijfermatige analyse van af-
wijkingen vindt u terug in het onderdeel 3.Programmarekening met toelichting.  
In dit onderdeel is ook de Balans met toelichting opgenomen. Ingegaan wordt op de vermogensposi-
tie van de gemeente. Hierin zijn onder andere ook de bestedingsoverzichten van de reserves en 
voorzieningen 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 hoger 
schaalniveau wordt gevoerd. Bestuurlijk en ambtelijk participeert Ridderkerk in het Regionaal Eco-
nomisch 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 ondersteuning aan 
bedrijven wordt verstrekt. 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 
digitaal hulpmiddel, waar ondernemers alle informatie over wet- en regelgeving vinden. Het digitale 
Bedrijvenloket is inmiddels gesloten wegens te weinig belangstelling vanuit het bedrijfsleven. In 
2007 is een  
pilot gestart met parkmanagement. De gemeente draagt hier tot en met 2009 financieel aan bij. 
Daarna moeten voldoende bedrijven zich hebben aangesloten om selfsupporting te zijn. Na Rotter-
dam en Schiedam telt Ridderkerk het meeste aantal bedrijven binnen de gemeentegrenzen. De ge-
meente 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 re-integratievoorziening 
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 ar-
beidsmarkt 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  
 

In 2008 heeft het invoeren van de Work First-aanpak er voor gezorgd dat de werkwijze van de 
klantmanagers Werk aan het veranderen is. Er worden meer reïntegratie-activiteiten door de klant-
managers zelf uitgevoerd, in plaats van door bureau’s. Daarnaast is, door de invoering van de func-
tie Regisseur Werk, meer succes geboekt in het plaatsen van klanten op regulier werk. Wel is er nog 
steeds sprake van een harde kern uitkeringsgerechtigden, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
heeft. Op de aanpak van deze groep zal extra moeten worden ingezet. 
Voor jongeren zonder startkwalificatie worden trajecten ingekocht bij het RMC. De gemeente wil de-
ze jongeren ook zelf gaan begeleiden, de aanpak hiervoor is in 2008 ontwikkeld. 
In 2008 is ook onderzocht op welke wijze de gemeente de regie op de WSW zelf kan uitvoeren. 
Hieruit volgt dat de gemeente, samen met Barendrecht, vanaf 2010 zelf de regie op de WSW gaat 
voeren, door middel van een eigen regiebureau. Eind 2008 is besloten uit de gemeenschappelijke 
regeling Drechtwerk te treden. 
 
In 2008 is het programma Ridderkerk Werkt uitgevoerd. Het programma Ridderkerk werkt omvatte 
vier onderdelen. Sterk werk, Gesmeerd werk, Aangesloten werk en Het werkt. Door deze onderde-
len in samenhang te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen is een belangrijke meerwaarde ontstaan.  
Onderdeel van Sterk Werk was het ontwikkelen van een economische visie. Op verzoek van de 
raad is dit onderdeel geworden van de structuurvisie. Andere onderdelen van Sterk werk zoals het 
realiseren van een gevarieerd werkgelegenheidsaanbod, het bevorderen van innovatie, het verbete-
ren van het vestigingsklimaat en het verlagen van de administratieve lasten hebben een plek gekre-
gen binnen Gesmeerd Werk. 
Het onderdeel Aangesloten Werk heeft een inventarisatie opgeleverd van de opleidingsmogelijkhe-
den en leerwerktrajecten in de regio. Daarnaast heeft dit onderdeel tot het inzicht geleid dat er nau-
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we samenwerking noodzakelijk is tussen de activiteiten gericht op het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten en toeleiding naar werk. Aangezien hier ook regionale partijen bij betrokken zijn, 
RMC – CWI/UWV, wordt onderzocht hoe dit in regionale samenwerking kan worden vormgegeven. 
 
Vanuit Gesmeerd Werk is in 2008 sterk ingezet op het versterken van de contacten met het bedrijfs-
leven. Dit heeft geleid tot concrete afspraken met meerdere werkgevers over het in dienst nemen 
van uitkeringsgerechtigden. 
In het kader van de vorming van Locaties Werk en Inkomen wordt gestreefd naar een variant waarin 
de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger wordt aangeboden. Daarbij wordt nauw samenge-
werkt met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard. 
Ten aanzien van de WSW is eind 2008 besloten uit de GR Drechtwerk te treden. In BAR-verband 
wordt de regie op de uitvoering van de WSW vormgegeven. Doel is om meer WSW-ers in de eigen 
gemeente een werkplek te bieden. 
Het onderdeel Sterk Werk is in 2008 afgerond. Het programma is eind 2008 opgeheven en ingebed 
in de procesgestuurde reguliere werkzaamheden. 
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   2.2.1.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Werk en Economie  
 

 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen vanaf 2009 Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

Een evenwichtige opbouw van de 
ridderkerkse bevolking naar inko-
men en opleiding. 

Het aandeel dienstverlenende bedrijven stijgt 
met 2% per 2010 t.o.v. 2005  

Aandeel dienstverlenende bedrijven 
stijgt van 33% naar 35%. 

Het doorontwikkelen van het bedrij-
venterrein Cornelisland. 

Diverse bedrijfsterreinen worden 
(door)ontwikkeld  teneinde on-
dernemers ruimte te bieden voor 
nieuwe vestigingslocaties. 

Sturing en 
Beleid 
 
 

Door een formele fout in de procedure moet de onteigenings-
procedure van de Cornelisland opnieuw worden gevoerd. Dit 
betekent een vertraging van ca. 1 jaar. 
De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2010 kan 
worden beschikt over de gronden in de polder Cornelisland. 
 
De raad heeft in oktober 2008 een voorstel met een bijbeho-
rend amendement aangenomen over de herontwikkeling van 
het gebied rond de Ridderster, waarbij onder voorwaarden 
wordt ingestemd met de herontwikkeling van een deel van de 
polder Nieuw Reijerwaard tot bedrijfsterrein. Een en ander zal 
in samenwerking met de betrokken partijen verder worden 
uitgewerkt. 
 

 

Een evenwichtige opbouw van de 
ridderkerkse bevolking naar inko-
men en opleiding. 

Het aandeel dienstverlenende bedrijven stijgt 
met 2% per 2010 t.o.v. 2005  

Aandeel  dienstverlenende bedrij-
ven stijgt van 33% naar 35%. 

Visie op economische ontwikkeling 
ontwikkelen. 

  Sturing en 
Beleid 

De economische visie maakt onderdeel uit van de structuurvi-
sie. Een aantal aspecten uit de startnotitie Ridderkerk werkt, 
die geen ruimtelijke consequenties hebben, zullen op een 
andere wijze tot stand worden gebracht 

 

Het stimuleren van een aantrekke-
lijk vestigings- en ondernemers-
klimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvestigingen en 
arbeidsplaatsen minimaal gelijk aan 2007 

De waardering van bedrijven voor 
vestigings- en ondernemingsklimaat 
moet minimaal een 7 zijn in 2010 
(2007:6,2 Meting van de Kamer van 
Koophandel). 
 

Pilot parkmanagement in Donker-
sloot. 

Pilot parkmanagement in Donker-
sloot 

Sturing en 
Beleid 

In 2008 heeft het beeld van wat ‘de ondernemer’ van ‘de ge-
meente’ verwacht, vorm gekregen. Het is belangrijk om door 
te gaan met het opbouwen van kontakten om straks geba-
seerd op een breder netwerk keuzes te kunnen maken. 
 

De parkmanagementorganisatie is bezig met verdere acquisi-
tie en het organiseren van themabijeenkomsten voor bedrij-
ven. 
 
Binnenkort zal besluitvorming plaatsvinden of we deze ont-
wikkelingen willen en kunnen combineren. 

 

Het stimuleren van een aantrekke-
lijk vestigings- en ondernemers-
klimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvestigingen en 
arbeidsplaatsen minimaal gelijk aan 2007 

De waardering van bedrijven voor 
vestigings- en ondernemingsklimaat 
moet minimaal een 7 zijn in 2010 
(2007:6,2  Meting van de Kamer 
van Koophandel). 
 

Exploiteren van de haven en week-
markt. 

  Beheer en 
Uitvoering 

Voor de haven is in 2008 een subsidieaanvraag gedaan voor 
het realiseren van een betere ontsluiting van het havenge-
bied. Subsidie is nog niet toegekend. 
Wat betreft de weekmarkt zijn in 2008 de tarieven verhoogd. 
De markcommissie heeft daarbij aangegeven dat de huidige 
tarieven erg hoog zijn. Voor 2009 wordt een tekort op de ex-
ploitatie voorzien. De markcommissie heeft echter aangege-
ven dat een nieuwe verhoging van de tarieven problematisch 
is. 

 

Het stimuleren van een aantrekke-
lijk vestigings- en ondernemers-
klimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvestigingen en 
arbeidsplaatsen minimaal gelijk aan 2007 

De waardering van bedrijven voor 
vestigings- en ondernemingsklimaat 
moet minimaal een 7 zijn in 2010 
(2007:6,2  Meting van de Kamer 
van Koophandel) 

Intensiveren van bedrijfsbezoeken en 
contacten met vertegenwoordigers 
van bedrijven. 

Intensiveren van bedrijfsbezoe-
ken en contacten met vertegen-
woordigers van bedrijven 

Spelregels De functie Regisseur Werk is in 2008 volop tot bloei gekomen 
en heeft veel nieuwe bedrijfscontacten opgeleverd. 

 

Het stimuleren van een aantrekke-
lijk vestigings- en ondernemers-
klimaat. 

In 2010 is het aantal bedrijfsvestigingen en 
arbeidsplaatsen minimaal gelijk aan 2007 

De waardering van bedrijven voor 
vestigings- en ondernemingsklimaat 
moet minimaal een 7 zijn in 2010 
(2007:6,2) 

Inventariseren regeldruk voor bedrij-
ven (onder voorbehoud van subsidie 
door EIM) en starten met deregule-
ren. 

Voeren van bedrijfsvriendelijk 
beleid door beperking administra-
tieve lasten en bundeling van on-
vermijdelijke controles.  

Spelregels In opdracht van de gemeente heeft ZenC onderzoek uitge-
voerd naar de administratieve lastendruk. Dit onderzoek heeft 
geresulteerd in een rapportage, incl. maatregelenplan. In 
2009 zal besluitvorming plaatsvinden over het vervolg. 

 

Stimuleren dat iedere Ridderkerker 
volwaardig deelneemt aan de sa-
menleving en verantwoordelijk en 
betrokken is.  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt 
minimaal 60% onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 10% in de re-
gio, 6% regio exclusief Rotterdam) 

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

In 2008 stromen 50 bijstandsgerech-
tigden uit naar regulier werk en volgt 
60% van het totale Ridderkerkse bij-
standsbestand een reïntegratiepro-
gramma ofwel werkt met behoud van 
uitkering ofwel verricht vrijwilligers-
werk. 
 

In 2009 en verder stromen jaar-
lijks 75 bijstandsgerechtigden uit 
naar regulier werk en volgt 60% 
van het totale Ridderkerkse bij-
standsbestand een reïntegratie-
programma ofwel werkt met be-
houd van uitkering ofwel verricht 
vrijwilligerswerk 

Spelregels Er zijn in 2008 82 mensen uitgestroomd naar regulier werk. 
In 2008 hebben ongeveer 200 klanten deelgenomen aan een 
reïntegratietraject. 

De uitstroomdoelstelling is ge-
haald. Het aantal klanten op tra-
ject is minder dan 60% van het 
bestand. Dat komt omdat in de 
loop van 2008 de nadruk meer is 
gelegd op reïntegratie-activiteiten 
door de klantmanagers zelf. 

Stimuleren dat iedere Ridderkerker 
volwaardig deelneemt aan de sa-
menleving en verantwoordelijk en 
betrokken is.  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt 
minimaal 60% onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 10% in de re-
gio, 6% regio exclusief Rotterdam) 

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

Er worden 95 werkplekken, waarvan 
70 beschermde banen en 25 opstap-
banen, gerealiseerd in 2008. 

Handhaven van de 95 werkplek-
ken, waarvan 70 beschermde 
banen en 25 opstapbanen. 

Spelregels Per december 2008 zijn 50 Beschermde banen bezet en zijn 
er 3 vacatures. Voor deze vacatures worden kandidaten ge-
worven.  
Er zijn 25 mensen werkzaam op een opstap-baan. 

Bij het realiseren van een be-
schermde baan wordt van de 
werkgever verwacht dat hij een 
deel van de loonkosten voor zijn 
rekening neemt. Niet elke werk-
gever is hiertoe bereid, waardoor 
het realiseren van deze banen 
stokt. In de commerciële sector 
mag deze regeling niet worden 
ingezet als gevolg van Europese 
regelgeving.  

Stimuleren dat iedere Ridderkerker 
volwaardig deelneemt aan de sa-
menleving en verantwoordelijk en 
betrokken is. 
  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt 
minimaal 60% onder het gemiddelde in de 
regio (thans 4% in Ridderkerk, 10% in de re-
gio, 6% regio exclusief Rotterdam) 

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

In 2008 worden met minimaal 5 be-
drijven afspraken gemaakt over het in 
dienst nemen van werklozen uit de 
onderkant van de arbeidsmarkt.  

Uitbouwen over volgende jaren Spelregels Met 30 bedrijven worden de mogelijkheden onderzocht kan-
didaten te plaatsen. Deze contacten worden met name ge-
legd door de Regisseur Werk, de plaatsing wordt gerealiseerd 
door de klantmanagers Werk.  Het netwerk van de Regisseur 
Werk breidt zich langzaam uit. Regisseur Werk merkt wel dat 
men terughoudender wordt met het maken van afspraken en 
afspraken worden uitgesteld.  
 

In 2008 heeft de functie Regis-
seur Werk volop rendement ge-
had. De Regisseur Werk aqui-
reert actief vacatures. De Regis-
seur Werk heeft hiermee de rol 
overgenomen van een reïntegra-
tiebedrijf, waarmee het contract 
niet is verlengd. 
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2.2.1.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Werk en Economie  

 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen vanaf 
2009 

Hoofdproces Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan 
de samenleving en verantwoor-
delijk en betrokken is.  
 

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt mi-
nimaal 60% onder het gemiddelde in de regio 
(thans 4% in Ridderkerk, 10% in de regio, 6% 
regio exclusief Rotterdam) 

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

Het Work First programma wordt in-
gebed in het regulier werkproces 

Regulier werkproces Spelregels Indien mogelijk wordt aan elke klant direct werk aangeboden. Om 
dit te bespoedigen worden met het CWI nadere afspraken ge-
maakt over de werkintake. 
De werkwijze van de klantmanagers Werk is vernieuwd, wat in-
houdt dat zij meer re-integratieactiviteiten zelf (gaan) uitvoeren. 
Dit leidt ertoe dat er minder reïntegratietrajecten worden inge-
kocht en de klantmanagers meer uren aan reïntegratie besteden. 
Deze uren worden uit het W-deel gefinancierd. 

Het Work First-principe is gedeel-
telijk ingevoerd. Het invoeren van 
deze werkwijze vraagt ook een 
andere houding en deskundigheid 
van de klantmanagers, welke 
wordt aangeleerd. Dat kost meer 
tijd dan verwacht, o.a. door per-
sonele wisselingen.  

Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan 
de samenleving en verantwoor-
delijk en betrokken is.  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt mi-
nimaal 60% onder het gemiddelde in de regio 
(thans 4% in Ridderkerk, 10% in de regio, 6% 
regio exclusief Rotterdam) 

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

De Gemeente faciliteert indien nodig 
kinderopvang voor uitkeringsgerech-
tigden in het kader van Work First. 

De Gemeente faciliteert 
indien nodig kinderopvang 
voor uitkeringsgerechtigden 
in het kader van Work First. 

Spelregels Voor klanten die een traject volgen bij reïntegratiebedrijven kan 
kinderopvang bij die bedrijven worden ingekocht. 
Voor klanten die naar werk kunnen worden bemiddeld, wordt 
gastouderopvang gestimuleerd. Er zijn afspraken gemaakt met 
een bureau dat bemiddelt in kinderopvang. De eerste succesvolle 
plaatsingen hebben plaatsgevonden. 

 

Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan 
de samenleving en verantwoor-
delijk en betrokken is.  
 

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt mi-
nimaal 60% onder het gemiddelde in de regio 
(thans 4% in Ridderkerk, 10% in de regio, 6% 
regio exclusief Rotterdam) 

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

Het Work First programma wordt in-
gebed in het regulier werkproces 

Regulier werkproces Spelregels Het Work First-principe is gedeeltelijk ingevoerd. Het invoeren 
van deze werkwijze vraagt ook een andere houding en deskun-
digheid van de klantmanagers, welke wordt aangeleerd. Dat kost 
meer tijd dan verwacht, o.a. door personele wisselingen. 

 

Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan 
de samenleving en verantwoor-
delijk en betrokken is.  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt mi-
nimaal 60% onder het gemiddelde in de regio 
(thans 4% in Ridderkerk, 10% in de regio, 6% 
regio exclusief Rotterdam) 
 

Jongeren tot 27 jaar – voor zover in 
beeld - zijn binnen 3 maanden ge-
activeerd tot werk, school of een 
combinatie daarvan. 

Scholingstrajecten ontwikkelen. Scholingstrajecten zijn on-
derdeel geworden van het 
regulier werkproces 

Spelregels De doelgroep bestaat uit ongeveer 250 jongeren, waarvan er 100 
in aanmerking komen voor een traject. Voor deze jongeren, die 
zonder startkwalificatie de school verlaten, kunnen trajecten wor-
den ingekocht bij het Regionaal Meld en Coördinatiepunt School-
verlaters.  Deze trajecten worden regionaal gefinancierd. Er is 
ruimte voor 30 trajecten voor jongeren uit Ridderkerk. 
Voor die jongeren die niet in een traject bij het RMC geplaatst 
kunnen worden, geldt dat de gemeente de trajectbegeleiding zal 
gaan organiseren. 

De begeleiding door de gemeente 
heeft in 2008 nog geen gestalte 
gekregen. Dit kwam enerzijds 
omdat voornamelijk is ingestoken 
op verbetering van de aansturing 
van het RMC, anderzijds door 
personele wisselingen. 

Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan 
de samenleving en verantwoor-
delijk en betrokken is.  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt mi-
nimaal 60% onder het gemiddelde in de regio 
(thans 4% in Ridderkerk, 10% in de regio, 6% 
regio exclusief Rotterdam) 
 

In 2009 wordt binnen de wettelijke 
termijn van 12 maanden na verzoek 
tot indicatiestelling een geschikte 
arbeidsplaats binnen de WSW aan-
geboden. 

Met bedrijven afspraken maken over 
het bieden van werkplekken voor 
WSW-ers 

Uitbouwen over volgende 
jaren 

Spelregels Besluitvorming over de toekomst van de WSW heeft in 2008 
plaatsgevonden. De gemeenten Ridderkerk en Barendrecht willen 
de regie op de WSW gezamenlijk op pakken. Dit zal in 2010 ge-
stalte krijgen, dan zullen ook werkplekken in Ridderkerk geworven 
gaan worden. 

 

Stimuleren dat iedere Ridderker-
ker volwaardig deelneemt aan 
de samenleving en verantwoor-
delijk en betrokken is.  

Het werkloosheidspercentage in R'kerk ligt mi-
nimaal 60% onder het gemiddelde in de regio 
(thans 4% in Ridderkerk, 10% in de regio, 6% 
regio exclusief Rotterdam) 
 

In 2009 wordt binnen de wettelijke 
termijn van 12 maanden na verzoek 
tot indicatiestelling een geschikte 
arbeidsplaats binnen de WSW aan-
geboden. 

Samen met de andere gemeenten die 
betrokken zijn bij Drechtwerk afspra-
ken maken over de toekomstige uit-
voering van de WSW. 

  Sturing en 
Beleid 
 
 

In 2008 hebben de BAR-gemeenten een onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden om de WSW zelfstandig uit te voeren. Dit on-
derzoek is afgerond. Uitkomst is dat er voldoende mogelijkheden 
zijn om de regie op de WSW zelfstandig uit te voeren en dat er 
voldoende mogelijkheden zijn om WSW-geïndiceerden te plaat-
sen. In december is besloten de regie op de WSW per 2010 zelf-
standig op te pakken. 
Tevens is besloten om uit de GR Drechtwerk te treden en aan 
Drechtwerk een uittredingsvergoeding te betalen. 

Er is besloten niet verder te gaan 
met Drechtwerk, maar zelf de 
regie op de WSW te gaan voeren.

16 Programmarekening 2008 gemeente Ridderkerk



 
 
 
 
 

 

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

2008
Begroting 

2008 na wijz.
Rekening

2008
Lasten -23.053.800 -17.477.000 -17.085.500
Baten 22.239.300 14.301.400 13.883.100

Saldo voor bestemming -814.500 -3.175.600 -3.202.400
Toevoeging reserve -20.900 -20.900 -26.500
Onttrekking reserve 42.700 233.600 180.700

Totaal reserve mutaties 21.800 212.700 154.200
Saldo na bestemming -792.700 -2.962.900 -3.048.200

 
2.2.1.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 1 Werk en Economie  
 

Voordeel van € 135.000,-- op de gemeentelijke baten wegens een subsidieafrekening ESF-project 
Jeugdwerkloosheid.  
 
Nadeel op de lasten van € 193.000,-- wegens een hogere bijdrage Gemeenschappelijke Regelin-
gen doordat in 2008 de Rijkssubsidie per SE verhoogd is met ruim € 1.000,-- per SE. Deze verho-
ging is wel doorbetaald naar de SW-bedrijven waar onze WSW-ers zitten, maar de begroting 2008 
is aan de lastenkant niet bijgesteld. 
 
Afwijkingen Albrandswaard: 
• Uitvoering Wet Werk en Bijstand per saldo een voordeel op de lasten van € 206.500,--; baten 

per saldo voor hetzelfde bedrag nadelig; 
• Sociale werkvoorziening een voordeel op de lasten € 139.800,--; baten voor hetzelfde bedrag 

nadelig. Per saldo verlopen beide mutaties binnen dit programma volledig budgettair neutraal 
weg. 

 
Voor een sluitende analyse wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2 Analyse afwijkingen tussen be-
groting na wijziging en programmarekening. 
 
2.2.1.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 1 Werk en Economie 
 

1. Parkmanagement (realisatie 2008)  
De gehele financiële bijdrage van de Gemeente Ridderkerk (2007 tot 2009) is inmiddels verstrekt 
aan Parkmanagement Ridderkerk (PMR). Na 2009 moet PMR financieel onafhankelijk kunnen 
functioneren. Maart 2009 vindt een tussenevaluatie plaats omtrent het functioneren van Parkma-
nagement Ridderkerk. In deze evaluatie worden tevens aanbevelingen gedaan om alle interne ver-
antwoordelijken met contacten met het bedrijfsleven (bedrijfscontactfunctionaris, regisseur werk 
ed) beter te laten samenwerken. Belangrijk hierbij is om voor de bedrijven een herkenbaar aan-
spreekpunt te creëren. Eind 2009 wordt de werkwijze wederom geëvalueerd en wordt de definitie-
ve en meest optimale invulling ter besluitvorming voorgelegd aan het college. 
 
2. Onderzoek herstructurering bedrijventerreinen (realisatie 2008) 
Er is middels een zogenaamde quickscan onderzocht of een herstructurering van bedrijventerrei-
nen noodzakelijk was. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat een volledige herstructurering niet nodig 
is. Het beschikbaar gestelde budget is dan ook niet gebruikt en doorgeschoven naar 2009. 
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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 

2007

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2008

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2008/specifiek benoemd:

0 0 0 0

Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
(totaal): 

0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen (totaal): 0 0 0 0

Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2008 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Niet van toepassing. 
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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 gebruik worden gemaakt van de regionale 
veiligheidsrapportage.  
 
Integraal veiligheidsbeleid is meer dan openbare orde en veiligheid. Preventie, handhaving, hore-
cabeleid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, ruimtelijke inrichting e.d. zijn ook belangrijke onderdelen 
hiervan. En hoewel de gemeente hierin initiatieven dient te nemen, moet stimuleren en haar regie-
rol vervullen om binnen haar mogelijkheden de veiligheid te vergroten, dient zij anderzijds haar be-
perkingen op dit terrein duidelijk te maken. Andere overheden, overheidsorganen en partners zijn 
schakel in de veiligheidsketen (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 veiligheidrapportage per wijk zal steeds fungeren als vertrekpunt voor afspraken en 
maatregelen op wijkniveau. Doelstelling daarbij is het bevorderen van de sociale samenhang en 
daardoor het gevoel 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 moeten goed zijn geregeld.  
 
Het bestuursakkoord van Rijk en gemeenten van 4 juni 2007 gaat ondermeer uit van een vermin-
dering van criminaliteit en overlast met 25% in 2010 ten opzichte van 2002. Nadere afspraken wor-
den gemaakt over de bijdrage van de gemeenten aan het bereiken van deze doelstelling. De ge-
meentelijke regierol op het terrein van lokale integrale veiligheid wordt in 2007 wettelijk vastgelegd. 
Onderdeel hiervan is het vaststellen van een gemeentelijk integraal veiligheidsplan. De invoerings-
datum wordt nader bepaald. Rijk en gemeenten vinden dat de nazorg voor ex-gedetineerden ver-
sterkt moet worden. Het kabinet blijft inzetten op de invoering van de bestuurlijke boete voor over-
last in de openbare ruimte.  
Het Rijk zet ook in op het verbeteren van de brandweerzorg en de ontwikkeling van veiligheidsre-
gio’s om landelijk de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde te krijgen. Zoals bekend loopt 
deze regio voorop in de ontwikkeling van een veiligheidsregio. Onderdeel hiervan is dat de Ridder-
kerkse brandweer per 1 januari 2008 wordt overgedragen, waarbij de identiteit van het korps kan 
worden behouden en wordt voldaan aan het basiszorgniveau zoals dat door de het bestuur van de 
veiligheidsregio is vastgesteld. 
 
Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich actief bezig houden met de bestuurlijke aanpak van 
criminaliteit. In dat licht heeft het college onlangs het zogeheten BIBOB-beleid vastgesteld. De Wet 
Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) moet voorkomen dat de 
gemeente ongewild criminele activiteiten mogelijk maakt door het verlenen van een vergunning, 
het verstrekken van subsidie of het verlenen van een overheidsopdracht (aanbesteding). Onder-
zoek kan worden gedaan naar de achtergronden van personen of ondernemingen die een aan-
vraag doen. Vooralsnog zal in Ridderkerk het instrument vooral worden ingezet bij aanvragen met 
betrekking tot horeca-activiteiten. In Ridderkerk wordt een toename van hennepteelt ervaren. Niet 
ondenkbeeldig is dat dit een gevolg is van een steviger aanpak in de centrumgemeente, waardoor 
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uitwijk naar de randgemeenten ontstaat. Met het oog hierop worden maatregelen voorbereid voor 
een bestuurlijke aanpak van hennepteelt in Ridderkerk. 
  
Medio 2007 is de Stuurgroep Veilig Ridderkerk in het leven geroepen. Alle (deel)gemeenten in het 
district Feijenoord-Ridderster beschikken over een stuurgroep veilig. Het bestaande BJO (Bestuur-
lijk Justitieel Overleg, zgn. Driehoek) blijft in dit kader het hoogste overlegplatform. Te bespreken 
thema’s en onderwerpen zullen meer tussen stuurgroepen veilig en BJO worden afgestemd. 
De taak van de stuurgroep is vooral afstemming van en sturing geven aan (actuele) ontwikkelingen 
op het brede terrein van integrale veiligheid. De leden van de stuurgroep zijn de burgemeester, de 
districtschef van de politie, een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, de lokale com-
mandant van de brandweer, de gemeentesecretaris, het hoofd van de afdeling VVH en de coördi-
nator OOV. 
 
De Stuurgroep Veilig heeft er voor gekozen de komende tijd met name aandacht te besteden aan: 
1. vermindering van diefstallen van, uit of vanaf motorvoertuigen; 
2. vermindering van aangiften van burengerucht en andere overlast, waaronder begrepen hinder-

lijke en overlastgevende groepen jongeren; 
3. te onderzoeken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn om het aantal zedenmisdrijven te 

verminderen; 
4. vermindering van het aantal aangiften van inbraak in woningen , winkels en bedrijven; 
5. te blijven inzetten op het bereiken dat in 95% van alle gevallen de normtijd van de aanrijtijd van 

de ambulance wordt bereikt; 
6. de crisisbeheersingsorganisatie aan de wettelijke eisen blijft voldoen; 
7. maatregelen voor de bestuurlijke aanpak van hennepteelt; 
8. veilige school en schoolomgeving met name voor het voortgezet onderwijs; 
9. start van een project normen en waarden; 
10. integrale handhaving. 
  
De eerste 6 genoemde onderwerpen komen overeen met de hieronder genoemde prestatie-
indicatoren. De overige onderwerpen vindt de stuurgroep van belang om te realiseren of verdere 
invulling en voortgang aan te geven. 
De gemeenteraad wordt nadrukkelijk uitgenodigd dit zgn., 10-puntenplan te becommentariëren, pri-
oriteiten aan te geven of punten toe te voegen.  
 
Het college was voornemens na de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2004-2007 geen nieuwe 
kadernota op te stellen. Nu het hebben van een gemeentelijk integraal veiligheidsplan wettelijk zal 
worden vastgelegd zullen deze punten worden vervat in een dergelijk plan. Zoals hiervoor vermeld 
is de invoeringsdatum nog niet bekend. 
 
2.2.2.2 Realisatie 
 

Afgesproken is dat de Stuurgroep Veilig in 2008 aandacht zou besteden aan de eerste zes onder-
werpen van de hierboven genoemde lijst. Deze onderwerpen zijn als prestatie-indicatoren opge-
nomen in de Doelen, effecten en prestatie-indicatorentabel en worden daar verantwoord. Samen-
vatting: op één na is aan alle prestatie-indicatoren aandacht besteedt en bij het merendeel van de 
prestaties verloopt de ontwikkeling ook naar wens.  
Eind 2008 is besloten een regeling te treffen voor de bestuursrechtelijke aanpak van hennepteelt 
(onderwerp 7).  
 
Een wetsvoorstel om de gemeentelijke regie op het veiligheidsbeleid vast te leggen is nog niet bij 
de Tweede Kamer ingediend. Doelstelling is voornamelijk dat de gemeente met andere partijen 
samenwerkt. Zo lang niet volstrekt duidelijk is wat van de gemeente wordt verlangd wordt er de 
voorkeur aan gegeven de doelen en geplande acties in hoofdzaak vast te stellen door middel van 
de programmabegroting. 
Medio 2008 verscheen de tweede Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond 2008. Op een groot 
aantal onderwerpen waren de cijfers voor Ridderkerk beter dan twee jaar geleden. Helaas is ook 
op een aantal punten verslechtering geconstateerd, waaronder het aantal woninginbraken. Door 
extra communicatie en inzet van de politie wordt hierop gereageerd.  
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De uitkomsten van de Veiligheidsrapportage 2008 gaven geen aanleiding wijzigingen aan te bren-
gen in de prioriteiten zoals die door de Stuurgroep Veilig zijn vastgesteld en door de gemeenteraad 
zijn overgenomen. 
 
In 2008 is huis-aan-huis de Veiligheidswijzer verspreid. Dit boekje geeft informatie en tips om de 
algemene veiligheid te bevorderen, onder andere met betrekking tot autodiefstal en auto- en wo-
ninginbraak.  
 
De collectieve beveiliging door middel van camera’s op de bedrijventerreinen Donkersloot e.o. be-
wijst steeds meer zijn nuttig effect. In 2008 zijn deze bedrijventerreinen in het kader van het Keur-
merk Veilig Ondernemen gecertificeerd.  
 
Een afname is merkbaar van (de omvang van) hinderlijke en overlastgevende groepen. Een ge-
richte inzet door verschillende disciplines lijkt effect te gaan sorteren. Daarbij is in 2008 ook over-
gegaan tot de inzet van de zgn. mosquito’s. 
Bij de vermindering van criminaliteit blijft hulp en oplettendheid van de burgers dringend gewenst. 
Het is dan ook verheugend dat een tweede buurtpreventieproject van start kon gaan in de wijk 
Drievliet-Het Zand. 
 
Aan het einde van 2008 was de overschrijding van de normtijd van de zogenaamde A1-ritten van 
de ambulances gedaald tot onder de 20%. Op korte termijn zijn twee extra ambulances toegezegd. 
Het nieuwe Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg leidt tot de conclusie 
dat het aantal parate ambulances in onze regio op werkdagen overdag stijgt van 29 tot 36. 
 
Met de scholen voor voortgezet onderwijs en andere partners zoals Bureau Halt is een nieuw con-
venant veilige school afgesloten. In overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs is een rege-
ling getroffen waarbij leerlingen van de opleiding Beveiliging van het Albeda College in het kader 
van hun opleiding onder begeleiding toezicht houden op het gedrag van leerlingen buiten het 
schoolterrein.  
 

 
De Wet BIBOB geeft de gemeente een extra instrument in handen om de integriteit te controleren 
van partners met wie wij zaken doen. De wet is in 2008 een aantal keren toegepast, maar heeft 
niet tot weigering of intrekking van een vergunning of subsidie geleid. In 2009 zal extra aandacht 
worden besteed aan de procesmatige inbedding van de wet binnen de gemeente. 
 
De aanpak rondom Oud en Nieuw door de regiegroep is ook dit jaar succesvol gebleken. Samen-
werking met de diverse partners (o.a. Dynamiek, Bureau Halt, Politie en Brandweer) heeft ook dit 
jaar geleid tot minder uitruk van de brandweer, noodzakelijke ingrijpen van de politie en het aan-
toonbare succes van de vuurwerkvrije zones. 
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2.2.2.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Veiligheid 

 
 
 
 
 
 
 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicatoren Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 
en verder 

Hoofdproces Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkin-
gen 
 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 
 

Voor 2010 is het aantal diefstallen van,  
uit of vanaf motorvoertuigen en andere 
voertuigen  met 20 % verminderd. 
  

In overleg met politie meer voorlichtings- 
acties, waarschuwingsborden bij parkeer- 
plaatsen, flyeren bij markten, activiteiten  
en in de wijken. 

Conform 2008 
  
  
  

Spelregels In 2008 is het totaal aantal auto-inbraken en diefstallen toegenomen t.o.v. 2007 
en 2006. Als reactie hierop heeft extra politie-inzet plaatsgevonden en zijn een 
aantal publicaties uitgebracht.  In de huis aan huis verspreide Veiligheidswijzer 
is een “hangkaart” voor gebruik in de auto ingesloten. Op de parkeerbonnetje is 
een speciale tekst afgedrukt. 
 

- 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal diefstallen van,  
uit of vanaf motorvoertuigen en andere 
voertuigen  met 20 % verminderd. 
  

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

Conform 2008 
  
  
  

Spelregels In 2008 is een buurtpreventieproject van start gegaan in de wijk Drievliet/Het 
Zand met ruim 50 vrijwilligers. Er blijft focus op kansen in andere wijken. 

- 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van 
burengerucht en andere overlast met 
20% verminderd. 
  

Door meer bekendheid te geven aan het  
met ingang van september 2007 gestart 
buurtbemiddelingsproject. 
  

Naast buurtbemiddeling de 
optie van buurtopbouwwerk 
betrekken. 

Spelregels In 2008 is het aantal aanmeldingen voor buurtbemiddeling toegenomen. Ca 
50% van de bemiddelingen slaagt.  

- 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 
  

Voor 2010 is het aantal aangiften van 
burengerucht en andere overlast met 
20% verminderd. 
  
  

Via Beke-methode worden hinderlijke en 
overlast gevende groepen jongeren geprio- 
riteerd en in samenspraak met partners ge- 
analyseerd, waarbij persoonsgerichte 
maatregelen en afspraken worden gemaakt. 

Conform 2008 
  
  
  
  

Spelregels Groepen Vlietplein en Bolnes behouden prioriteit. Maatregelen in de sfeer van 
buurtsportvoorzieningen, plaatsing Mosquito’s e.d.  

- 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 
  

Voor 2010 is het aantal aangiften van 
burengerucht en andere overlast met 
20% verminderd. 
  

Verbeteren van het inzicht in aard en 
omvang van de vernielingen, vereenvoudi-
gen van de aangifte, aanspreken van  
ouders/verzorgers en treffen van fysieke 
maatregelen. 

Behalve de 2008-acties ook 
de verhaalsmogelijkheid uit-
bouwen. 
  
  
  

Beheer en 
Uitvoering 

De aangifteprocedure voor schade aan gemeente-eigendommen is verbeterd.  
N.a.v. een proef wordt een ander beleid m.b.t. verwijderen van graffiti onder-
zocht. In Bolnes is een graffiti wall geplaatst. In een aantal gevallen zijn ouders 
schriftelijk benaderd. In dec. 2008 is een startbijeenkomst gehouden over het 
thema jeugd & alcohol. Hier vloeien verdere activiteiten uit voort. In Bolnes zijn 
2 Mosquito’s geplaatst. 

 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van 
burengerucht en andere overlast met 
20% verminderd. 
  

De regionale veiligheidsrapportage wordt 
(zo veel mogelijk in samenspraak) met  
de wijkoverleggen vertaald naar een veilig- 
heidsparagraaf in wijkontwikkelingsplannen 

Conform 2008 
  
  
  

Beheer en 
Uitvoering 

In de jaarplannen per wijk is een afzonderlijke paragraaf Veiligheid opgenomen.  

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van 
burengerucht en andere overlast met 
20% verminderd. 
  

Met horecaondernemers wordt de Kwali- 
teitsmeter Veilig Uitgaan ontwikkeld. 
  
  

Uitvoering van plan van aan-
pak Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan 
  
  

Spelregels Met horecaondernemers diverse onderwerpen besproken en afspraken ge-
maakt. O.a. ten aanzien van rookverbod. Belangstelling van ondernemers ma-
tig. 

- 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Zie de effectindicator. Het gaat hier met  
name om de categorieën zedenmisdrij-
ven  
en zakkenrollerij.(Zie Veiligheidsrappor-
tage RR) 

Voor de aanpak hiervan dient nieuw beleid 
te worden ontwikkeld. De Stuurgroep Veilig 
heeft hierin een leidende rol. 
  

Beleidsuitvoering 
  
  
  

Spelregels De laatste maanden van het jaar is sprake van toename van zakkenrollerij in 
het centrum. In overleg met de ondernemers zijn enkele informatieve acties on-
dernomen.  

- 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van  
inbraak met 10% verminderd. 
  
  

Voor bedrijventerreinen en winkelgebieden  
wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen 
gestimuleerd. 

Conform 2008 
  
  
  

Spelregels Het bedrijventerrein Donkersloot e.o. is in 2008 KVO-gecertificeerd. Het bedrij-
venterrein De Boelewerf is op 22 jan. 2009 opnieuw gecertificeerd. 

- 

Sociale veiligheid 
van Ridderkerk 
verbeteren 
  
  

In 2010 scoort Ridderkerk op alle hoofd- 
groepen van de regionale veiligheids- 
rapportage bovengemiddeld beter dan 
de andere 19 gemeenten in de regio. 

Voor 2010 is het aantal aangiften van  
inbraak met 10% verminderd. 
  
  

Uitbreiding en verbetering van collectieve 
beveiliging van bedrijventerreinen e.d. 
wordt gestimuleerd. 

Conform 2008 
  
  
  

Spelregels Uitbreiding met andere terreinen van de collectieve beveiliging met camera’s op 
bedrijventerrein Donkersloot  e.o. was niet mogelijk. Wel zijn in 2008 enkele 
camera’s bijgeplaatst. Aandacht zal opnieuw worden gegeven aan een mogelij-
ke uitbreiding van het systeem ten behoeve van de sportaccommodaties. 

- 

Fysieke veiligheid 
in Ridderkerk ver-
beteren. 
  
  

Volgens landelijke norm dient ambulan-
ce binnen 15 minuten na melding ter 
plaatse van het ongeval e.d. te zijn. De-
ze norm wordt overschreden. 

In 2010 wordt in 95% van alle gevallen 
de normtijd van de aanrijtijden van de 
ambulances gerealiseerd. 
  

Via bestuurlijke inspanningen wordt 
regionaal en landelijk aandacht gevraagd  
voor het wegwerken van de overschrijding 
van de normtijd. 

  
  
  
  

Besturen  
 
 

Op korte termijn zijn twee extra ambulances toegezegd. Het nieuwe Referentie-
kader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg leidt tot de conclusie dat 
het aantal parate ambulances in onze regio op werkdagen overdag stijgt van 29 
tot 36. 

 

Fysieke veiligheid 
in Ridderkerk ver-
beteren 

Hulpverlening en een adequate  
beheersing van risico's bij rampen en  
calamiteiten. 
  

De crisisbeheersingsorganisatie 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 een- 
heden voor hun taak geoefend en op hun 
taak getoetst. 

Conform beleidsplan oefen- 
programma uitvoeren. 
  

 
 
Spelregels 

In 2008 heeft een oefening c.q. doorlichting door de inspectie openbare orde en 
veiligheid plaats gevonden. 
Met een extern bureau is een 3-jarig allesomvattend plan voor opleiden en oe-
fenen afgesloten. 
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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

2008
Begroting 

2008 na wijz.
Rekening

2008
Lasten -2.796.700 -2.836.500 -2.777.100
Baten 55.000 0 3.200

Saldo voor bestemming -2.741.700 -2.836.500 -2.773.900
Toevoeging reserve 0 0 0
Onttrekking reserve 0 0 0

Totaal reserve mutaties 0 0 0
Saldo na bestemming -2.741.700 -2.836.500 -2.773.900

 

2.2.2.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 2 Veiligheid 
 

Voordeel op de lasten van € 36.200,-- m.b.t. integrale veiligheid. Dit wordt veroorzaakt doordat een 
regeling voor toezicht op leerlingen, van het voortgezet onderwijs buiten het schoolterrein, niet eer-
der kon worden gestart dan 1 januari 2009. Tevens minder uren toezichthouders en parttime wer-
ken. 
 
Voor een sluitende analyse wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2 Analyse afwijkingen tussen be-
groting na wijziging en programmarekening. 
 
2.2.2.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 2 Veiligheid  
 

Geen nieuw beleid. 
 
2.2.2.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 2 Veiligheid  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2007

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2008

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2008/specifiek benoemd:

0 0 0 0

Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
(totaal): 

55.000 36.400 9.900 8.800

Vervangingsinvesteringen (totaal): 0 0 0 0

Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2008 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
Oplossen enge plekken d.m.v. verlichting 
In 2009 zullen de laatste werkzaamheden in het kader van het enge plekken beleid plaats gaan 
vinden. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Niet van toepassing. 
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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). Vanuit het standpunt dat het gemeentebestuur vertrouwen 
geeft aan de gemeentelijke samenleving en andersom ook wil krijgen, wordt de regelgeving in 
overleg met de gemeentelijke samenleving geregeld tegen het licht gehouden en gescreend op 
overbodige of strijdige regelgeving.  
 
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  
 

Rekenkamer 
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 wordt o.a. beschikbaar gesteld aan alle raadsleden. 
De rekenkamercommissie heeft onder ander onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening 
van de gemeente Ridderkerk. In 2009 zal dit rapport in de commissie en in de raad besproken 
worden. 
 
Rechtspositie raadsleden 
De Verordening rechtspositie (burger-)raadsleden 2008 is in werking getreden per 4 juli 2008. De-
ze verordening is de rechtsbasis waarop (burger-)raadsleden een beroep kunnen doen op een 
aantal voorzieningen. Van de voorziening computergebruik wordt door 11 raadsleden en 8 burger-
raadsleden gebruik gemaakt. De raad als geheel heeft dit jaar twee bijeenkomsten gehou-
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den/cursussen gevolgd. In nog maar één geval heeft een fractie een beroep gedaan op de gelden 
die beschikbaar zijn voor het volgen van cursussen e.d. door individuele raadsleden. Dat het be-
roep op de voorzieningen in 2008 nog niet zo groot is, heeft zeker mede te maken met het feit dat 
de verordening medio 2008 pas in werking trad. 
 
Participatie 
De cijfers uit ‘waarstaatjegemeente’ over 2008 laten ons zien dat er vooruitgang is geboekt! Op 
vrijwel alle burgerrollen zien we een positieve trend. Met betrekking tot participatie zien we dat we 
niet langer – zoals voorheen -  negatiever scoren dan het landelijk gemiddelde. En we hebben dit 
ook specifiek aan onze meedenkpartners gevraagd. We vroegen hen, onze participatiepartners uit 
de wijkoverleggen en de participatieplatforms, naar hun waardering voor hoe wij het aanpakken. Zij 
geven ons een 6,6, waar zij ons het jaar daarvoor nog een 5,4, hadden willen geven. Die 6,6 zou 
zelfs nog hoger kunnen zijn, als het vertrouwen in de stijgende lijn er ook al was.  
De Spelregels Participatie hebben we in 2008 geëvalueerd en er is een start gemaakt met het uit-
werken van de aanbevelingen uit deze evaluatie.  
Nadrukkelijker worden in 2008 gemeentelijke vraagstukken met inzet van participatie ontwikkeld. 
We hebben gezien dat, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, toekomstplanningen 
nadrukkelijker ter advisering vooraf aan de inwoners worden voorgelegd. Zo is de ontwikkeling van 
het concept van de Structuurvisie 2020/30 breed in de samenleving – niet alleen aan participatie-
platforms en wijkoverleggen – voorgelegd, wat een scala aan adviezen heeft opgeleverd.  
 
Het Beleidsplatform Natuur en Milieu heeft in 2008 als laatste platform een convenant met het col-
lege getekend en heeft haar naam én doelstelling verruimd. Het platform wil als beleidsplatform na-
tuur, milieu en duurzaamheid ‘het college inspireren, informeren, adviseren en waar nodig onder-
steunen’.  
De wijk Oost leerde ons dat een wijkoverleg niet persé volgens een vaststaande structuur hoeft te 
hebben. De respons uit de wijk moet met flexibiliteit worden opgevangen. Er wordt in Oost gewerkt 
met buurtgesprekken waar mensen per buurt worden uitgenodigd om langs te komen om te praten 
met wijkbestuurder, wijkbeheerder, wijkverkeersmedewerker, woonconsulente en opbouwwerker 
van stichting Dynamiek. De Schrijversbuurt heeft door zijn specifieke problematiek en reacties 
daarop van buurtbewoners onze onverdeelde aandacht gekregen. Ook in 2009 zullen we samen 
met wijkbewoners leren hoe de samenlevingsknelpunten kunnen worden opgepakt.  
Het wijkbudget wordt ook buurtgericht ingezet. Eind 2008 zijn er weer meer initiatieven ontplooid 
en nieuwe buurten ‘aangehaakt’. 
Er zijn geen wijzigingen in de wijkoverleggen en beleidsplatforms. Het wijkoverleg Oostendam en 
het wijkoverleg Centrum hebben nog geen eigen voorzitter en worden dus nog door de gemeente 
voorgezeten.  
De collegebezoeken zijn nog meer in samenspraak met wijkoverleggen en wijkbudget-teams vorm 
gegeven. Er wordt hierbij echt maatwerk per wijk geleverd. 
Wel zijn er overleggen opgestart tussen de voorzitters van de wijkoverleggen en de beleidsplat-
forms, met als doel efficiënter en effectiever te adviseren op thema’s. De vraag of beleidsplatforms 
kunnen opgaan in een andere adviesstructuur, is door de platforms zelf ontkennend beantwoord. 
De beleidsplatforms willen allen blijven bestaan, maar zijn wel gestart met samenwerken. Zo is er 
al een direct samenwerkingsverband tussen het Wijkoverleg West en het Beleidsplatform Natuur, 
Milieu en Duurzaamheid op de thema’s lucht en geluid en verkennen de platformvoorzitters de mo-
gelijkheden van internet om de samenwerking breder te faciliteren.  
 
Samenwerking 
De samenwerking met Barendrecht en Albrandwaard is op basis van het koersdocument BAR-
Goed! verder uitgebouwd. In 2008 is als gezamenlijk project een boekje met fiets- en wandelroutes 
in de drie gemeenten uitgegeven. Op dereguleringsgebied is in de drie gemeenten onderzoek ge-
daan naar de lastendruk van gemeentelijke regelgeving voor bedrijfsleven en burger. Op basis van 
het rapport zullen de aanbevelingen worden geprioriteerd en daarna worden ingevoerd. Op het ge-
bied van inkoopactiviteiten werken de drie gemeenten sinds eind 2008 zeer nauw samen. Infor-
meel gebeurde dat vaak al, maar nu werkt één van beide inkoopcoördinatoren één dag in de week 
in Albrandswaard. De samenwerking ICT BAR verloopt goed. In 2008 is gewerkt aan een business 
case voor één ict-omgeving. Na zorgvuldige afweging hebben de drie colleges van b&w en de 
stuurgroep gekozen voor de variant met twee datacenters. Het programma van eisen voor de aan-
besteding is in december bekendgemaakt. De gunning is gepland in april 2009. In de aanloop naar 
de opening van een Centrum voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk hebben Barendrecht en Al-
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brandswaard meegelezen, zodat de ervaringen van Ridderkerk in beide gemeenten gebruikt kun-
nen worden. De vertraagde invoering van Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht heeft voor 
de BAR-gemeenten tot gevolg dat in 2008 even pas op de plaats is gemaakt.  
 
Bestuurskrachtmeting nieuwe stijl 
De provincie Zuid-Holland vindt dat alle gemeenten in de provincie hun bestuurskracht moeten (la-
ten) meten. De gangbare bestuurskrachtmetingen zijn erg intern gericht en geven niet veel andere 
inzichten dan onderzoeken zoals Waarstaatjegemeente? Om die reden heeft Krimpen aan den 
IJssel in 2008 het initiatief genomen om samen met onderzoeksbureau PriceWaterhouseCoopers 
en de Universiteit van Tilburg gemeenten te benaderen voor een bestuurskrachtmeting nieuwe stijl. 
Ridderkerk is, samen met Barendrecht, Albrandswaard en Capelle aan den IJssel, door het college 
van Krimpen aan den IJssel benaderd om mee te werken aan zo’n bestuurskrachtmeting. De raad 
van Barendrecht heeft besloten om op dit moment niet mee te werken aan de bestuurskrachtme-
ting. De bestuurskrachtmeting nieuwe stijl zet aan de hand van een zelfstudie van de gemeente het 
beeld dat de gemeente van zichzelf heeft af tegen de mening over de gemeente van partners in de 
gemeente, regionale partners, inwoners en bedrijven. Daarnaast wordt door de gemeenten deel-
genomen aan een visitatiecommissie, die met de zelfstudie en het beeld van de buitenwereld in de 
hand op bezoek gaat bij de deelnemende gemeenten. Het uiteindelijke doel is om door middel van 
spiegeling aan de omgeving en de andere gemeenten inzicht te verkrijgen in het functioneren van 
het lokale bestuur en de samenleving. Het is vooral niet de bedoeling om een rangorde aan te 
brengen onder de deelnemers, maar om van elkaar te leren. Op 6 juli 2009 zal het rapport over de 
bestuurskrachtmeting door de onderzoekers aan de raad worden gepresenteerd.  
 
Raadsteam Koudekerke 
Op 11 en 12 september 2008 is in een bijeenkomst in Koudekerke door raads-, collegeleden griffie 
en directie nagedacht over de werkwijze van het gemeentebestuur in Ridderkerk. 
Aan het eind van die bijeenkomst heeft de burgemeester geconcludeerd dat er een heleboel is ge-
zegd en gedaan waarmee we (raad, college, directie, ambtelijke organisatie) aan de slag kunnen 
gaan. Veel van de ideeën moeten nog uitgewerkt worden. Het idee om een raadsteam in te stellen, 
is direct overgenomen. Het raadsteam buigt zich over de slechte scores die uit “Waarstaatjege-
meente?” naar voren komen en zoekt de inwoners op om erachter te komen, waar dat aan ligt. 
Ook zoekt het raadsteam naar nieuwe manieren om de samenwerking tussen de raad en het col-
lege te verbeteren.  
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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 dit hoofdstuk van de rekening komen deze onderdelen uitge-
breid 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 2008 is hier weer hard aan gewerkt. We willen een gro-
tere betrokkenheid van actoren bij beleidsontwikkeling en – uitvoering en daarmee de kwaliteit van 
het beleid verbeteren. Evaluatie en monitoring van beleid met behulp van de beleidscyclus zijn 
hiervoor een belangrijk instrument. Een belangrijke indicator voor de voortgang daarbij is dan ook 
het jaarlijks onderzoek waarstaatjegemeente.nl (voorheen: De Staat van de Gemeente). Steeds 
nauwkeuriger proberen we in beeld te krijgen of we elkaar begrijpen en doen wat we beloven. De 
burger wordt in dit onderzoek bevraagd op basis van zes rollen waarbij voor elke rol een rapportcij-
fer geformuleerd wordt. De onderzochte rollen zijn: kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner 
en belastingbetaler. De indicatoren van de rol burger als partner zijn dit jaar, mede op aandringen 
vanuit de gemeente Ridderkerk, aanzienlijk verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Helaas 
kan deze rol hierdoor echter niet vergeleken worden met de cijfers van voorgaande jaren. 
 
Stijgende lijn in waardering 
Het onderzoek laat voor Ridderkerk een stijgende lijn zien in de waardering van onze inwoners. Op 
maar liefst vier burgerrollen scoren we beter dan het voorgaande jaar. Bij de rol Burger als belas-
tingbetaler zijn we 0,1 punt gedaald ten opzichte van 2007. Het negatieve verschil met de voldoen-
de van 2006 is te verklaren door de verkoop van aandelen AVR. Hierdoor komt het onderzoeksbu-
reau, op basis van de gehanteerde rekenmodellen, tot de conclusie dat de inwoners van Ridder-
kerk teveel gemeentebelasting betalen. Kijken we echter naar de indicatoren waar gevraagd wordt 
naar de waardering van onze inwoners dan zien we hier een verbetering ten opzichte van vorig 
jaar. De rol Burger als partner kan zoals gezegd nog niet afgezet worden tegen resultaten uit het 
verleden. Ridderkerk scoort op deze rol het gemiddelde voor gemeenten van vergelijkbare grootte. 
Bij de volgende meting zal blijken of het gelukt is om onze ambitie om ons ook hier te verbeteren is 
gehaald. 
 
Vergelijking met andere gemeenten 
In de rollen burger als onderdaan en burger als wijkbewoner geven onze inwoners ons een hoger 
cijfer dan gemeenten van gelijke omvang bij deze meting krijgen. Als kiezer beoordeelt de Ridder-
kerker ons weliswaar 0,1 punt minder dan het gemiddelde, maar dankzij de stijging op deze rol van 
0,3 punt ten opzichte van vorig jaar is dit verschil wel kleiner geworden. Als deze stijgende lijn 
doorzet is de verwachting dat Ridderkerk bij de meting over 2009 op deze rol op of boven het ge-
middelde scoort. Op de rol van belastingbetaler scoren we ook lager dan het gemiddelde, zoals 
gezegd grotendeels als gevolg van de verkoop van aandelen AVR. In de rollen burger als klant en 
burger als partner krijgt Ridderkerk hetzelfde rapportcijfer als het gemiddelde van andere vergelijk-
bare gemeenten. 
 
Lijn vasthouden 
In het komende jaar zullen onze inspanningen er op gericht zijn om de stijgende lijn in waardering 
van onze inwoners vast te houden om zo te voldoen aan de door ons gestelde ambities. Zo willen 
wij 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 en 2008 verder toegepast en geëvalueerd. In waarstaatjegemeente.nl is de waardering van 
de burgers voor hun invloed terug te vinden in de rol Burger als kiezer. De totaalscore op deze rol 
over 2008 is een 5,3 (2007: 5; 2006: 5,1). Sinds de meting van dit jaar geeft de rol Burger als part-
ner inzicht in hoeverre onze inwoners vinden dat ze worden betrokken bij de totstandkoming en 
uitvoering van beleid. Hoewel deze scores op deze rollen op en rond het gemiddelde liggen is de 
ambitie van Ridderkerk duidelijk hoger. Door een gericht onderzoek door college en raad in sa-
menwerking met een onderzoeksbureau 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. 
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Partners van Ridderkerk 
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 werd in 2007 beoordeeld met een 6,4 en zat daarmee nog niet op 
de gewenste 7. Naar aanleiding hiervan zijn vanuit de partners stappen voorgesteld om dat niveau 
te halen: meerjarenafspraken op een hoger abstractieniveau en structurele betrokkenheid bij be-
leidsontwikkelingen. De vragenlijst voor partners maakte bij de meting in 2008 helaas geen deel 
meer uit van waarstaatjegemeente.nl door een tegenvallende respons bij vrijwel alle gemeenten in 
2007. Hierdoor kan helaas niet gezegd worden of de inspanningen in 2008 reeds tot de gewenste 
stijging hebben geleid. 
 
Goede dienstverlening aan onze inwoners.  
In 2006 kregen we een 8 voor onze dienstverlening van onze inwoners. Hierop is voor de Staat van 
de gemeente een andere weging toegepast wat voor dat jaar heeft geresulteerd in een 7,4. 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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 2.2.3.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie  

 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 
2008 

Wat daarvoor doen in 2009 en 
verder 

Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

Grotere betrokkenheid 
van actoren bij beleids-
ontwikkeling en –
uitvoering om daarmee 
de kwaliteit van beleid en 
uitvoering te verbeteren.  
 

De algemene waardering van 
burgers en andere actoren over 
het presteren 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. 

Monitoren en evalueren van het 
beleid middels de beleidscyclus. 

Sturing en 
Beleid 
 

Bij het opstellen van startnotities voor nieuw beleid kijken we nadrukkelijker naar de resultaten van het vi-
gerende beleid. Omdat (oude) beleidsplannen niet altijd voorzien zijn van concreet te bereiken resultaten 
is ook niet altijd te meten in hoeverre de doelen van het beleid daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Bij nieuwe 
beleidsplannen worden concreet te bereiken resultaten bepaald. 

 

Grotere betrokkenheid 
van actoren bij beleids-
ontwikkeling en –
uitvoering om daarmee 
de kwaliteit van beleid en 
uitvoering te verbeteren.  
 

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

Het percentage gegronde 
bezwaarschriften daalt in 
2010 van 10% naar 5%. 

Maatregelen bedenken en 
uitvoeren 

Effect bewaken. Onder-
steuning 

In 2008 zijn in totaal 193 bezwaarschriften binnengekomen. Daarvan zijn er 63 vóór behandeling ingetrok-
ken en 130 door de Commissie Bezwaarschriften behandeld; 10 bezwaarschriften zijn gegrond verklaard. 
Dit betekent dat het college 5,2% van de ingekomen bezwaarschriften gegrond heeft verklaard. 

 

Grotere betrokkenheid 
van actoren bij beleids-
ontwikkeling en –
uitvoering om daarmee 
de kwaliteit van beleid en 
uitvoering te verbeteren.  
 

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

Het percentage klachten 
dat naar tevredenheid is 
afgehandeld zonder for-
meel oordeel is minimaal 
90% eind 2009. 

In een zo vroeg mogelijk 
stadium contact zoeken 
met de klager en met 
hem/haar in gesprek tre-
den om een alternatieve 
oplossing te zoeken 

In een zo vroeg mogelijk stadium 
contact zoeken met de klager en 
met hem/haar in gesprek treden 
om een alternatieve oplossing te 
zoeken. 

Onder-
steuning 

In 2008 zijn 18 klachten binnengekomen; deze zijn allen afgehandeld zonder formeel oordeel maar in een 
gesprek met de gemeentesecretaris 

 

Vergroten van het we-
derzijds vertrouwen, door 
vermindering van regel-
druk en daarmee admini-
stratieve lasten. 

Het waarderingscijfer voor de in 
de gemeente geldende verorde-
ningen en andere regels is mini-
maal een 6 per eind 2010 (Staat 
van de gemeente). 

Alle geldende verordenin-
gen en andere regels zijn 
voor eind 2010 adequaat. 

In samenwerking met 
burgers en andere part-
ners alle geldende veror-
deningen en andere re-
gels tegen het licht hou-
den, schrappen of ver-
eenvoudigen: Oprichten 
projectorganisatie inclu-
sief leden uit burgerforum, 
wijkoverleggen.  
Organiseren adviesfunctie 
door politie, brandweer en 
andere organisaties 
Screenen en aanpassen 
Algemene Plaatselijke 
Verordening. 

In samenwerking met burgers en 
andere partners alle geldende 
verordeningen en andere regels 
tegen het licht houden, schrappen 
of vereenvoudigen: Oprichten 
projectorganisatie inclusief leden 
uit bur-gerforum, wijkoverleggen. 
Organiseren adviesfunctie door 
politie, brandweer en andere or-
ganisaties 
Screenen en aanpassen Algeme-
ne Plaatselijke Verordening. 
 

Spelregels In het onderzoek Staat van de gemeente’ (2008) is het waarderingscijfer voor de in de gemeente geldende 
verordeningen en andere regels een 6,4.   
In opdracht van de gemeente heeft ZenC onderzoek uitgevoerd naar de administratieve lastendruk. Dit 
onderzoek heeft geresulteerd in een rapportage, incl. maatregelenplan. In 2009 zal besluitvorming plaats-
vinden over het vervolg. 
In 2008 is de publieksvriendelijke versie van de APV huis-aan-huis bezorgd. De Welstandsnota en de 
WMO-verordening (incl. de gebruikte formulieren, beschikkingen etc.) zijn door de werkgroep ‘ontmoeten’ 
beoordeeld op toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid. Voor wat betreft de WMO zullen de uitkom-
sten van dit onderzoek meegenomen worden in de evaluatie die in 2009 gepland staat.  
 

 

Hogere waardering van 
burgers voor hun invloed. 

Waardering door burgers en an-
dere partners voor hun invloed 
(het effect van participatie) gaat 
van 5,4 naar minimaal een 6 per 
eind 2010 (staat van de gemeen-
te). 

Burgers vinden dat de ge-
meente goed naar haar 
inwoners luistert en goed 
samenwerkt met burgers, 
verenigingen, bedrijven en 
andere overheidsorganisa-
ties (indicatoren tabel 6 en 
7 uit 'de staat van de ge-
meente'). 
 

Toepassen van de spel-
regels voor participatie. 
Gebruiken van nieuwe 
vormen van participatie. 

Toepassen van de spelregels 
voor participatie. Gebruiken van 
nieuwe vormen van participatie. 

Besturen De Spelregels Participatie zijn geëvalueerd. Er is een start gemaakt met het uitwerken van alle aanbeve-
lingen. De Bijgestelde Spelregels Participatie zijn in november door de gemeenteraad vastgesteld.  

 

Hogere waardering van 
burgers voor hun invloed. 

Waardering door burgers en an-
dere partners voor hun invloed 
(het effect van participatie) gaat 
van 5,4 naar minimaal een 6 per 
eind 2010 (staat van de gemeen-
te). 
 

Onze partners waarderen 
de samenwerking met de 
gemeente met minimaal 
een 7. 

Opbouwen en onderhou-
den partnerschap. 

Opbouwen en onderhouden part-
nerschap. 

Sturing en 
Beleid 

We onderkennen de volgende soorten partnerschappen: 
- Partners die meedenken in beleid en ontwikkeling; 
- Partners die (daarnaast ook) uitvoering geven aan beleidsdoelen; 
- Andere overheden. 
Onder elk partnerschap liggen samenwerkingsafspraken.  
SRS en Dynamiek kijken hoe ze samen verder kunnen. Binnen het proces partnerschappen wordt nieuwe 
invulling gegeven aan het begrip partnerschap. Beleidsgestuurde contractfinanciering is daarvoor het voer-
tuig. 

 

Hogere waardering van 
burgers voor hun invloed. 

Waardering door burgers en an-
dere partners voor hun invloed 
(het effect van participatie) gaat 
van 5,4 naar minimaal een 6 per 
eind 2010 (staat van de gemeen-
te) 
 

Onze partners waarderen 
de samenwerking met de 
gemeente met minimaal 
een 7. 

Opbouwen en onderhou-
den partnerschap. 

Opbouwen en onderhouden part-
nerschap. 

Sturing en 
Beleid 

In het kader van de motie kwaliteitsimpuls prestatie indicatoren zijn alle prestatie indicatoren doorgelicht. 
Dit levert geen bevredigend resultaat op. Voorgesteld wordt om samen met een gedeelte uit de raad dit 
nogmaals te doen en prestatie indicatoren bij te stellen danwel meetbaar te formuleren en concreet aan te 
geven hoe dit wordt gemeten. 

 

Programmarekening 2008 gemeente Ridderkerk 31



 

  

 
2.2.3.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 
en verder 

Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

Hogere waardering 
van burgers voor 
hun invloed. 

Waardering door burgers 
en andere partners voor 
hun invloed (het effect van 
participatie) gaat van 5,4 
naar minimaal een 6 per 
eind 2010 (staat van de 
gemeente) 

Burgers en andere partners vin-
den dat de gemeente goed naar 
haar inwoners luistert en goed 
samenwerkt met burgers, vere-
nigingen, bedrijven en andere 
overheidsorganisaties (indicato-
ren tabel 6 en 7 uit 'de staat van 
de gemeente'). 
 

Toepassen van de spelregels voor participatie. 
Nieuwe vormen van participatie zoeken. Inzetten 
van cultuurontwikkeling. 

Toepassen van de spelregels 
voor participatie. Nieuwe 
vormen van participatie zoe-
ken. Inzetten van cultuuront-
wikkeling. 

Besturen De Spelregels Participatie zijn geëvalueerd. Er is een start gemaakt met het uitwerken van 
alle aanbevelingen. De Bijgestelde Spelregels Participatie zijn in november door de gemeen-
teraad vastgesteld. 
Op het vlak van cultuurontwikkeling wordt gestuurd op de kerncompetenties verbindend, on-
dernemend en inlevend. Ook het procesgericht sturen draagt hier aan bij. 

 

Hogere waardering 
van burgers voor 
hun invloed. 

Waardering door burgers 
en andere partners voor 
hun invloed (het effect van 
participatie) gaat van 5,4 
naar minimaal een 6 per 
eind 2010 (staat van de 
gemeente). 

Het wijkgericht werken wordt in 
alle wijken toegepast . 

• In samenspraak met de wijk wordt voor elke 
wijk (vanaf 2007 en nav het WijkOntwikke-
lingsPlan) een (meerjaren)plan opgesteld of 
geactualiseerd.  

• In 2008 o.b.v. evaluatie zorgen voor adequate 
wijkbudgetten.  

• In 2008 worden voor het 1e jaar wijkbudgetten 
ingevoerd voor Centrum, Oost en West 

• Wijkgericht werken verder ontwikkelen door 
ontwikkeling Wijkaccountmanagement.  

• In samenspraak met de wijk wordt er in elke 
wijk een wijkoverleg opgericht en vervolgens 
wordt voor elke wijk een jaarplan opgesteld, 
gekoppeld aan het Wijkontwikkelingsplan.  

  Sturing 
en Beleid 

• De WOP’s voor Centrum-Oost-West zijn 18 december door de raad vastgesteld.   
• In 2008 is er naar aanleiding van de evaluatie 2007 gezorgd voor adequate wijkbudget-

ten per wijk. In juli 2008 is er een voorlopige verdeling voor 2009 afgesproken met de 
wijkbudget-teams. 

• In 2007 waren de wijkbudgetten voor Centrum, Oost en West al ingevoerd. In 2008 is dit 
gecontinueerd en zijn deze wijken ook betrokken in het overleg m.b.t. de verdeling van 
het totale budget. 

• Contouren versterkt wijkaccountmanagement zijn zichtbaar en wordt in 2009 verder ont-
wikkeld.  

• In de wijk Oost worden kleinschalige buurtgesprekken georganiseerd. Hier kunnen be-
woners vragen stellen aan medewerkers van de gemeente, Woonvisie, Dynamiek, Politie 
en GRR. Het doel van deze gesprekken is om de drempel richting de instanties voor de-
ze bewoners te verlagen. N.a.v. buurtgesprekken worden acties uitgezet in de verschil-
lende organisaties om de bewoners zo snel mogelijk van antwoorden te voorzien. In alle 
overige wijken functioneert een wijkoverleg. 

 

-  

Burgers waarderen 
het gemeentebe-
stuur. 

Burgers waarderen het 
gemeentebestuur met mi-
nimaal een 6. 

Oordeel van burgers over de ver-
tegenwoordiging door de ge-
meenteraad is verbeterd per eind 
2010. 
 

   Besturen Binnen het raadsteam Koudekerke wordt bekeken naar welke antwoorden over de waardering 
nader onderzoek zal worden verricht. Het onderzoek zal zich richten op de vraag waardoor de 
beantwoording van vragen wordt bepaald.  Als dit bekend is, kan besloten worden tot acties 
die leiden tot een hogere waardering. 
 
De raad tracht de waardering te verhogen door o.a. meer naar “buiten te treden”. Er zijn twee 
werkbezoeken afgelegd, aan Ridderkerk-West en Bolnes. 
 

 

Burgers waarderen 
het gemeentebe-
stuur. 

Burgers waarderen het 
gemeentebestuur met mi-
nimaal een 6. 

vertrouwen van burgers in B&W 
is minimaal een 6 per eind 2010 
(ook waarmaken van beloften) 
(staat van de gemeente). 
 

Wijkgericht werken verder ontwikkelen door ont-
wikkeling Wijkbestuurdersschap.  

 Wijkgericht werken verder 
ontwikkelen door ontwikkeling 
Wijkbestuurdersschap. 

Besturen Wijkbestuurdersschap is structureel geworden. De collegebezoeken, één van de manieren 
waarop wijkbestuurderschap wordt vormgegeven, zijn nog meer in samenspraak met wijk-
overleggen en wijkbudget-teams ontwikkeld. Er wordt echt maatwerk per wijk geleverd. 
 

 

Meer samenwerking 
met partners in de 
regio. 

 De samenwerkingspart-
ners in de regio, waarde-
ren de gemeente Ridder-
kerk als goede en des-
kundige partner met een 
duidelijke visie met mini-
maal een 7. 

De verkenning naar samenwer-
king BAR gemeenten is i.s.m. 
Barendrecht en Albrandswaard 
uitgevoerd en het resultaat ervan 
wordt in 2008 aan de raad aan-
geboden. 
 

Actief de samenwerking in de regio zoeken, zo-
wel binnen de stadsregio als binnen de Drecht-
steden. Speciale aandacht voor samenwerking 
met Barendrecht en Albrandswaard. 

 -- Besturen De samenwerking met Barendrecht en Albrandwaard is op basis van het koersdocument 
BAR-Goed! verder uitgebouwd. De raad is door middel van raadsinformatiebrieven op de 
hoogte gesteld van de projecten die in het koersdocument zijn benoemd. Als gezamenlijk pro-
ject is een boekje met fiets- en wandelroutes in de drie gemeenten uitgegeven. Op deregule-
ringsgebied is in de drie gemeenten onderzoek gedaan naar de lastendruk van gemeentelijke 
regelgeving voor bedrijfsleven en burger. Op basis van het rapport zullen de aanbevelingen 
worden geprioriteerd en daarna worden ingevoerd. De drie gemeenten werken sinds eind 
2008 zeer nauw samen op inkoopgebied. In 2008 is gewerkt aan een business case voor één 
ict-omgeving. De drie colleges van b&w en de stuurgroep hebben ervoor gekozen om geza-
menlijk een netwerk te realiseren met twee datacenters. Het programma van eisen voor de 
aanbesteding is in december bekendgemaakt. De gunning is gepland in april 2009. In de aan-
loop naar de opening van een Centrum voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk hebben Barend-
recht en Albrandswaard meegelezen, zodat de ervaringen van Ridderkerk in beide gemeen-
ten gebruikt kunnen worden. De vertraagde invoering van Wet Algemene Bepalingen Omge-
vingsrecht heeft voor de BAR-gemeenten tot gevolg dat even pas op de plaats is gemaakt.  
Eind 2008 is aan de raden van de drie gemeenten een voorstel voorgelegd voor een be-
stuurskrachtmeting nieuwe stijl waaraan naast de BAR-gemeenten ook Krimpen- en Capelle 
aan den IJssel zullen deelnemen. 
 

 

Meer samenwerking 
met partners in de 
regio. 

 De samenwerkingspart-
ners in de regio, waarde-
ren de gemeente Ridder-
kerk als goede en des-
kundige partner met een 
duidelijke visie met mini-
maal een 7. 

De verkenning naar samenwer-
king BAR gemeenten is i.s.m. 
Barendrecht en Albrandswaard 
uitgevoerd en het resultaat ervan 
wordt in 2008 aan de raad aan-
geboden. 
 

Actief de samenwerking in de regio zoeken, zo-
wel binnen de stadsregio als binnen de Drecht-
steden. Speciale aandacht voor samenwerking 
met Barendrecht en Albrandswaard. 

 -- Besturen In 2008 hebben de BAR-gemeenten een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de 
WSW zelfstandig uit te voeren. Dit onderzoek is afgerond. Uitkomst is dat er voldoende moge-
lijkheden zijn om de regie op de WSW zelfstandig uit te voeren en dat er voldoende mogelijk-
heden zijn om WSW-geïndiceerden te plaatsen. In december is besloten de regie op de WSW 
per 2010 zelfstandig op te pakken. 
Tevens is besloten om uit de GR Drechtwerk te treden en aan Drechtwerk een uittredingsver-
goeding te betalen. 
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    2.2.3.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Bestuur en Participatie 

 
 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 en ver-
der 

Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

Goede dienstverle-
ning aan onze inwo-
ners. 

Goede dienstverlening aan onze 
Inwoners. 

In 2008 kunnen de 34 meest ge-
bruikte producten zoals door 
EGEM gedefinieerd via het digi-
taal loket worden aangevraagd. 
 

Inrichten van Digitaal Loket fase 2.  -- Dienstverlening - Wegens prioriteitstelling binnen het TOP-project 
is het dit jaar niet gerealiseerd. 

Goede dienstverle-
ning aan onze inwo-
ners. 

Goede dienstverlening aan onze 
Inwoners. 

In 2010 kan 90% van de produc-
ten via het digitaal loket worden 
aangevraagd. 
 

Opschonen productencatalogus. Inrichten van Digitaal Loket fase 3 en 
4. 

Dienstverlening - Wegens prioriteitstelling binnen het TOP-project 
is het dit jaar niet gerealiseerd.  

Goede dienstverle-
ning aan onze inwo-
ners. 

Goede dienstverlening aan onze 
Inwoners. 

Administratieve lastenverlichting 
tbv inwoners en bedrijven in 
2010; men hoeft slechts eenmalig 
hun gegevens aan de gemeente 
te verstrekken. 
 

Inrichten van een Stelsel van Basisregi-
straties. 

Opleveren van een Stelsel van Basis-
registraties. 

Dienstverlening Opbouw van de zogenaamde referentiebestanden. Verken-
ning naar software. 

Een aantal werkzaamheden zijn onderschat. 
Hierdoor wordt planning van 1 juli niet gehaald. 
Oplevering zal plaatsvinden in het 4e kwartaal. 
Hierover heeft overleg plaatsgevonden met mi-
nisterie. 
 

Goede dienstverle-
ning aan onze inwo-
ners. 

De waardering van inwoners voor 
de dienstverlening is eind 2009 
minimaal een 8. 

De kwaliteit van de dienstverle-
ning van Ridderkerk scoort in de 
Staat van de Gemeente binnen 
de top 25 van gemeenten in Ne-
derland. 
 

Verbeteren kwaliteit Dienstverlening. Handhaven kwaliteit Dienstverlening. 
 

Dienstverlening Het digitaal loket is operationeel. 
 
Verkenning naar de werkzaamheden die nog verricht moeten 
worden. Datum van 1 juli wordt volgens planning gehaald. 
 
Ontwerp van het raadsnet is gemaakt. 
 

 
 
 
 
 
 
Na het maken van het ontwerp is dit niet verder 
uitgevoerd, vanwege verschil van inzicht tussen 
de griffie en het college. 

Goede dienstverle-
ning aan onze inwo-
ners. 

De waardering van inwoners voor 
de dienstverlening is eind 2009 
minimaal een 8. 

Score op de ranglijst van ge-
meentelijke websites behoort tot 
de beste 25%. 
 

Opstellen verbeterplan (w.o. invoeren 
elektronisch betalen en  mogelijkheid tot 
maken van afspraken via Digitaal Loket). 

Uitvoeren verbeterplan. Dienstverlening Elektronisch betalen en het maken van afspraken via Internet 
is ingevoerd. 
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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

2008
Begroting 

2008 na wijz.
Rekening

2008
Lasten -4.137.600 -4.206.100 -4.065.100
Baten 725.600 743.600 847.100

Saldo voor bestemming -3.412.000 -3.462.500 -3.218.000
Toevoeging reserve 0 0 0
Onttrekking reserve 0 0 0

Totaal reserve mutaties 0 0 0
Saldo na bestemming -3.412.000 -3.462.500 -3.218.000

 

2.2.3.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 3 Bestuur en Participatie 
 

Hogere baten van € 78.100,-- wegens hogere opbrengst leges rijbewijzen en overige documenten 
van het Gemeentelijk Servicecentrum.  
Lagere kosten griffie € 51.200,-- en lagere kosten Secretariaat college van B&W € 70.000,--. 
 
Voor een sluitende analyse wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2 Analyse afwijkingen tussen be-
groting na wijziging en programmarekening. 
 
2.2.3.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 3 Bestuur en participatie  
 

Voorzieningen raad (realisatie 2008) 
De Verordening rechtspositie (burger-)raadsleden 2008 is in werking getreden per 4 juli dit jaar. 
Deze verordening is de rechtsbasis waarop (burger-)raadsleden een beroep kunnen doen op een 
aantal voorzieningen. Van de voorziening computergebruik wordt door 15 (burger-)raadsleden ge-
bruik gemaakt. De raad als geheel heeft dit jaar twee bijeenkomsten gehouden/cursussen gevolgd. 
In nog maar één geval heeft een fractie een beroep gedaan op de gelden die beschikbaar zijn voor 
het volgen van cursussen e.d. door individuele raadsleden. Dat het beroep op de voorzieningen dit 
jaar nog niet zo groot is, heeft zeker mede te maken met het feit dat de verordening medio dit jaar 
pas in werking trad. 
 
2.2.3.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 3 Bestuur en participatie  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2007

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2008

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2008/specifiek benoemd:

0 0 0 0

Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
(totaal): 

0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen (totaal): 0 0 0 0

Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2008 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
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. Ge-
dacht wordt daarbij bijvoorbeeld aan gezondheid, inkomen, veiligheid en welzijn. De gemeente le-
vert aan de vorming en ontwikkeling van haar inwoners een bijdrage door het zorgen voor basis-
voorzieningen, 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 faci-
literen 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 optima-
liserend - bij aan het maatschappelijk functioneren. Ook ouderen moeten in deze ingewikkelde we-
reld de mogelijkheid hebben om zich te blijven ontwikkelen. 
Het programma Educatie levert daarnaast in de vorm van bijvoorbeeld jeugdtheater- en muziekon-
derwijs, 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  
 

Ook in 2008 is verder vormgegeven aan een optimale vorming en ontwikkeling van de Ridderkerk-
se burgers. De gemeente is slechts één van de spelers op dit speelveld. Opvoeding door ouders 
en verzorgers bieden een belangrijke basis en ook het onderwijs levert een zeer belangrijke bijdra-
ge aan het ontwikkelen en vormen van de Ridderkerkse inwoners.  
 
Het gemeentelijke beleid heeft zich ook in 2008 gericht op het enerzijds faciliteren van opvoeding 
en onderwijs en anderzijds is het gemeentelijke beleid voortgezet om de verschillende levensfase 
te ondersteunen.  
 
Het faciliteren van de opvoeding is gebeurd door het geven van gerichte opvoedondersteuning, 
zoals een spreekuur en het aanbieden van cursussen en organiseren van themabijeenkomsten. In 
2008 hebben wij afspraken gemaakt over het verder versterken van opvoedondersteuning als on-
derdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Met de verschillende partners rond het opvoeden 
en opgroeien van kinderen zijn afspraken gemaakt over samenwerking, zodat het Centrum voor 
Jeugd en Gezin begin 2009 geopend kon worden, als één van de eerste CJG’s van onze regio.  
 
De bibliotheek werkt aan de vorming van een basisbibliotheek met andere gemeenten in de regio 
en zo werken alle organisaties aan de vorming en ontwikkeling van onze inwoners.  
In 2008 hebben wij conform afspraak onder meer gewerkt aan de realisatie en opening van de 
Maximaschool, de uitbreiding van de leerplicht, de inventarisatie van de mogelijkheden voor jonge-
ren, de ontwikkeling van het concept brede school, het onderhoud van de schoolgebouwen en de 
actualisatie van het IHP. 
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    2.2.4.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Educatie 

 
Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 

en verder 
Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

Het samen met partners 
creëren van gelijke toe-
komstkansen voor en 
het vergroten van ont-
plooiingsmogelijkheden 
van de jeugd. 

Voor 100 % van de 
peuters in Ridder-
kerk is er mogelijk-
heid om te spelen 
en te ontmoeten. 

70 % van het aantal 2,5-4 jarigen 
zit op een peuterspeelzaal. (voor 
kinderopvang: zie werk en eco-
nomie). 

Regulier werkproces. Regulier werkproces. Sturing en 
Beleid 

In 2008 was het bereik 56% (322 peuters van de 577 zaten op een peuterspeelzaal. Vol-
gens het peuterspeelzaalwerk zelf maken steeds meer peuters alleen gebruik van de kin-
deropvang. 

Er is  een ‘leegloop’ bij het peuterspeelzaalwerk 
waar te nemen. Volgens de peuterspeelzaal-
werkaanbieder in Ridderkerk gaat de leegloop  rich-
ting kinderopvang.  

  De sociaal econo-
mische achtergrond 
belemmert een kind 
niet in zijn school-
carrière. 

70% van de doelgroep bereiken 
met VVE-programma’s per 2010. 

Aantal basisscholen dat 
deelneemt aan VVE uitbrei-
den van 3 tot 10 per 2008.  

Aantal basisscholen dat deel-
neemt aan VVE uitbreiden tot 
13 per 2009. 

Sturing en 
Beleid 

In 2008 heeft zich een 12e basisschool aangesloten, zodat de doelstelling van 10 basis-
scholen is gehaald. 
Een instelling voor kinderopvang is van plan te gaan werken met een intensief VVE-
programma. De extra rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid kunnen ingezet 
worden voor stimulering van dit project. Project Lezen Oké (invoering programma Boeken-
pret) blijft succesvol en ligt op schema. Een product van het project is overgenomen door 
de gemeente Rotterdam. 
 

We lopen voor op het behalen van de doelstellingen. 

      Het aantal VVE program-
ma’s neemt toe van 1 naar 4 
per 2010. 

  Sturing en 
Beleid 

Doelstelling is qua aantal reeds gerealiseerd.  
Het wenselijk organiseren van doorgaande ontwikkelingslijnen o.b.v. deze programma’s 
nog niet geheel. (= afstemmen van werkprocessen in basisscholen, peuterspeelzalen en 
kinderopvangvoorzieningen) Dit vindt plaats in de wijknetwerken. 

Het afstemmen van werkprocessen is vertraagd. 
Reden: instellingen voor kinderopvang, buiten-
schoolse opvang, peuterspeelzalen en basisonder-
wijs oriënteren zich ieder voor zich en/of in strategi-
sche allianties op hun huidige en toekomstige aan-
bod van ‘dagarrangementen’ richting ouders met 
kinderen.  
 

      De taalzorgketen is op wijk-
niveau sluitend gemaakt. 
 

  Sturing en 
Beleid 

De stuurgroep heeft geconstateerd dat de zorgstructuur in het voorschoolse deel qua ont-
wikkelingsniveau achterloopt bij die in het basisonderwijs. Verbetering van de zorgstructuur 
in het voorschoolse onderwijs is een randvoorwaarde voor de aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse (taal)onderwijs. Een actieplan is aan de stuurgroep voorgelegd.  
 

Het ontwikkelen van een zorgstructuur. Reden: in-
stellingen voor kinderopvang, buitenschoolse op-
vang, peuterspeelzalen en basisonderwijs oriënteren 
zich ieder voor zich en/of in strategische allianties op 
hun huidige en toekomstige aanbod van ‘dagarran-
gementen’ richting ouders met kinderen.  

      De VVE-programma’s verfij-
nen en uitbreiden met sa-
menwerking met de SRS, 
kinderopvanginstellingen en 
het samenwerkingsverband 
Weer Samen naar School. 
 

  Sturing en 
Beleid 

Een actieplan is opgesteld en eind januari 2009 aan de stuurgroep voorgelegd. De verfij-
ning van de VVE-programma’s heeft deels plaatsgevonden tussen het project Lezen Oké 
en de stichting Dynamiek. De verdere verfijning moet nog plaatsvinden. 

De zorgstructuur van het voorschoolse deel loop 
achter, zodat hier eerst de energie opgezet moet 
worden d.m.v. het actieplan, voordat verdere verfij-
ning plaatsvindt. 

  
  

Tegengaan segre-
gatie en bevorderen 
integratie 

Het aantal scholen waarvan de 
populatie meer dan 20% afwijkt 
van het voedingsgebied blijft nul. 
 

Tweejaarlijks monitoren.  Regulier werkproces. Sturing en 
Beleid 

Conform de afspraak over de tweejaarlijkse monitor heeft er in 2008 geen monitor plaats-
gevonden, maar zal deze wel weer in 2009 plaatsvinden. Er zijn in 2008 geen signalen ge-
weest dat er grote verschuivingen hebben plaatsgevonden. 

 

  Basisscholen heb-
ben een bredere 
functie voor de wijk 
gekregen door kop-
peling met andere 
functies. 

Er zijn minimaal 3 brede schoolini-
tiatieven van de grond gekomen 
per 2010. 

1) Faciliteren van de  
uitvoering in Slikkerveer 
2)brede schoolontwikkeling 
starten in wijk Centrum. 

Brede schoolontwikkelingen 
incorporeren in wijkontwikke-
lingsplannen. 

Sturing en 
Beleid 

Brede schoolontwikkeling Slikkerveer is op schema. De stuurgroep heeft de evaluatie van 
het eerste (school)jaar Brede school aan de besturen van de deelnemende organisaties 
aangeboden.  De partners hebben op grond van de evaluatie besloten de samenwerking 
voort te zetten en te formaliseren in een stichtingfederatie. De oprichting van de stichting 
loopt. Inmiddels is een coördinator aangesteld die als makelaar fungeert voor het activitei-
tenprogramma in Slikkerveer. In alle accommodaties van deelnemende partijen vinden ac-
tiviteiten plaats. Het deelnamecijfer (aantal kinderen) is in de periode augustus 2008 - de-
cember 2008 al net zo hoog als in het totale schooljaar 2007/2008.  
 
De gemeente faciliteert de brede school ontwikkeling. Er is in 2008 geen concreet brede 
school initiatief gestart. Het verder brengen van het brede school concept volgt de ontwik-
keling van de structuurvisie. De verdere facilitering en invulling wordt in de WOPs, te be-
ginnen met het WOP Bolnes in 2009, meegenomen. De doelstelling om 3 brede school 
initiatieven in 2010 van de grond te hebben is ambitieus, maar wordt nog steeds haalbaar 
geacht. 
 

Wij hebben in 2007 besloten de visie op de brede 
school uit te testen via een pilot met een looptijd  van 
2 schooljaren. (aug. 2007 t/m juli 2009). Op basis 
van een beoordeling van de resultaten van de pilot 
zou het concept uitgerold worden. De beoordeling 
van de resultaten van het eerste schooljaar was voor 
1 januari 2009 niet afgerond, zodat de tweede brede 
school ontwikkeling nog niet gestart is. Het college 
oriënteert zich op de vraag of het concept uitgerold 
kan worden op basis van de resultaten na slechts 
één schooljaar.  
 

    Gevoel van competentie van ou-
ders na bezoek aan opvoedings-
ondersteuning is toegenomen 
(klanttevredenheid minimaal 7)  

Opvoedingsondersteuning in 
stand houden en indien no-
dig versterken, als onderdeel 
van de keten van hulp en 
ondersteuning. 
 

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

Sturing en 
Beleid 

Opvoedingsondersteuning is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de open-
stelling is uitgebreid omdat het een belangrijke preventieve functie heeft. 

 

  Logopedie: 100% van de leerlin-
gen van groep 2 wordt gescreend 

Regulier werkproces. Regulier werkproces. Sturing en 
Beleid 

Conform afspraak wordt 100% gescreend.  

    Geen leerling gaat van de basis-
school zonder zwemdiploma. 

Regulier werkproces. Regulier werkproces. Sturing en 
Beleid 

Het reguliere werkproces is conform afspraken uitgevoerd. Van de groep schoolkinderen 
die in 2006 geen zwemdiploma hadden hebben in 2008 18 kinderen een diploma behaald. 
7 kinderen hebben geen diploma. 
Het resultaat van de vergelijking tussen het landelijke onderzoek naar de zwemvaardigheid 
en de Ridderkerkse situatie wordt in de loop van 2009 verwacht. 

De landelijke gegevens komen pas in 2009 beschik-
baar.  

      1) Afronden pilot motorische 
remedial teaching. 

Onderzoek naar de wenselijk-
heid en mogelijkheid om dit 
structureel binnen alle scho-
len aan te bieden.  

Sturing en 
Beleid 

Onderzoek is afgerond en wenselijkheid van vervolg is vastgesteld. 10 scholen nemen 
deel. SRS voert dit uit binnen de reguliere subsidie. 
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2.2.4.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Educatie  

  
Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 en 

verder 
Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

    Leerlingenvervoer: 100% van de 
aanvragen van ouders die onder de 
voorwaarden van de verordening 
vallen, worden gehonoreerd te me-
ten door aantal gegronde bezwaren 
van ouders.  
 

Uitvoeren proces leerlingenvervoer, 
aanbesteden leerlingenvervoer. 

Uitvoeren proces leerlingenver-
voer, aanbesteden leerlingen-
vervoer. 

Dienstver-
lening 
 
 

De dienstverlening is inmiddels geëvalueerd. Zowel de opdrachtgever (gemeente) als 
de ouders zijn tevreden met de nieuwe vervoerder. 
Helbro ontvangt van beiden gemiddeld een 7.8. 

 

    Vanaf 2008 zijn alle basisscholen in 
Ridderkerk adequaat gehuisvest 
(kwantitatief conform verordening, 
bezettingsgraad gymnastieklokalen 
onder schooltijd minimaal 80%, 
kwalitatief conform onderhoudsni-
veau 3). 

Gefaseerde uitvoering van het inte-
graal huisvestingsplan, welke jaar-
lijks samen met de partners wordt 
geëvalueerd en indien nodig bijge-
steld.  
 

Gefaseerde uitvoering van het 
integraal huisvestingsplan, wel-
ke jaarlijks samen met de part-
ners wordt geëvalueerd en in-
dien nodig bijgesteld.  

Sturing en 
Beleid 

Het IHP is geactualiseerd en de actualisatie is in de raadsvergadering van 24 april 
vastgesteld. De realisatie van de onderwijshuisvesting ligt bij de schoolbesturen. In 
2008 is de huisvesting van SBO de Burcht nog niet gerealiseerd. 

De uitvoering ligt bij de schoolbestu-
ren. 3Primair is nog met partners in 
overleg en heeft nog geen Program-
ma van Eisen en ontwerp laten op-
stellen. De aanbesteding van SBO de 
Burcht heeft geleid tot een tekort. Het 
schoolbestuur is hierna in overleg 
gegaan met aannemer. De verwach-
ting is dat er begin 2009 een besluit 
wordt genomen op welke wijze de 
huisvesting gerealiseerd kan worden. 

  Educatie levert zowel een 
bijdrage aan de vorming 
als het vinden van een zin-
volle vrije tijdsbesteding 
van jeugdigen. 
 

Scholen zijn ondersteund bij het 
realiseren van een prettig school-
klimaat voor leraren en leerlingen. 

In 2008 wordt een inventarisatie 
van ondersteuningsbehoefte bij ba-
sisonderwijs ten behoeve van een 
prettig schoolklimaat uitgevoerd. 

Wordt bepaald na inventarisa-
tie. 

Sturing en 
Beleid 

Afgerond: Inventarisatie is uitgevoerd via Lokaal directeurenoverleg. CBS De Wingerd 
heeft projectvoorstel ingediend (Trainingen leerlingbemiddeling bij pesten / conflic-
ten).Subsidie is verstrekt. Conclusies en ervaringen zijn verspreid via lokaal directeu-
renoverleg. 
 

 

Jeugdigen groeien op tot zelf-
standige, zelfredzame bur-
gers, die zich gesteund voe-
len om de verantwoordelijk-
heden te nemen die zij op dat 
moment aankunnen. 

Jeugdigen voelen zich be-
trokken bij de samenleving 
door actief mee te doen in 
die samenleving en door 
direct of indirect invloed te 
hebben op beslissingen die 
hen aangaan. 

Iedere jongere tot 23 jaar in Ridder-
kerk heeft een baan, zit op school 
of volgt een opleiding in combinatie 
met een baan. 

Strikt toezicht houden op het nako-
men van de leerplicht. In Stadsregi-
onaal verband vindt een verkenning 
plaats over vormen van samenwer-
king.  

  Spelregels M.i.v. augustus 2008 is de formatie bij leerplicht met 1,0 fte uitgebreid. Hiervoor zijn 
de startkwalificatiemiddelen in gezet. 
Met ingang van 1 januari 2008 is er de RMC-subregio Zuid-Oost ( Capelle a/d IJssel, 
Lansingerland, Krimpen a/d IJssel, Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk) ge-
vormd om nog meer grip te krijgen op voortijdig schoolverlaters. De RMC-
regioregistratie voert de administratie (jongeren 18 tot 23 jaar) en De Jonge Krijger 
verzorgt de trajectbegeleiding van de voortijdig schoolverlater naar een BOL of BBL-
opleiding. 

- 

      Inzetten van voormalige middelen 
schoolbegeleiding op beleidsdoel-
stellingen gericht op ontwikkelingen 
om kansen voor jeugdigen te ver-
groten. 

  Sturing en 
Beleid 

De bestedingen van de middelen zijn getoetst op inzet. Scholen hebben alle middelen 
besteed conform het beleidskader. De middelen zijn besteed aan  
1. verbetering van de schoolinterne zorgstructuur 
2. sociaal- emotionele problematiek / competentieverbetering van kinderen 
3. verbetering taalonderwijs 
4. Veiligheid (w.o. anti-pestbeleid) 
5. Brede school initiatieven, kwaliteitszorg, passend onderwijs, rekenonderwijs). 
(De volgorde van de onderwerpen moet gelezen worden als “prioriteiten bij de inzet”. ) 

 

    Er zijn per 2010 voldoende stage-
plekken (zowel leerstages als maat-
schappelijke stages) voor alle leer-
lingen van Ridderkerkse scholen. 

Stimuleren contacten tussen scho-
len, bedrijven en instellingen en als 
gemeente jaarlijks minimaal 30 sta-
geplekken aanbieden, voor een 
doorsnede van leerlingen uit alle 
categorieën voortgezet en be-
roepsonderwijs.  

Idem Sturing en 
Beleid 

Er is een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden voor opleidingen en leerwerkt-
rajecten in de regio. Hieruit blijkt dat samenwerking met de regiogemeenten gewenst 
is om deze mogelijkheden optimaal te benutten. 
Ook voor de sluitende aanpak jongeren 18-27 is samenwerking in de regio gewenst. 
Dit wordt verwerkt in het op te stellen regionaal arbeidsmarktbeleid. 
Er worden door de gemeente jaarlijks meer dan 30 stageplaatsen aangeboden. 

 

      Realiseren van de praktijkschool 
VMBO+ (gebouw). 
 

Uitbreiden aanbod van de prak-
tijkschool VMBO+.  

Sturing en 
Beleid 

De nieuwbouw van de Maximaschool is conform planning op 15 oktober opgeleverd 
en in november feestelijk geopend. Het gebouw is in gebruik genomen. 

 

  Aanbod van partners is 
samenhangend en sluit 
aan op de vraag. 

Er is bekend voor welke achter-
standen welk aanbod bestaat en dit 
is ook beschikbaar voor Ridder-
kerkse jeugdigen.  

1) Opzetten en toegankelijk maken 
van sociale kaart (regionaal). 

1) actueel houden sociale kaart 
(regionaal). 

Sturing en 
Beleid 

De sociale kaart is nog in ontwikkeling. Dit heeft onder andere te maken met techni-
sche problemen. 
 
In het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin is het totale zorgportfolio in beeld 
gebracht en uitgebreid zodat er zicht is op het totale aanbod. 

 

      Verder concretiseren en uitvoeren 
van de jaarschijf 2008 van de lokale 
jeugdagenda o.a. zorgketen in 
beeld brengen en afspraken maken 
met ketenpartners over overdracht, 
bewaking en doorlooptijd. 

Uitvoeren van de volgende 
jaarschijven van de lokale 
jeugdagenda. 

Sturing en 
Beleid 

In de regiegroep is samen met de ketenpartners gewerkt aan uitvoering van de lokale 
jeugdagenda. Afspraken over de zorgketen zijn onderdeel van de afspraken in het 
kader van Centrum voor Jeugd en Gezin. 
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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

2008
Begroting 

2008 na wijz.
Rekening

2008
Lasten -11.829.100 -12.076.600 -11.471.600
Baten 973.700 1.306.400 1.399.700

Saldo voor bestemming -10.855.400 -10.770.200 -10.071.900
Toevoeging reserve -52.000 -142.900 -274.500
Onttrekking reserve 91.100 302.000 130.300

Totaal reserve mutaties 39.100 159.100 -144.200
Saldo na bestemming -10.816.300 -10.611.100 -10.216.100

 
 

2.2.4.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 4 Educatie 
 

Voordeel van € 250.000,-- op de lasten wegens een technische overgang van ‘voorziening onder-
houd buitenkant’ naar ‘reserve groot onderhoud’. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op 
hoofdstuk 8 Reserves. Een en ander verloopt op de totale rekening budgettair neutraal. 
 
Voordeel op de lasten van € 55.000,-- wegens lagere toegekende bijdrage in de sloopkosten van 
de Schaepmanschool. 
 
Lagere kosten ten bedrage van € 250.000,-- wegens niet uitgevoerde werkzaamheden in 2008 
i.v.m. tijdelijke huisvesting De Burcht. De kosten worden doorgeschoven naar 2009. 
 
Vrijval van een deel van de vooruitontvangen rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid wegens 
ten onrechte bijgeschreven rente in voorgaande jaren geeft een voordeel van € 76.000,--. 
 
Voor een sluitende analyse wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2 Analyse afwijkingen tussen be-
groting na wijziging en programmarekening. 
 
2.2.4.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 4 Educatie  
 

Leerplicht (realisatie 2008) 
Met ingang van 1 januari 2008 is er de RMC-subregio Zuid-Oost ( Capelle a/d IJssel, Lansinger-
land, Krimpen a/d IJssel, Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk) gevormd om nog meer grip 
te krijgen op voortijdig schoolverlaters. De RMC-regioregistratie voert de administratie (jongeren 18 
tot 23 jaar) en De Jonge Krijger verzorgt de trajectbegeleiding van de voortijdig schoolverlater naar 
een BOL of BBL-opleiding. 
De uitbreiding van de formatie leerplicht is met ingang van augustus 2008 gerealiseerd. 
 
2.2.4.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 4 Educatie  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2007

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2008

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2008/specifiek benoemd:
Uitbreiding Piramide, tijdelijk lokaal 106.000 0 0 106.000
Uitbr. Piramide met permanent lokaal 263.200 0 0 263.200
Uitbreiding Farelcollege 0 0 411.200 74.700
Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
(totaal): 

19.795.600 5.573.500 5.519.200 8.702.800

Vervangingsinvesteringen (totaal): 0 0 199.500 0
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Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2008 
Uitbreiding Piramide 
De uitvoering van dit project met extra tijdelijke en de permanente lokalen voor de Piramide ligt bij 
het betreffende schoolbestuur. De realisatie is nu gepland voor het voorjaar 2009. 
 
Uitbreiding Farelcollege 
Dit project is uitgevoerd maar nog niet alle kosten zijn gedeclareerd. Inmiddels is voor het restant 
een betalingsopdracht opgesteld. 
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
Lokaal maatwerk basisonderwijs 
Voor het lokaal maatwerk basisonderwijs is in totaal € 1.833.700,-- beschikbaar gesteld. Hiervan is 
tot dusver € 624.500,-- uitgegeven. De verdere realisatie staat gepland voor 2009. 
 
Speellokalen basisonderwijs 
Voor De Bosweide en De Fontein is € 433.000,--  beschikbaar voor nieuwe speellokalen. Deze lo-
kalen zijn nog niet gerealiseerd omdat er ideeën zijn over een gezamenlijke nieuwbouw van de 
scholen. 
 
Dakrenovatie De Bosweide/Fontein 
Het dak is nog niet voor € 380.000,-- gerenoveerd omdat er ideeën zijn over een gezamenlijke 
nieuwbouw van de scholen. 
 
Gebruiksvergunningen scholen 
Van de restantkredieten voor de gebruiksvergunningen van de scholen ad € 623.800,-- worden nog 
uitgaven verwacht van in totaal € 423.200,--. Driekwart is daarvan houdt  verband met nieuwbouw-
plannnen. 
 
Nieuwbouw De Reyer 
De daadwerkelijke nieuwbouw van De Reyer zal plaats gaan vinden in 2009 en 2010. Van het tota-
le krediet ad € 3.103.100,-- is tot nu toe alleen € 229.100,-- aan voorbereiding uitgegeven. 
 
Nieuwbouw Schaepmanschool 
Dit project is inmiddels uitgevoerd (krediet was € 2.000.000,--). In 2009 moet echter nog een afre-
kening plaatsvinden (het restantkrediet bedraagt nog € 431.700,--). 
 
Uitbreiding de Wingerd met een tijdelijk lokaal 
Voor dit project is in 2008 € 106.000,-- beschikbaar gesteld. Daarvan is nu € 76.100,-- besteed. 
 
Nieuwbouw De Burcht 
Van het totaalkrediet van € 2.756.200,-- is tot nu toe € 204.400,-- besteed. Uitvoering van de 
daadwerkelijke nieuwbouw staat nu gepland voor 2009-2010. 
 
Nieuwbouw Maximaschool 
Dit project is zo goed als uitgevoerd (van het totaalkrediet ad € 8.554,700,-- is nu € 8.184.600,-- 
besteed). In 2009 dient nog een definitieve afrekening plaats te vinden. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
CV leidingwerk en radiatoren De Regenboog 
Vervanging van de CV-leidingen en –radiatoren was wegens gebreken een noodzaak. 
Het werk is voor € 199.500,-- uitgevoerd. 
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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. Het karakter van Ridder-
kerk en de eigen sfeer van de wijken worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Tussen de wijken lig-
gen ruime groenbuffers die dat gevoel versterken.  
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 beheerd en adequaat rea-
geren op meldingen en verzoeken m.b.t. het onderhoud zijn hiervoor de instrumenten. Een (verde-
re 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. Naast een ruim aanbod 
aan hoogwaardige voorzieningen in het centrum is een goed voorzieningenniveau op wijkniveau 
daarbij essentieel. 
 
2.2.5.2 Realisatie  
 

In 2008 is intensief gewerkt aan het opstellen van de structuurvisie voor Ridderkerk. Tijdens dit in-
tensieve proces is een uitgebreid participatietraject doorlopen. Eind 2008 was het tussenproduct 
gereed voor behandeling in de raad in begin 2009. Met het gereedkomen van het tussenproduct 
van de structuurvisie is een belangrijke stap gezet om te komen tot een integrale toekomstvisie op 
Ridderkerk. 2008 is wat dat betreft een belangrijk jaar geweest.  
 
Ten aanzien van de TramPlus zijn in 2008 de aanvullende onderzoeken opgestart en is het onder-
zoek ten aanzien van de subvarianten afgerond. Met de afronding van dat onderzoek is ook gestart 
met de uitvoeringsfase van het tracé tot het centrum. In het kader van de structuurvisie is het on-
derzoek naar de inpasbaarheid van het doortrekken van de tram ook opgestart. Ten aanzien van 
het verkeer zijn een aantal specifieke projecten afgerond en voor een aantal locaties in de wijken 
zijn betere parkeervoorzieningen gerealiseerd. Dit komt de leefbaarheid in de wijken ten goede. 
Wat betreft de waterhuishouding is het van belang om aan te geven dat een nieuw waterplan ge-
reed is gekomen. Hiermee is een belangrijk afwegingskader voor toekomstige (ruimtelijke) ontwik-
kelingen vastgesteld. 
 
In 2008 is ook verder gewerkt aan het versterken van het karakter en de identiteit van de afzonder-
lijke wijken. Via de wijkontwikkelingsprogramma’s is gestuurd op een integrale ontwikkeling van de 
woon- en leefomgeving. Voor de drie wijken waar nog geen wijkontwikkelingsprogramma voor was 
vastgesteld is een programma gereedgekomen. In de periode na 2008 zal de integrale wijkaanpak 
verder worden uitgebouwd. Met het in 2008 ingezette proces tot ontwikkeling van een gemeentelij-
ke structuurvisie tekenen zich ook de contouren af waarbinnen de ontwikkeling van de woon- en 
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leefomgeving zich af dient te spelen. Dit geeft structuur aan het opstellen van de wijkontwikke-
lingsprogramma’s en hiermee is deze opgave in 2008 een stuk verder gekomen. In het kader van 
het beheer van de openbare ruimte is de in 2007 ingeslagen weg voortgezet en functioneert in alle 
wijken het schouwen op beeldkwaliteit. In drie wijken zijn sportlocaties gerealiseerd waarmee de 
woonomgeving verder versterkt is. In 2008 is ook het woningbouwprogramma conform het conve-
nant met de stadsregio verder uitgevoerd. Hiermee is het einddoel van een voldoende aanbod van 
bereikbare huurwoningen in 2010 weer een stuk dichterbij gekomen.  
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2.2.5.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Woon en Leefomgeving 

 

Kerndoelen Effectindicator Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 en verder Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Een gevarieerd aanbod 
van woningen voor alle 
doelgroepen. 

Conform het Convenant met de 
Stadsregio in ieder geval 1600 
nieuwe woningen opleveren tus-
sen 1 januari 2005 en 1 januari 
2010. 

Nog nieuwe woningen realiseren op de volgende 
(herstructurerings)locaties: De 4jaargetijden De 
Noordhave Willaertslande (Leklaan) Het Bordes De 
3 Rivieren Centrum Drievliet. 

2009 Rivieroever Slikkerveer Rivieroe-
ver Bolnes Prima Bolnes (G. Ma-
ritzstraat  eo) Van Riebeekstraat Rie-
derborgh Slikkerveer zuidoost Van Pelt-
terrein Het Zand (Wozozo)  2010 rivier-
oever Bolnes Van Peltterrein  3e fase 
centrum Slikkerveer zuidoost Oosten-
dam 2011 Het Zand. 
 

Beheer en 
Uitvoering 

Geheel opgeleverd zijn:  
- Project De 4 Jaargetijden (in totaal 250  woningen); 
- De Noordhave (in totaal 75 woningen). 

In aanbouw zijn: 
- De 3Rivieren (1e fase 50 woningen) 
- Willaertslande (totaal 94 woningen)  
- Prima Bolnes (totaal 225 woningen) 
- Het Bordes (47 woningen) 
 
Vrijstelling / bouwvergunning is verleend 
voor: 
- 24 appartementen Centrum Drie  
   vliet. 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Voldoende aanbod van 
woningen voor de doel-
groep, die is aangewe-
zen op een bereikbare 
huurwoning. 

Conform het Convenant met de 
Stadsregio en Woonvisie voor 
minimaal 6600 bereikbare huur-
woningen in de voorraad zorg 
dragen op 1 januari 2010. 

Realiseren van nieuwe bereikbare huurwoningen in 
de volgende projecten: de 4 Jaargetijden, De 
Noordhave, Prima Bolnes, Slikkerveer zuid-oost, 
De Riederborgh, het Zand (wozozo), centrum (zie 
voor tijdsverloop hierboven) nadere afspraken over 
ontwikkelingen in de bestaande voorraad maken 
met Woonvisie. 

Zie 2008 Sturing en 
Beleid 
 

Opgeleverd zijn: 
- 113 bereikbare huurwoningen  (de 4 Jaargetijden) 
- 45 bereikbare huurwoningen  (De Noordhave) 

In aanbouw zijn: 
-   140 bereikbare huurwoningen (Prima Bolnes) 
In voorbereiding en klaar voor start bouw zijn: 
- 130 bereikbare huurwoningen in Slikkerveer zuid-oost (start in 

februari 2009) 
-   18 bereikbare huurwoningen nabij Riederborgh (geplande    
    start bouw 2010) 
In voorbereiding maar nog geen afgeronde plannen 
- Driehoek Het Zand (40 bereikbare huurwoningen) en laatste fase 

centrum (50 bereikbare huurwoningen) 
De afspraken over de bestaande voorraad worden in 2009 ver-
antwoord. 

 

 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Samenhang in de wijk / 
buurt behouden dan 
wel verbeteren. 

Elke wijk heeft vanaf 2008 elke 1x 
per 5 jaar een actueel Wijkont-
wikkelingsprogramma (Wop). 

Vaststelling WOP Ridderkerk oost, west en cen-
trum; herijking Wop Bolnes en Drievliet Het Zand.  

2009 herijking Wop Slikkerveer; 2010 
herijking Wop Rijsoord Oostendam 
2011 herijking Wop Ridderkerk oost, 
west, centrum. 

Sturing en 
Beleid 
 

De WOP’s Ridderkerk centrum, oost en west zijn 18 december door 
de raad vastgesteld. 
Voor het overige is het schema van de herijking WOP’s aangepast 
(zie programmabegroting 2009 – 2012). 
In 2009 wordt het WOP Bolnes herzien. 
 

 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

De kwaliteit van de bui-
tenruimte in stand hou-
den en waar mogelijk 
verbeteren. 

Tevredenheidsscore over beheer 
openbare ruimte wordt door bur-
gers minimaal gewaardeerd met 
een 7 (staat van de gemeente). 
 

Ieder jaar: Schouwacties met bewoners in alle wij-
ken aan de hand van in 2008 door de raad vastge-
stelde kwaliteitsniveaus. 

Zie 2008 Beheer en 
Uitvoering 

In alle wijken worden inmiddels schouwacties met bewoners geor-
ganiseerd aan de hand van de in het najaar van 2008 door de raad 
vastgestelde kwaliteitsniveaus. 

 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

De kwaliteit van de bui-
tenruimte in stand hou-
den en waar mogelijk 
verbeteren. 

Tevredenheidsscore over beheer 
openbare ruimte wordt door bur-
gers minimaal gewaardeerd met 
een 7 (staat van de gemeente). 
 

Ieder jaar Jaarplannen per wijk opstellen en uitvoe-
ren; uitvoering van project ondergrondse afvalinza-
meling 2008. 

Zie 2008, opstellen jaarplannen per 
wijk. 

Beheer en 
Uitvoering 

Per wijk is een jaarplan opgesteld; het project ondergrondse afval-
inzameling is aanbesteed en zal in 2009 worden uitgevoerd. 

 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

De waterkwantiteit en -
kwaliteit verbeteren. 

Tevredenheidsscore over beheer 
openbare ruimte wordt door bur-
gers minimaal gewaardeerd met 
een 7 (staat van de gemeente). 

2008 toevoegen oppervlaktewater in project Slik-
kerveer Zuid-oost, Donckse Velden 1e fase en 
Waalbos (voorbereiding); duurzame opvang he-
melwater in overige nieuwe projecten; 2008 onder-
zoek naar kwaliteitsverbetering inlaatwater haven. 

2009 toevoegen oppervlaktewater in 
project Slikkerveer Zuid-oost,  
Donckse Velden 1e fase en Waalbos 
(uitvoering); duurzame opvang hemel-
water in overige nieuwe projecten; 2008 
onderzoek naar kwaliteitsverbetering 
inlaatwater haven. 
 

Beheer en 
Uitvoering 

In 2008 zijn zowel het Waterplan Ridderkerk 2008-2012 (WPR2) als 
het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2011 (GRP4) door de ge-
meenteraad vastgesteld. De daarin de noemde maatregelen, on-
derzoeken e.d. zijn in gang gezet. Het WPR2 wordt in samenwer-
king met waterschap en natuurvereniging uitgevoerd. De volgende 
werkzaamheden zijn in 2008 uitgevoerd: 
1. Grondwateronderzoek in Slikkerveer;  
2. Opvang en afvoer regenwater in de Mauritsweg e.o.; 
3. Extra open water en natuuroevers in Plan Leklaan; 
 

 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

In stand houden en 
waar mogelijk verbete-
ren van het openbaar 
vervoer. 

Stijging van het aantal openbaar 
vervoer reizigers van 6% tot 17 % 
in 2020 (afhankelijk van de tracé-
keuze, bron Stadsregio). 

Uitwerking tracé Tramplus; Planologische procedu-
re starten om aanleg tram plus mogelijk te maken; 
Bestemmingsplan slikkerveer Rivieroever vaststel-
len met bouwmogelijkheid wachtruimte waterbus. 

  Beheer en 
Uitvoering 

De nadere studies, waartoe de raad in december 2007 heeft beslo-
ten zijn in gang gezet en wat betreft de subvarianten is het onder-
zoek afgerond. Eind 2008 is de uitwerkingsfase gestart. Daarbij is 
een uitgebreid participatietraject opgestart. 
 
Met de komst van de nieuwe busvervoerder Q-bus is het OV net-
werk voor Ridderkerk verder verdicht. De buurtbus is een andere 
route gaan rijden om een sluitende exploitatie mogelijk te maken. 
 
Bestemmingsplan Slikkerveer Rivieroever is 9 oktober 2008 vast-
gesteld door de raad. 
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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 daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 en verder Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Opstellen visie op Rid-
derkerk 2010 - 2015 

2008 - 2009 opstellen en vaststel-
len meerjarenontwikkelingpro-
gramma 2010 – 2015. 

    Sturing en 
Beleid 

Wordt in voorzien door op te stellen Structuurvisie. In 
2008 is een intensief proces gestart om te komen tot de 
structuurvisie. Er is daarbij een uitgebreid participatietra-
ject is gevolgd. Eind 2008 was het tussenproduct gereed 
voor behandeling in de raad in begin 2009.  

 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Goede, integrale (en 
tijdige) afweging in 
ruimtelijke functies. 

Regelmatig, maar zeker eens in 
de 10 jaar, bestemmingsplannen 
herzien; zo min mogelijk ad hoc 
planologische procedures. 

Bestemmingsplannen vaststellen voor de rivieroe-
ver Bolnes en Slikkerveer, Crezeepolder en  
Donckse Velden. 

Bestemmingsplannen vaststellen voor 
2009 Oostendam en Bolnes 2010 Lan-
delijk Gebied West en Drievliet 2011Het 
Zand en Gorzen. 

Spelregels Bestemmingsplan Slikkerveer is 5 juni 2008 vastgesteld 
door de raad. 
Bestemmingsplan Waalbos is 26 juni 2008 door de raad 
vastgesteld. 
Bestemmingsplan Slikkerveer Rivieroever is 9 oktober 
2008 vastgesteld door de raad. 
Bestemmingsplan Crezéepolder is 27 november 2008 
door de raad vastgesteld. 

Er zijn 4 bestemmingsplannen vastge-
steld, maar deels niet de beoogde voor 
2008.  
Waalbos en Slikkerveer Rivieroever 
hadden vertraging opgelopen en zijn 
voorgegaan. 
Voor Bolnes Rivieroever zijn onlangs de 
juridische problemen overwonnen door 
een oplossing voor de afweging van be-
langen tussen woningbouw en bedrijven.
Het ontwerp plan kan eind maart 2009 in 
procedure worden gebracht. 
Voor de Donckse Velden is wel een noti-
tie met uitgangspunten vastgesteld, 
maar dit is nog niet vertaald naar een 
voorontwerp.  
 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Bereikbaarheid parken 
en recreatiegebieden 
vergroten. 

Vanuit iedere wijk zorgdragen 
voor goede ontsluitingen voor 
wandelaars en fietsers; goede 
koppeling van Reijerpark, Donck-
se Velden, Oosterpark, De Gor-
zen en Park De Noord voor fiet-
sers / voetgangers. 

Na realisering woningbouw (2009 2011) wandelpa-
den met bankjes realiseren langs het water van de 
Nieuwe Maas 
aanleg oversteekvoorzieningen over de Randweg 
naar aan te leggen 1e fase Donckse Velden. 

  Beheer en 
Uitvoering 

Het aanleggen van wandelpaden met bankjes langs het 
water van de Nieuwe Maas Is nog niet opgestart i.v.m. de 
nog niet gerealiseerde woningbouw. 
 
1 fase Donckse Velden is in uitvoering. Wat betreft over-
steekvoorzieningen Randweg wordt in de loop van 2009 
gestart met het zichtbaar maken van de oversteekvoor-
zieningen. Materialen daarvoor zijn al geleverd. 
 

 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Zorgen voor in stand-
houding en aanleg van 
buitenruimte voor de 
jeugd. 

In 2010 is onderzocht of het mo-
gelijk is 3% van de buitenruimte 
in de wijken in te vullen met 
speelplekken en de buitenruimte 
in de wijken kindvriendelijk te ma-
ken. 
 

Aanleg verhard sport speelveld in Slikkerveer;  
Het stramien dat ontwikkeld is voor West gebruiken 
ter beoordeling van de andere wijken. 

2009 - 2010 buurtsportlocatie realiseren 
in Het Zand 
Idem (stramien West). 

Sturing en 
Beleid 
 
 

In Bolnes is een wijksportlocatie gerealiseerd en in ge-
bruik genomen. 
Wijksportveld Centrum is ook in gebruik genomen.  
In Slikkerveer is een verhard sportveld gerealiseerd en in 
gebruik genomen. 

 

Aantrekkelijke leefom-
geving en voldoende en 
gevarieerd woningbe-
stand. 

Duurzame en veilige 
inrichting van wegen en 
verblijfsgebieden. 

7,5% minder verkeersslachtoffers 
en 15% minder verkeersdoden in 
2010 ten opzichte van het peiljaar 
2002 (rijk en provincie). 

Herinrichting 2e fase Rijksstraatweg; aanleg roton-
de Rijksstraatweg/Noldijk; aanleg rotonde kruising 
Populierenlaan - Kastanjelaan afhankelijk van be-
sluitvormingsproces Tram+. 

 - Beheer en 
Uitvoering 

Herinrichting Rijksstraatweg tussen Noldijk en Voorweg 
gereed; deel Voorweg – Verbindingsweg is in voorberei-
ding.  
Rotonde  kruising Populierenlaan – Kastanje-laan niet 
meer afhankelijk van Tramplustracé maar wel van ingrij-
pendheid structuurvisie; wachten op besluitvorming. 
Op een aantal locaties zijn voetgangers oversteekplaat-
sen gerealiseerd. En op een aantal locaties zijn de par-
keervoorzieningen verbeterd. 
 

 

Amendement inzake veilige schoolroutes:        
Verbeteren veiligheid op 
schoolroutes. 

Veiligheidsgevoelens 
van schoolgaande kin-
deren en hun ouders is 
toegenomen. 

Versneld worden per wijk, in sa-
menspraak met het wijkoverleg, 
de als onveilig ervaren situaties 
op schoolroutes aangepakt totdat 
het wijkoverleg de veiligheid ten 
aanzien van schoolroutes als vol-
doende beoordeeld.  
 

• Onderzoek doen naar de onveilige schoolrou-
tes; 

• In overleg treden met de wijkoverleggen, scho-
len en andere relevante instellingen; 

• Versneld aanpakken al eerder aangegeven 
knelpunten op schoolroutes. 

• Minimaal 5 als onveilig aangege-
ven punten aanpakken; 

• In 2010 onderzoeken herhalen. 

Beheer en 
Uitvoering 

Onderzoek naar onveilige schoolroutes is afgerond. Af-
stemming met scholen en wijkoverleggen heeft plaatsge-
vonden. 
School de Piramide heeft als eerste school in de regio 
een certificaat ‘school op safe’  gekregen. 
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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

2008
Begroting 

2008 na wijz.
Rekening

2008
Lasten -38.558.000 -30.894.800 -29.882.900
Baten 23.307.100 16.816.000 18.689.000

Saldo voor bestemming -15.250.900 -14.078.800 -11.193.900
Toevoeging reserve -183.900 -1.452.400 -3.323.900
Onttrekking reserve 550.600 619.000 262.300

Totaal reserve mutaties 366.700 -833.400 -3.061.600
Saldo na bestemming -14.884.200 -14.912.200 -14.255.500

 

2.2.5.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5 Wonen en leefomgeving 
 

Voordeel van € 763.200,-- op de lasten wegens uitstel projecten binnen het uitvoeringsprogramma 
onderhoud wegen, straten en pleinen; dit voordelige bedrag wordt verrekend met de ‘reserve on-
derhoud verharding’. Een en ander verloopt op de totale rekening budgettair neutraal; 
Voordeel van € 240.500,-- op de lasten wegens een afrekening van de bijdrage aan de Milieudienst 
(DCMR) over voorgaande jaren ten gunste van de gemeente; 
  
Voordeel van € 1.360.700,-- op de baten van Afval. In het kader van de technische overgang van 
‘voorzieningen’ naar ‘reserves’ is het saldo van ‘voorziening egalisatie afvalstoffenheffing’ t.g.v. de 
exploitatie (baten) aangewend. Hier tegenover staat een storting in de reserve als last. Een en an-
der verloopt op de totale rekening budgettair neutraal; 
Hogere baten wegens meeropbrengst APV-leges en bouwleges van € 264.500,--. De laatste wordt 
veroorzaakt door enkele grote bouwvergunningen (m.n. nieuwbouw Slikkerveer Zuid Oost). 
  
Voor een sluitende analyse wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2 Analyse afwijkingen tussen be-
groting na wijziging en programmarekening. 
 
2.2.5.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 5 Wonen en leefomgeving  
 

Kwaliteitsverbetering Ridderkerk-centrum “oude deel” (realisatie 2008) 
Het werk is in 2008 voorbereid, inclusief participatie winkeliers, bewoners en andere belangheb-
benden, en aanbesteed. De uitvoering is begin 2009 opgestart. 
 
Reconstructie aansluiting Rijksstraatweg-Noldijk tot (mini)rotonde (realisatie 2008) 
De projectmatige voorbereiding heeft in 2008 plaatsgevonden, de uitvoering van de wegrecon-
structie zal in 2009 worden opgestart. Bij de voorbereiding van het project is intensief met bewo-
ners en het wijkoverleg gecommuniceerd. 
 
Verenambachtseweg, doortrekken uitvoegstrook tot Handelsweg (realisatie 2008) 
De uitvoegstrook op de Verbindingsweg bij de afslag IJsselmondse Knoop is gerealiseerd. 
 
Restauratie toren Singelkerk (realisatie 2008) 
Het werk is aanbestedingsgereed gemaakt, de uitvoering zal begin 2009 worden opgestart.  
 
Ridderkerk hondenpoepvrij (realisatie 2008) 
Het project ‘Ridderkerk hondenpoepvrij’ is onderdeel geworden van de reguliere activiteiten met 
betrekking tot het terugdringen van de hondenpoepoverlast. De behandeling in de raad heeft 
plaatsgevonden maar is nog niet afgerond en wordt voortgezet in 2009. 
 
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) (realisatie 2008) 
De inwerkingtreding van de WABO is uitgesteld naar 1-1-2010. 
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2.2.5.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 5 Wonen en leefomgeving  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2007

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2008

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2008/specifiek benoemd:
Veren Amb.weg uitvoegstr. Handelsweg 100.000 0 185.100 -100.000
Kwaliteitsverbetering centrum winkelgebied 1.189.000 0 44.800 1.144.200
Waterplan Ridderkerk 2008-2012 880.300 0 0 880.300
Herinrichting volkstuinencomplex Hogeweg 150.000 0 157.900 0
Uitbreiding begraafplaats 2e fase grond 400.000 0 419.500 0
Wijkontwikkelingsplannen 2008 292.200 0 163.000 129.200
Skatepark Sportlaan 59.200 0 32.400 0
Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
(totaal): 

5.503.400 2.095.200 608.500 2.433.100

Vervangingsinvesteringen (totaal): 10.370.500 349.000 752.600 9.251.900
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2008 
Veren Ambachtseweg uitvoegstrook Handelsweg 
Dit project is uitgevoerd. De stadsregio moet in 2009 nog met een bijdrage van € 100.000,-- ko-
men. 
 
Kwaliteitsverbetering centrum 
De planning van de besteding van dit krediet is over 3 jaren (2009 tot en met 2011) uitgesmeerd. 
Voor 2009 was een besteding van € 625.000,-- geraamd. Om in februari 2009 te kunnen starten 
was het noodzakelijk de voorbereiding en aanbesteding in 2008 uit te voeren. Tevens zijn enige 
bestellingen reeds in 2008 geleverd. 
 
Waterplan Ridderkerk 2008-2012 
Bij de vaststelling van het Waterplan in de raad van 26 maart 2008 was de planning van de netto-
uitgaven (uitvoering geschied in samenwerking met en met bijdragen van het waterschap) als 
volgt: 
2008: € 70.300,-- 
2009: € 629.600,-- 
2010: € 180.400,-- 
De geplande uitgaven 2008 schuiven door naar 2009 (€ 50.300,--) en 2010 (€ 20.000,--). Laatst 
genoemd bedrag houdt verband met stagnatie bij de grondverwerving door het Waterschap ten 
behoeve van de ecologische zone baggerdepot aan de Pruimendijk. Realisatie van dat onderdeel 
zal nu op zijn vroegst in 2010 plaatsvinden. De hiervoor geplande bestedingen van € 20.000,-- in 
2008 en € 318.000,-- in 2009 zullen daardoor opschuiven. 
 
Herinrichting volkstuinencomplex 
Dit project is in 2008 volledig afgerond. 
 
Uitbreiding begraafplaats 2e fase grond 
Dit project is in 2008 volledig afgerond. 
 
Wijkontwikkelingsplannen 2008 
Van dit budget was reeds bij de 3e monitor 2008 € 100.000,-- doorgeschoven naar 2009.  Er ko-
men hier nog kosten op die te maken hebben met de investeringen in de buurtaccommodatie aan 
de Noordstraat in Bolnes (€ 40.000,--). 
 
Skatepark Sportlaan 
Dit krediet kan worden afgevoerd. Na de aanpassingen in 2008 is de skateboardbaan voorlopig 
niet meer aan vervanging toe. Toekomstige vervanging/onderhoud zal worden opgenomen in een 
beheersplan. 
 

46 Programmarekening 2008 gemeente Ridderkerk



 
 
 
 
 
 

 

Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
Reconstructie Rijksstraatweg (Voorweg-Verbindingsweg) 
Het werk hiervoor is in voorbereiding. De uitgaven ad € 105.000,-- waren reeds bij de 3e monitor 
2008 opgeschoven naar 2009. Het budget blijkt echter nauwelijks voldoende om de reconstructie 
uit te voeren. Extra dekking is nodig. De raad wordt daarom voorgesteld om het restantkrediet ad  
€ 17.100,-- van het project Snelheidsreductie Rijksstraatweg toe te voegen aan dit krediet. Beiden 
staan in het teken van snelheidsreductie en betreffen hetzelfde wegvak. Inhoudelijk zowel als fi-
nancieel is er dus voldoende aanleiding om de budgetten te bundelen. Definitief uitsluitsel over de 
dekking van de kosten komt na de aanbesteding van de rotonde Rijksstraatweg/Noldijk. 
 
Stallingsvoorzieningen voor fietsen 
Van het totaalkrediet ad € 15.600,-- is € 8.400,-- nog niet besteed. Uitvoering zal in 2009 gebeuren 
na inzicht in behoefte volgens de dienstregeling van QBuzz. 
 
30 KM voorzieningen 
Dit project is in 2008 afgerond. Er heeft een kleine overschrijding op het krediet plaatsgevonden 
van € 4.100,--. 
 
Herprofilering Rijksstraatweg noord tot Voorweg/ Verkeersmaatregelen Ringdijk 
Deze werken zijn uitgevoerd voor € 265.200,--. Alleen de bijdrages vanuit de stadsregio ad  
€ 176.100,-- moet in 2009 nog worden ontvangen.  
 
Reconstructie Rijksstraatweg/Noldijk 
Van het totale krediet ad € 336.500,- is nu een derde besteed. Het restant wordt doorgeschoven 
naar 2009. Bij de 3e monitor 2008 was daar al grotendeels rekening mee gehouden. De vertraging 
wordt veroorzaakt door een langdurig participatieproces. 
 
Reconstructie kruispunt Populierenlaan/Kastanjelaan 
Dit project moet worden doorgeschoven naar 2009. Bij de 3e monitor 2008 was het restantkrediet 
al grotendeels doorgeschoven naar 2009. Dit project kan wordt opgepakt nadat de structuurvisie 
Ridderkerk is vastgesteld. 
 
Uitvoeren knelpunten hulpdiensten 
Van het totale krediet ad € 172.000,-- is nog € 69.000,-- niet besteed. Dit bedrag wordt doorge-
schoven naar 2009 ten behoeve van een maatregel nabij en/of in de Watermolen. 
 
Verbeteren openbare verlichting 
Het restantkrediet ad € 9.500,-- wordt doorgeschoven naar 2009. Er moeten in het kader van “op-
heffen enge plekken”  nog enkele maatregelen worden genomen. Een en ander zal worden opge-
nomen in het beheerplan Openbare verlichting 
 
Geluidswal Rotterdamseweg 
Dit werk is in voorbereiding. Uitvoering zal in 2009 gebeuren. Van het totale krediet ad € 154.500,-- 
resteert nog € 144.800,--. Hiervan was het meeste al bij de derde monitor 2008 doorgeschoven 
naar 2009. 
 
Snelheidsinfo displays 
Dit project is reeds in 2007 afgerond. Er zal in 2009 nog een subsidiebedrag van € 5.500,-- bij de 
stadsregio worden gedeclareerd. 
 
Verbeteren Voetgangers-oversteekplaatsen 
Het krediet moet worden doorgeschoven naar 2009. In de exploitatiebegroting is € 30.000,-- be-
schikbaar, en als krediet € 54.000,-- in totaal dus € 84.000,--. (Dit is inclusief het aanvullend krediet 
ad € 34.000,-- welke is aangevraagd bij de 3e monitor 2008). Tijdens de uitwerking/ voorbereiding 
bleek een aanvullend krediet namelijk noodzakelijk omdat het aantal aan te pakken locaties hoger 
was, en de ingrepen per locatie duurder, dan eerder was geraamd. In 2008 zijn materialen besteld, 
maar vanwege de lange levertijd kan pas in 2009 worden begonnen met de uitvoering van het pro-
ject. 
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Transferium Fast Ferry 
Bij de 3e monitor 2008 is het krediet reeds doorgeschoven naar 2009. Voltooiïng van dit project is 
afhankelijk van de uitwerking en realisatie van bouwproject De Drie Rivieren op het terrein direct 
grenzend aan het parkeerterrein van de waterbus. Uitvoering kan pas op zijn vroegst in 2011. Het 
beschikbare krediet ad € 71.300,-- bestaat uit € 176.030,-- aan uitgaven en € 104.700,-- aan bij-
dragen van derden. 
 
Mechanische afvalverwerking 
Voor de mechanische afvalverwerking is to en met 2008 € 357.300,-- besteed hetgeen resulteert in 
een restantkrediet van € 1.458.200,--. Bij de begroting 2009 was er al rekening mee gehouden dat 
dit bedrag in 2009 en (voor nog enkele restposten) in 2010 aangewend zal worden. De aanbeste-
ding heeft inmiddels plaatsgevonden. 
 
Aanpassen terrein PC Hooftstraat 
In verband met de nieuwe locatie gemeentewerven kan dit krediet afgevoerd worden. Voor de 
nieuwe locatie zal nog een voorstel voor een nieuw krediet komen. 
 
Beperken wateroverlast 
Bij de derde monitor 2008 was de verwachting uitgesproken dat er € 100.000,-- naar 2009 doorge-
schoven zou moeten worden in verband met mogelijke aanvullende maatregelen aan de Kerkweg 
en Mauritshoek. Achteraf is er in 2008 toch meer gerealiseerd dan verwacht waardoor er nu nog 
maar € 28.800,-- aan door te schuiven restantkrediet overgebleven is. 
 
Veilige speelruimte 
Dit project zal in 2009 in het beheerplan worden opgenomen en ook in dat jaar worden afgerond. 
 
Aanpassen groenzone Randweg 
Dit project zal in 2009 in het beheerplan worden opgenomen en ook in dat jaar worden afgerond. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Drie stuks dijktrappen 2008 
De voorbereiding van dit project (krediet € 20.000,--) is in 2008 wel gestart maar de uitvoering is 
pas in 2009 mogelijk in verband met de levering van materialen. 
 
Twee stuks houten bruggen 2008 
Dit project met een krediet van € 40.000,-- heeft men in 2008 conform raming kunnen uitvoeren. 
 
Verkeersregelinstallaties 
De uitgaven ad € 102.500,-- voor de verkeerslichten aan de Vlietlaan-Vondellaan waren bij de der-
de monitor 2008 reeds opgeschoven naar 2009. Dit project is echter afhankelijk van besluitvorming 
structuurvisie en doortrekken tramplus.  Tevens dient het voorlopige ontwerp trampassage kruis-
punt te zijn uitgewerkt. Uitvoering is daarom op zijn  vroegst in 2011 te verwachten. De vervanging 
van de installaties aan de Vlietlaan-Rotterdamseweg is afhankelijk van de planning van het Water-
schap die de beheerder ervan is (Ridderkerk draagt voor een kwart bij in de kosten). Binnenkort 
valt ter zake nieuwe informatie van het Waterschap te verwachten, wat verwerkt zal worden in de 
begroting 2010-2013. Krediet ad € 50.800,-- schuift derhalve in ieder geval door naar 2009. 
 
Aanleg parkeerplaatsen 
Het restantkrediet ad € 29.800,-- schuift door naar 2009. Voor 2009 komt er een uitvoeringsplan 
aanleg parkeerplaatsen als onderdeel van het beheerplan wegen. Dit restantkrediet wordt daarin 
meegenomen. 
 
Bouwkundige aanpassingen PC Hooftstraat 
In verband met de nieuwe locatie gemeentewerven kan dit krediet afgevoerd worden. Voor de 
nieuwe locatie zal nog een voorstel voor een nieuw krediet komen. 
 
Rioolstelsel 
In de raad van 27 maart 2008 is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP4) vastgesteld. Voor 
de begroting 2008-2011 betekende dat een totaalkrediet van € 9.678.700,--, waarvan in 2008 uit te 
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geven € 4.597.600,--. Bij de derde monitor 2008 is daarvan € 2.884.900,-- al doorgeschoven naar 
2009. Van de resterende geplande uitgaven 2008 ad € 1.712.700,-- is er uiteindelijk voor  
€ 667.700,-- in  2008 besteed. Het doorschuiven van al deze uitgaven wordt door verschillende re-
denen veroorzaakt. Voor bijna 6 ton betreft het de riolering voor de Waalweg/Oost Molendijk. Aan-
leg daarvan is afhankelijk van de aanleg van het Waalbos (in 2009) en van de dijkwerken Oost Mo-
lendijk. Langere benodigde voorbereidingstijd, wijze van uitbesteding en de design van gemalen 
zijn andere oorzaken van de vertragingen. Voor het riool Langeweg/Waalweg wordt overigens een 
extra krediet van € 37.400,-- gevraagd vanwege een wijziging in de persleiding en een zwaardere 
installatie. 
 
Meubilair rouwcentrum 
Het meubilair is nog in goede staat en hoeft mogelijk pas in 2010 vervangen te worden. De ver-
vanging wordt nu opgenomen in het beheersplan Gebouwen. Het krediet van € 11.000,-- wordt 
vooralsnog afgeraamd. 
 
Skateboardbaan Vlietlaan 
In het inrichtingsplan Vlietplein is geen ruimte voor een Skatepark. Het krediet ad € 15.600,-- er-
voor kan daarom afgevoerd worden. Op dit moment hebben we geen concrete andere locatie op 
het oog. Bij de plannen rondom de buurtsportlocatie wordt bekeken of ergens anders een skate-
boardbaan in te passen is. 
 
Speelelementen 
Het project speelelementen is in afgerond voor in totaal € 86.000,--, hetgeen een overschrijding 
van € 5.200,-- op het krediet is. 
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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 om sport. Het is belangrijk om voortdurend aandacht te hebben voor de integratie van 
minderheidsgroeperingen en het bevorderen van vrijwilligerswerk. Door te investeren 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.  
 
De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is per 1 januari 2007 van kracht geworden. De 
WMO maakt voor een belangrijk deel onderdeel uit van het Raadsprogramma Zorg. Een nadere 
toelichting op de ontwikkelingen rond de WMO wordt beschreven bij het raadsprogramma Zorg.  
 
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 en het 
verbeteren van de kwaliteit van leven, participatie 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.  
 
2.2.6.2 Realisatie  
 

In 2008 is er uitvoering gegeven aan het Welzijnswerk. Veelal wordt dit welzijnswerk uitgevoerd 
door onze maatschappelijke partners. Naast de reguliere activiteiten zijn er in 2008 ook een aantal 
nieuwe zaken gerealiseerd of voorbereidingen getroffen om nieuwe zaken te realiseren. Voorbeel-
den hiervan zijn bijvoorbeeld de opening van de buurtsportlocatie in Bolnes. Voor het realiseren 
van het openluchtzwembad en het Stedelijk Jongerencentrum zijn in 2008 diverse voorbereidingen 
getroffen.  
 
In 2008 heeft er regelmatig overleg met Dynamiek plaatsgevonden. Aanleiding waren de proble-
men met de bedrijfsvoering en de vraag in hoeverre Dynamiek zelfstandig in staat was, deze pro-
blemen op te lossen. Aan het Bureau Berenschot is opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar 
de toekomst van Dynamiek. In december 2008 is het onderzoeksrapport gepresenteerd en wordt in 
overleg met de SRS en Dynamiek bekeken of de aanbeveling om te komen tot een fusie tussen de 
SRS en Dynamiek uitgevoerd kan worden. Doel is om te komen tot een maatschappelijke partner 
die in staat is het welzijnsbeleid van de gemeente uit te voeren en waarmee meerjarenafspraken te 
maken zijn. 
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Wat betreft de verplaatsing van het jongerenwerk en het stedelijk podium is in 2008 besloten het 
jongerenwerk en het stedelijk podium structureel te vestigen in het pand aan de P.C. Hooftstraat. 
De plannen zijn samen met de gebruikers vervolgens verder uitgewerkt en het aanvragen van de 
benodigde vergunningen is voorbereid. Hiermee is een belangrijke stap gezet bij het realiseren van 
de gemeentelijke visie op het jeugd- en jongerenwerk. 
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2.2.6.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 6 Welzijn  
 
Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 

en verder 
Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Vrijwilligerswerk: in te vullen na vaststel-
ling beleid. 

Implementatie herijking vrijwilligerswerk, 
waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken met 
de BAR-gemeenten. 
 

  Sturing en 
Beleid 

Het RASproject, waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken met 
de BAR-gemeenten is in 2008 o.l.v. de gemeente Barend-
recht gestart, maar nog niet afgerond.  

Project is door de “trekkende” gemeen-
te Barendrecht later gestart, zodat de 
resultaten in 2009 worden verwacht. 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten dat 
aansluit bij de wensen en behoeften van 
de Ridderkerkse jeugd (klanttevreden-
heid minimaal een 7). 

Met ingang van 2007 is er voor het jonge-
renwerk 16+ oplopend geld beschikbaar. 
Het tienerwerk 12-16 jaar en het jongeren-
werk dienen een doorgaande lijn te zijn, 
2007 en verder wordt benut om samenhang 
en verbinding te optimaliseren. 
 

continueren Sturing en 
Beleid 

Het tienerwerk 12-16 jaar en het jongerenwerk dienen een 
doorgaande lijn te zijn. 2008 is benut om samenhang en ver-
binding te verbeteren. Dit behoeft continue aandacht. 
 

 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten dat 
aansluit bij de wensen en behoeften van 
de Ridderkerkse jeugd (klanttevreden-
heid minimaal een 7). 

16+ voorziening in elke wijk die daaraan 
behoefte heeft (huisvesting en inhoudelijk). 
In 2007 is gestart met jongerensozen in de 
wijken Drievliet, Bolnes, Centrum en Slik-
kerveer. In 2008 wordt de behoefte bepaald 
in de overige wijken. 
 

De oplopende middelen inzet-
ten om het jongerenwerk 16+ 
uit te bouwen. 

Sturing en 
Beleid 

In de wijken Drievliet, Bolnes, Centrum en Slikkerveer draaien 
de 16+ sozen. Van uitbreiding naar andere wijken is voor-
alsnog geen sprake. 

 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten dat 
aansluit bij de wensen en behoeften van 
de Ridderkerkse jeugd (klanttevreden-
heid minimaal een 7). 

Besluitvorming over huisvesting multifuncti-
oneel podium voor alle Ridderkerkse jonge-
ren in 2007. 

Realiseren huisvesting van 
multifunctioneel podium voor 
alle Ridderkerkse jongeren. 

Beheer en 
Uitvoering 

Eind 2008 zijn de tekeningen vastgesteld: het proces tot aan-
vraag van de bouwvergunning wordt gestart. 

 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Er is een aanbod van activiteiten dat 
aansluit bij de wensen en behoeften van 
de Ridderkerkse jeugd (klanttevreden-
heid minimaal een 7). 

Het meerjarenplan sportbeleid is vastge-
steld voor de periode 2005-2008. Het BOS 
beleid is hierin uitgewerkt en wordt ten uit-
voering gebracht door SRS, Dynamiek en 
andere partners. 
  

Evaluatie BOS beleid Sturing en 
Beleid 

In september 2008 is er in Bolnes in de Noordstraat een wijk-
sportlocatie geopend. De wijksportlocatie past in de doelstel-
lingen van het BOS-project “Kansen door Samenspel” in Bol-
nes. Het BOS beleid wordt door onze partners uitgevoerd. 

 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Een representatieve groep jeugdigen uit 
de gehele leeftijdsgroep tussen 0-23 
jaar denkt actief mee bij de ontwikkeling 
van beleid en activiteiten die hen aan-
gaan. 
 

Het jongerenwerk 16+ krijgt vorm en inhoud 
door jongerenparticipatie. 

  Sturing en 
Beleid 

Participatie jongerenwerk 16+ maakt onderdeel uit van de 
productafspraken met Dynamiek (als hoofdaannemer 16 +). 
Daarnaast vindt er participatie plaats via de Jongerenraad 
Ridderkerk.  

 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Educatie levert zowel een bij-
drage aan de vorming als het 
vinden van een zinvolle vrije 
tijdsbesteding van jeugdigen. 

Het bezoekersaantal van de bibliotheek 
voor wat betreft jeugdigen van 16 tot 18 
jaar is in 2010 met 5% toegenomen ten 
opzichte van 2007. 
 

Met ingang van 2007 is gratis lidmaatschap 
bibliotheek gerealiseerd voor jeugd van 16 
tot 18 jaar. 

continueren Sturing en 
Beleid 

Het gratis bibliotheeklidmaatschap voor jeugd van 16 tot 18 
jaar is gerealiseerd. Via reguliere rapportages door de SOBR 
wordt de gemeente geïnformeerd over bezoekersaantallen. 

 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

In 2011 is 100% van de oudkomers ge-
handhaafd. Van de nieuwkomers wordt 
100% vanaf het ontstaan van hun inbur-
geringsplicht (meteen bij binnenkomst) 
gehandhaafd. 
 

Implementeren van de Wet Inburgering: 
informeren van inburgeringsplichitngen, 
faciliteren van voorzieningen en handhaven 
van inburgeringsplichtigen. 

continueren Spelregels De wet inburgering is inmiddels volledig geïmplementeerd. De 
aanbesteding van de inburgeringscursussen voor de inburge-
ringsplichtigen (met aanbod van de gemeente) is afgerond. 
De inburgeringsplichtigen worden stapsgewijs opgeroepen, 
geïnformeerd, gehandhaafd en eventueel van een aanbod 
voorzien. 
Het onderzoek naar de informatievoorziening is afgerond. Op 
4 oktober 2008 is de raad hierover geïnformeerd. Naar aan-
leiding van dit onderzoek zal de informatiemethode vanaf 1-1-
09 worden aangepast (geen huisbezoeken meer, maar schrif-
telijke informatie bij het intakegesprek).  
Voor het project taalcoaches is een subsidie aangevraagd 
voor 60 taalcoaches in 3 jaar. Deze subsidie is toegekend. 
Vanaf 2009 zal dit project gestart worden. 
 

- 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbeteren 
van de kwaliteit van leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Ridderkerk, in het bijzonder het Ko-
ningsplein, is een cultureel bruisend 
centrum met evenementen op het ge-
bied van kunst, sport, cultuur, markten, 
feesten etc. 
 

In 2008 wordt beleid vastgesteld.   Sturing en 
Beleid 

De startnotitie evenementenbeleid is vastgesteld door het 
college. De raad heeft de kaders vastgesteld. Thans wordt 
gewerkt aan het binnen de gegeven kaders opstellen van een 
beleidskader en toetsingkader. Dit wordt begin 2009 vastge-
steld. 

De capaciteit was mede gelet op diver-
se vacatures en de uitvoering van an-
dere prioriteiten onvoldoende om dit in 
2008 te realiseren. In het eerste kwar-
taal van 2009 zal het college het beleid 
vaststellen. 
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2.2.6.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 6 Welzijn  
 
Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 en 

verder 
Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbete-
ren van de kwaliteit van 
leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 7 
(staat van de gemeente). 

Ridderkerk, in het bijzonder het Ko-
ningsplein, is een cultureel bruisend 
centrum met evenementen op het ge-
bied van kunst, sport, cultuur, markten, 
feesten etc. 
 

Verbeteren van de dienstverlening en 
ondersteuning aan organisatoren. 

  Dienstverle-
ning 

Eind 2008 is een start gemaakt met de beleidsnotitie, waarin 
zowel beleidkaders als toetsingskaders gesteld worden. 
Het eerste concept is net voor kerstmis 2008 gemaakt. Begin 
2009 is een uigebreide participatieronde gepland. De defini-
tieve nota in het voorjaar van 2009 in het college behandeld 
worden. 

De capaciteit was mede gelet op diver-
se vacatures en de uitvoering van an-
dere prioriteiten onvoldoende om dit in 
2008 te realiseren. In het eerste kwar-
taal van 2009 zal het college het beleid 
vaststellen. 
 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbete-
ren van de kwaliteit van 
leven. 

Inwoners waarderen de sociale 
samenhang met minimaal een 7 
(staat van de gemeente). 

Het percentage Ridderkerkers dat in 
een sociaal isolement verkeert, is mini-
maal 10% lager dan het landelijk ge-
middelde.  

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

  Sturing en 
Beleid 

De uitvoering loopt achter op de planning. Eind 2008 is een 
inhaalslag gemaakt, de verwachting is dat de uitvoering niet 
al te veel zal uitlopen. 

Project is door de “trekkende” gemeen-
te Barendrecht later gestart, zodat de 
resultaten in 2009 worden verwacht. 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbete-
ren van de kwaliteit van 
leven. 

Aantal Ridderkerkers dat vol-
doende beweegt vergroten. 

Het percentage Ridderkerkers dat vol-
doet aan de norm voor bewegen (30 
min bewegen per dag) is in 2009 10% 
hoger t.o.v. 2004. 

N.a.v. onderzoek naar haalbaarheid 
openlucht zwembad: afhankelijk van 
afweging nieuw beleid. 

De meerjarensubsidie afspraken 
met de SRS worden bijgesteld 
o.b.v. het bereikte resultaat (10% 
meer voldoet aan de norm bewe-
gen). 
 

Sturing en 
Beleid 

De meerjarensubsidieafspraken met de SRS worden in het 
kader van de ontwikkelingen rond Dynamiek meegenomen. 
Indien de fusie wordt gerealiseerd zullen er nieuwe subsidie-
afspraken met de nieuwe organisatie gemaakt worden. 
In 2008 is de voorbereiding voor de bouw van het zwembad 
opgestart. De opening van het bad staat gepland voor het 
voorjaar van 2010. 
 

 

Versterken van de sociale 
samenhang en verbete-
ren van de kwaliteit van 
leven. 

Aantal Ridderkerkers dat vol-
doende beweegt vergroten. 

Per 2010 zijn er twee buurtsportlocaties 
gerealiseerd. 

  In samenhang met de vernieuwing 
Vlietplein en de nieuwbouw van de 
Sporthal wordt in principe in 2009 
een buurtsportlocatie in Drie-
vliet/Het Zand gerealiseerd. 
 

Beheer en 
uitvoering 

In Bolnes is de buurtsportlocatie is in september 2008 opge-
leverd. 

 

Het bieden van mogelijk-
heden voor permanente 
educatie voor volwasse-
nen o.a. t.b.v. hun maat-
schappelijke  
participatie. 

Burgers waarderen het voorzie-
ningenaanbod met minimaal een 
7 (staat van de gemeente). 

Instandhouden van voorzieningen voor 
sport, ontmoeting, recreatie, kunst en 
cultuur en volwasseneneducatie. 

Reguliere subsidieafspraken biblio-
theek en andere instellingen. 

Continueren Sturing en 
Beleid 

Reguliere subsidieafspraken bibliotheek en andere instellin-
gen verlopen naar tevredenheid. 
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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

2008
Begroting 

2008 na wijz.
Rekening

2008
Lasten -8.850.200 -8.817.200 -8.714.400
Baten 829.800 983.900 996.300

Saldo voor bestemming -8.020.400 -7.833.300 -7.718.100
Toevoeging reserve -12.800 -13.300 -56.200
Onttrekking reserve 11.700 81.500 11.700

Totaal reserve mutaties -1.100 68.200 -44.500
Saldo na bestemming -8.021.500 -7.765.100 -7.762.600

 
 

2.2.6.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 6 Welzijn 
 

Voordeel op de lasten van € 147.100,-- m.b.t. wijkwerk. Dit wordt m.n. veroorzaakt door minder in-
huur bij de WSW en minder uitbesteed werk wegens ziekte en moeizame vervanging. 
 
Voor een sluitende analyse wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2 Analyse afwijkingen tussen be-
groting na wijziging en programmarekening. 
 
2.2.6.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 6 Welzijn  
 

Openlucht zwembad en kunstgrasveld RVVH (realisatie 2008) 
De voorbereiding voor het openluchtzwembad verloopt volgens planning. Het definitief ontwerp is  
opgeleverd en de bouwvergunning aangevraagd. De aanbesteding kan begin 2009 van start met 
als doel zwemmen in 2010. 
Door de komst van het openluchtzwembad moet RVVH een veld inleveren. Naar aanleiding van 
het veldentekort wat hierdoor ontstaat, heeft het college in 2008 besloten dat er een kunstgrasveld 
aangelegd wordt t.b.v. RVVH. Deze wordt in 2009 aangelegd.  
 
Verbouwingsplan WAC de Fuik (realisatie 2008) 
De jongerenvoorzieningen zullen uit De Fuik gaan (onderdeel nieuwe sporthal). Dit betekent dat er 
een nieuwe situatie is ontstaan over de functie van De Fuik als ‘wijkvoorzieningencentrum’. In 2009 
zal een startnotitie accommodatiebeleid worden opgesteld. De toekomst en functie van De Fuik 
kan dan opnieuw worden bepaald. 
 
Aanpassen van de Klinker tot 16+ voorziening (realisatie 2008) 
Om de Klinker aan te passen tot een 16+ voorziening is er een verbouwing noodzakelijk. Naast 
verbouwing is er ook rekening gehouden met beheerskosten van de accommodatie. De lasten op 
basis van een investering van € 1 ton in de verbouwing en de beheerskosten zijn in de begroting 
opgenomen vanaf 2008. Pas als er duidelijkheid is over de toekomst en taken van Dynamiek m.b.t. 
welzijnsaccommodaties, wordt besloten of en wanneer tot verbouwing wordt overgegaan. Dit be-
sluit heeft vooralsnog geen consequenties voor de uitvoering van het jongerenwerk 16+. Met de 3e 
monitor is de investering voor de verbouwing doorgeschoven naar 2009. In de startnotitie accom-
modatiebeleid wordt ook deze accommodatie meegenomen. 
 
Uitvoerend opbouwwerk (realisatie 2008) 
Eind 2008 heeft Dynamiek een plan opgesteld hoe zij op basis van de doelstellingen van de ge-
meente vorm willen geven aan de uitbreiding van het opbouwwerk. In 2009 wordt uitvoering gege-
ven aan de uitbreiding opbouwwerk. 
 
Subsidie wijkwerk (realisatie 2008) 
Er wordt volgens plan uitvoering gegeven aan het project Bolnes Bewust Actief. 
Dat wil zeggen dat Dynamiek de volgende activiteiten uitvoert. 
 1. Coördinatie samenwerking externe partners in Bolnes: 

- Overlastgevende situaties verwijderen/beperken; 
- Overlastbeleving beïnvloeden en overlast beperken/ verwijderen. 

2. Contact tussen buurtbewoners initiëren en begeleiden: 
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- Vertrouwen in buurt (en instanties) verstevigen; 
- Sociaal woongenot verbeteren; 
- Actiebereidheid bewoners stimuleren (participatiegraad): wijkoverleg, buurtpreventie, wijk-

schouw wijkideeën en andere initiatieven. 
 
2.2.6.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 6 Welzijn  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2007

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2008

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2008/specifiek benoemd:
Verbouwing WAC de Fuik 100.000 0 700 99.300
Voorziening 16+ De Klinker 100.000 0 0 100.000
Openluchtzwembad 2.226.000 0 125.100 2.100.900
Buurtsportaccommodatie Slikkerveer 189.000 0 1.500 187.500
Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
(totaal): 

4.900.800 7.600 604.700 4.332.300

Vervangingsinvesteringen (totaal): 335.900 0 0 335.900
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2008 
Verbouwing WAC de Fuik 
Om van de fuik een volwaardig WVC te maken, is € 100.000,-  beschikbaar gesteld voor de nood-
zakelijke verbouwing. Nu de jongerenvoorzieningen uit de Fuik gaan, is er een nieuwe situatie ont-
staan voor de Fuik. In de brede discussie accommodatiebeleid (medio 2009) zal toekomst en func-
tie van de Fuik opnieuw worden bepaald. Het investeringsbedrag voor de verbouwing wordt daar-
om doorgeschoven naar 2009. 
 
Voorziening 16+ De Klinker 
Om De Klinker geschikt te maken als 16+ locatie geeft de gemeente eenmalig een verbouwings-
bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld. Pas als er duidelijkheid is over de kerntaken van Dy-
namiek m.b.t. welzijnsaccommodaties ( De Klinker is eigendom van Dynamiek), wordt besloten of 
en wanneer tot verbouwing wordt overgegaan. Dit besluit heeft vooralsnog geen consequenties 
voor de uitvoering van het jongerenwerk 16+. Met de derde monitor is de investering voor verbou-
wing van De Klinker doorgeschoven naar 2009.De accommodatie wordt meegenomen in de brede 
discussie accommodatiebeleid. 
 
Openlucht zwembad 
De lasten hiervan zijn in het kader van het dekkingsplan bij de begroting 2009 al een jaar opge-
schoven. 
 
Buurtaccommodatie Slikkerveer 
De verwachting is dat in 2010 tot besteding van het krediet kan worden overgegaan. Bij de begro-
ting 2009 waren de uitgaven nog in 2009 gepland. 
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
Bouw sporthal Drievliet 
Voor de bouw van de nieuwe sporthal Drievliet is € 3.364.000,-- gereserveerd, De uitgaven ston-
den al gepland voor in 2009 en 2010. 
 
Uitbreiding kantoor SRS 
Dit project is in 2008 gerealiseerd binnen het investeringsbudget van € 350.800,--. 
 
Buurtaccommodatie Bolnes, Noordstraat 
Door wijzigingen in het ontwerp is hier het krediet ad € 150.000,-- met € 93.800,-- overschreden. Er 
worden nog wel bijdrages verwacht van de basisschool De Bosweide (€ 30.000,--) en het RKF(€ 
20.000,--). Daarnaast moet er nog € 40.000,-- ten laste komen van het project Wijkontwikkelings-
plannen. 
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Buurtaccommodatie Drievliet 
De uitgaven op dit krediet ad € 150.000,-- zijn bij de begroting 2009 reeds gepland in 2010. 
 
Stedelijk Jongerencentrum 
Voor dit project aan de PC Hooftstraat is € 650.000,-- beschikbaar, waarvan slechts € 4.400,-- in 
2008 besteed is. Verwacht was eerst in 2008 € 318.000,-- te besteden en de rest in 2009. Volgens 
de huidige planning zal vrijwel alles in 2009 geïnvesteerd gaan worden. 
 
Jongerencentrum Drievliet 
Dit project (krediet € 236.000,--) hangt samen met de bouw van de nieuwe sporthal Drievliet. De 
uitgaven staan dus ook gepland voor in 2009 en 2010. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Investeringen in sportvelden 
Voor het in stand houden van een zevental sportvelden is er in totaal € 280.100,-- aan krediet be-
schikbaar. In afwachting van de subsidieverantwoording 2009 schuift dit krediet op naar 2009. 
 
Sportvloer Beverbol 
Dit project met een krediet van € 55.800,-- is al gerealiseerd. De subsidie ervoor moet nog ver-
leend worden. 
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2.2.7 Programma 7 Zorg 
 
2.2.7.1 Algemeen  
 

De gemeente heeft een bijzondere taak in het bieden van zorg aan inwoners die aangewezen zijn 
op de zorg van anderen. Daarbij is het streven erop gericht mensen zo veel mogelijk in staat te 
stellen zelfstandig te functioneren. 
 
Doelstelling van het programma Zorg is de zelfredzaamheid van burgers in Ridderkerk te vergro-
ten. Dit moet er toe leiden dat 85% van de Ridderkerkers tevreden is over hun zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid en dat de toegang tot en het bereik van voorzieningen wordt vergroot. 
 
Bij het programma Zorg gaat het om meerdere taakvelden. 
Onder andere om het bieden van een financieel vangnet. Mensen die, tegen hun wil, niet (meer) in 
staat zijn een eigen inkomen te verwerven hebben recht op een uitkering. Daarnaast heeft de ge-
meente de mogelijkheid om voor de minima iets extra’s te doen in het kader van de bijzondere bij-
stand1. 
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.  
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg voor kinderen van 0 tot 19 jaar. 
Deze zorg wordt binnen de gemeente uitgevoerd door een thuiszorgorganisatie. De integratie tus-
sen 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 jeugdge-
zondheidszorg. 
 
Met het in werking treden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is veel veranderd in 
de wijze waarop zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn georganiseerd. In de WMO 
zijn delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de hele Wet voorzieningen gehandicap-
ten, de Welzijnswet en onderdelen van de Ziekenfondswet opgenomen. Deze wijzigingen hebben 
grote gevolgen voor burgers, (zorg)aanbieders, gemeenten en verzekeraars. Voor de gemeente 
Ridderkerk heeft dit een toename van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied 
van de gezondheidszorg betekent en een toename van het financiële risico. 
 
De WMO biedt de gemeente de mogelijkheid om de activiteiten op het terrein van welzijn en (ge-
zondheids-) zorg beter op elkaar af te stemmen. Hiervoor is in 2007 een WMO Beleidsplan opge-
steld, waaruit een aantal deelprojecten voortkomen. 
 
In het kader van de WMO is de gemeente nu ook verantwoordelijk voor het aanbieden van huis-
houdelijke hulp aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn zelf de zorg voor hun huishouden ter 
hand te nemen. Deze zorg wordt door meerdere aanbieders geleverd. 
 
Bij de beleidsvorming rond de prestatievelden van de WMO wordt de gemeente geadviseerd door 
de WMO Adviesraad. In deze Adviesraad zijn de doelgroepen van alle prestatievelden vertegen-
woordigd. Ook met de aanbieders van activiteiten op de prestatievelden van de WMO wordt actief 
samengewerkt in de voorbereiding en uitvoering van het beleid. 
 
De stadsregio is verantwoordelijk 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. 

                                                      
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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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  
 

In 2008 is de aanbesteding voor het collectief WMO vervoer afgerond. Vanaf 1 oktober is er een 
nieuwe aanbieder, Connexxion Taxiservices. Connexxion maakt gebruik van RTC als onderaan-
nemer. De uitgaven voor het collectief voor het tweede half jaar van 2008 zijn hoger geweest dan 
geraamd. Dit is veroorzaakt doordat de afronding met het contract van Taxi Bakker. Het oude con-
tract kende een gemeenschappelijke staffel met de gemeente Barendrecht. Doordat het contract 
met de gemeente Barendrecht eerder afliep dan het contract met de gemeente Ridderkerk heeft dit 
kostenverhogend gewerkt voor de gemeente Ridderkerk. Hiervoor was niet gebudgetteerd. Dit is 
een incidenteel nadeel. Daarnaast is er in 2008 een gestage stijging van het aantal verreden zones 
ten opzichte van 2006 en 2007.  
 
In 2008 is het steunpunt mantelzorg geëvalueerd. Het steunpunt functioneert goed en voorziet in 
een behoefte. In 2008 is het Alzheimercafe opgestart.  
 
In 2008 is de aanbesteding van de huishoudelijke zorg in BAR verband geëvalueerd. Hierbij zijn 
zowel zorgaanbieders als cliënten tot hun tevredenheid betrokken. Op basis van de evaluatie is het 
contract met de zorgaanbieders met 1 jaar verlengd. De evaluatie wordt gebruikt als input voor de 
aanbesteding van de Huishoudelijke Zorg in 2009. 
 
Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening 2007 en de voorbereiding voor de controle op 
de jaarrekening 2008 met betrekking tot de hulp bij het huishouden is een aantal afspraken ge-
maakt. De grootste thuiszorgorganisatie heeft zich niet aan deze afspraken gehouden. Dit heeft tot 
extra inspanningen geleid op het gebied van facturatie en verantwoording van de kant van de ge-
meente en de accountant.  
 
In 2008 heeft het GGD bestuur besloten het contracteerplatform voor de jeugdgezondheidszorg  
(0-4 jaar) op te heffen op basis van een evaluatie. De discussie over de aansluiting van de jeugd-
zorg en de jeugdgezondheidszorg loopt. Ook wordt er gestreefd naar een keten voor kinderen van 
0-19 jaar. Daar komt de invoering van het (verplichte)e elektronisch kinddossier bij. Stadsregionaal 
is besloten te gaan werken met KIDOS, waarbij de consequenties van die keuze verder moet wor-
den uitgewerkt(o.a. financieel).  
 
De beperking van de instroom in de uitkering is in 2008 niet conform doelstelling gehaald. Dit heeft 
te maken met een stijging van het aantal aanvragen in het vierde kwartaal. Door nauwere samen-
werkingsafspraken met het CWI te maken wordt getracht de instroom te beperken. 
 
In het kader van handhaving en fraudebestrijding is een pilot-project gestart in Bolnes. Doel van 
het project is om onterecht verstrekte uitkeringen te achterhalen. Tegelijkertijd wordt met de be-
zochte klanten in kaart gebracht of er behoefte is aan andere vormen van ondersteuning.  
 
Het jaar 2008 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de voorbereidingen om begin 
2009 van start te kunnen gaan met het Centrum voor Jeugd en Gezin. De stadsregionale visie op 
de CJG-ontwikkeling “van stap naar sprong” is met het opstellen van het startdocument vertaald 
naar de Ridderkerkse situatie. Het startdocument is de basis geweest voor het plan van aanpak, 
wat samen met de partners is opgesteld en uitgevoerd. Voor de zomer van 2008 is er door alle 
partners een intentieverklaring getekend. 
 
Om succesvol van start te kunnen gaan met het CJG zijn er met de partners afspraken gemaakt 
over o.a. samenwerking, werkprocessen, zorgcoördinatie en overlegstructuren.   
Centrale uitgangspunten voor het CJG bij alle afspraken zijn:  
- zicht op jeugdigen en gezinnen, 
-  laagdrempelig en ondersteunend, 
-  tijdig de juiste hulp  
- één gezin, één plan.  
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Om dit te waarborgen is er afgesproken dat de aangestelde CJG-Coördinator altijd de procescoör-
dinatie heeft, zodat het niet kan voorkomen dat er meerdere hulpverleners met één gezin bezig 
zijn, zonder dat men het van elkaar weet. Vrij toegankelijk opvoedondersteuning is de belangrijke 
basis voor het CJG. Met alle partners zijn subsidieafspraken gemaakt om een sluitend aanbod be-
schikbaar te hebben. Het betreft een breed aanbod van informatie en advies tot trajecten van ge-
zinscoaching. Met alle partners is een samenwerkingsconvenant afgesloten, zodat de taken, ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. In 2009 zal het CJG nog verder uitgebouwd 
moeten worden, o.a. door het verdiepen van de samenwerkingsrelaties met andere maatschappe-
lijke partners, zoals onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, sport, jongerenwerk e.d. 
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2.2.7.3 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 7 Zorg  
Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 2009 

en verder? 
Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkin-
gen 
 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 
 

85% van de Ridderkerkers waarderen hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid op 
minimaal een 7 (staat van de gemeente). 

Minimaal 95% van de productafspraken 
met de GGD voor wat betreft de open-
bare gezondheidszorg is uitgevoerd.  

Monitoren resultaten reguliere prestatieafspraken. Monitoren resultaten reguliere 
prestatieafspraken. 

Sturing en 
Beleid 

De afspraken worden uitgevoerd volgens de prestatieafspra-
ken 

 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

85% van de Ridderkerkers waarderen hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid op 
minimaal een 7 (staat van de gemeente). 

70% van de hulpverleningstrajecten 
(AMW, Algemeen Maatschappelijk 
Werk, SMW, School Maatschappelijk 
Werk, sociaal juridische dienstverle-
ning/Bureau Sociale Raadslieden en 
informatie en advies (meldpunt huiselijk 
geweld) is succesvol afgerond (dwz er 
is verbetering in de zelfredzaamheid en 
de zelfstandigheid van de cliënt). 
 

Monitoren resultaten nieuwe prestatieafspraken (klant-
tevredenheid). 

Monitoren resultaten nieuwe 
prestatieafspraken (klantte-
vredenheid). 

Sturing en 
Beleid 

De  klanttevredenheidsonderzoeken over 2008 worden in het 
tweede kwartaal van 2009 verwacht. Met Algemeen Maat-
schappelijk Werk is ondermeer opgenomen dat voor 2009 dit 
punt minimaal een 7 scoort (3). Dit valt binnen de afspraken 
over effectmeting, als onderdeel van de gemeenschappelijke 
overeenkomst met Opmaat.  
In de staat van de gemeente over 2007 is dit punt als eenma-
lige wens opgenomen.  

 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 
 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 
 

Minimaal 95% van de productafspraken 
met de GGD voor wat betreft de jeugd-
gezondheidszorg is uitgevoerd. 

Monitoren resultaten reguliere prestatieafspraken. Monitoren resultaten reguliere 
prestatieafspraken. 

Sturing en 
Beleid 

De afspraken worden uitgevoerd volgens de prestatieafspra-
ken. 

 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 

Er is een sluitende signalering en moni-
toring ontwikkeld, waardoor jeugdigen 
met risico's tot 23 jaar in beeld zijn. 

Het Elektronisch Kinderdossier wordt landelijk ontwik-
keld en ingevoerd voor nieuw geboren kinderen vanaf 
1-1-2008. Financiering moet duidelijk worden m.b.t. in-
voering jeugdigen tot 19 jaar geboren voor 1-1-2008. 

  Sturing en 
Beleid 

Over de invoering van het Elektronisch Kinddossier vindt 
overleg plaats in stadregionaal verband. Hierbij zijn ook de 
partners in de jeugdgezondheidszorg betrokken. Als er meer 
duidelijkheid is te geven wordt u hierover geïnformeerd. 

 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 

Er is een sluitende signalering en moni-
toring ontwikkeld, waardoor jeugdigen 
met risico's tot 23 jaar in beeld zijn. 

Het stadsregionaal gebruikte signaleringssysteem Mul-
tisignaal wordt ingevoerd in Ridderkerk in samenhang 
met de implementatie van een Centrum voor Jeugd en 
Gezin in Ridderkerk op basis van een regionale blauw-
druk. 

Implementatie van Centrum 
voor Jeugd en Gezin in Rid-
derkerk op basis van stads-
regionale blauwdruk. 

Sturing en 
Beleid 

In 2008 is er in samenwerking met onze partners veel werk 
verricht om het CJG begin 2009 operationeel te hebben. Ook 
t.b.v. het signaleringssysteem zijn in overleg met de stadsre-
gio voorbereidingen getroffen. Samen met de stadsregio 
moeten er nog enkele juridische zaken geregeld worden om 
het systeem geheel operationeel te hebben. 

 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 

Er is een sluitende signalering en moni-
toring ontwikkeld, waardoor jeugdigen 
met risico's tot 23 jaar in beeld zijn. 

Risicosignalen bij jeugdigen worden nog onvoldoende 
vroegtijdig onderkend. Professionals en vrijwilligers die 
met jeugdigen werken krijgen toegang tot deskundig-
heidsbevordering om vroegsignalering te bevorderen. 

Implementatie van Centrum 
voor Jeugd en Gezin in Rid-
derkerk op basis van stads-
regionale blauwdruk. 

Sturing en 
Beleid 

Vroegsignalering maakt onderdeel uit van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin in Ridderkerk op basis van een stadsregiona-
le blauwdruk met lokaal maatwerk.  In 2008 is er in samen-
werking met onze partners veel werk verricht om het CJG 
begin 2009 operationeel te hebben. 
 

 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 

Er is een sluitende signalering en moni-
toring ontwikkeld, waardoor jeugdigen 
met risico's tot 23 jaar in beeld zijn. 

Er is al een systeem van casuïstiek netwerken gecre-
eerd in Ridderkerk. Nu moet samenhang en verbinding 
gemaakt worden met een Centrum voor Jeugd en Ge-
zin om de coördinatie van zorg te realiseren. Realisatie 
van Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking 
met Barendrecht en Albrandswaard en met behulp van 
stadsregionale subsidie in 2008. 
 

Implementatie van Centrum 
voor Jeugd en Gezin in Rid-
derkerk op basis van stads-
regionale blauwdruk. 

Sturing en 
Beleid 

De wijze waarop aansluiting wordt gemaakt tussen casuïstiek 
netwerken en het Centrum voor Jeugd en Gezin is onderdeel 
van de realisatie CJG. .  In 2008 is er in samenwerking met 
onze partners veel werk verricht om het CJG begin 2009 ope-
rationeel te hebben. 

 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg 
nodig heeft, gebruik maken van een 
passend zorgarrangement. 

Voor jeugdigen en het gezin is er een samenhangend 
zorgaanbod beschikbaar dat past bij alle soorten risico's 
die jeugdigen en ouders bij de ontwikkeling kunnen te-
genkomen door middel van coördinatie van zorg. Dit in 
samenhang met de implementatie van een Centrum 
voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk op basis van een 
regionale blauwdruk. 
 

  Sturing en 
Beleid 

Samenhangend zorgaanbod is een van de belangrijkste doel-
stellingen van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ridder-
kerk op basis van een regionale blauwdruk met lokaal maat-
werk. 
In 2008 is er in samenwerking met onze partners veel werk 
verricht om het CJG begin 2009 operationeel te hebben. 

 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg 
nodig heeft, gebruik maken van een 
passend zorgarrangement. 

Met de verschillende aanbieders van zorg worden af-
spraken gemaakt over aanbod en plaats m.b.t. taak en 
functie in een Centrum voor Jeugd en Gezin. 

  Sturing en 
Beleid 

Over het zorgportfolio van CJG zijn afspraken gemaakt met 
alle partners, zodat er een breed aanbod is van passende 
voorzieningen. 

 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 

Per 2010 kan iedere jeugdige die zorg 
nodig heeft, gebruik maken van een 
passend zorgarrangement. 

Wethouder Van den Berg vertegenwoordigt in de 
Stadsregio het belang van de BAR gemeenten om 
wacht- en doorlooptijden in de jeugdzorg tot enkele we-
ken te reduceren. Dit in relatie met het stadsregionale 
programma Ieder Kind Wint. 

  Sturing en 
Beleid 

Het terugdringen van de wacht- en doorlooptijden blijft conti-
nue om (bestuurlijke) aandacht vragen en zal net als in 2008 
doorlopen in 2009. In overleg met de stadsregio wordt er ook 
ingezet op preventieve voorzieningen, zodat voorkomen 
wordt dat jongeren een beroep moeten doen op de geïndi-
ceerde zorg. Deze afspraken maken onderdeel uit van de 
realisatie CJG. 

 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 
 

Ouders krijgen ondersteuning op een 
wijze die aansluit bij hun behoeften en 
die van hun kinderen (Klanttevreden-
heid minimaal 7). 

Opvoedingsondersteuning in stand houden en indien 
nodig versterken als onderdeel van een keten van hulp 
en ondersteuning. Samenhang aanbrengen met het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. 

  Sturing en 
Beleid 

In het kader van de CJG vorming is de opvoedingsondersteu-
ning uitgebreid d.m.v. meer uren openstelling en zo nodig 
meer cursussen en thema avonden. 

 

Ridderkerkers in staat stel-
len zelfstandig en zelfred-
zaam deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelfstandige, 
zelfredzame burgers, die zich gesteund 
voelen om de verantwoordelijkheden te 
nemen die zij op dat moment aankunnen. 

Ouders krijgen ondersteuning op een 
wijze die aansluit bij hun behoeften en 
die van hun kinderen (Klanttevreden-
heid minimaal 7). 
 

Inventarisatie onder jeugdigen om inzicht te krijgen in 
vormen van ondersteuning die aansluit bij hun behoef-
ten. 

Implementatie van aanbod. Sturing en 
Beleid 

Onderdeel van de realisatie van CJG. Daarnaast vindt er nog 
een onderzoek plaats om in 2009 het aanbod op basis van de 
vraag gericht bij te stellen. 
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 2.2.7.3 (Vervolg) Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 7 Zorg 
 

Kerndoelen Beoogd effect Prestatie-indicator Wat daarvoor doen in 2008 Wat daarvoor doen in 
2009 en verder? 

Hoofd- 
proces 

Wat hebben wij gedaan? 
 

Toelichting op afwijkingen 
 

Ridderkerkers in staat stellen zelfstan-
dig en zelfredzaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk verkeer. 

Jeugdigen groeien op tot zelf-
standige, zelfredzame burgers, 
die zich gesteund voelen om de 
verantwoordelijkheden te nemen 
die zij op dat moment aankunnen. 

Ouders krijgen ondersteuning 
op een wijze die aansluit bij hun 
behoeften en die van hun kin-
deren (Klanttevredenheid mini-
maal 7). 

Begeleiden van leerlingen die dreigen 
uit te vallen (spijbelaars). 

  Spelregels Leerplicht registreert de jongeren van 5 tot 18 jaar met dreigende uitval’, en draagt 
zorg voor de terugleiding naar school.   
Het RMC registreert alle voortijdig schoolverlaters in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Het 
trajectbureau De Jonge Krijger zorgt voor trajectbegeleiding naar een BOL of BBL-
opleiding. 
 

 

Ridderkerkers in staat stellen zelfstan-
dig en zelfredzaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk verkeer. 

90% van de Ridderkerkers waar-
deren hun zelfstandigheid en zelf-
redzaamheid op minimaal een 7. 

Het aantal meldingen huiselijk 
geweld en opvolgingen neemt 
jaarlijks met 10% ten opzichte 
van het vorige jaar toe. 

Meer bekendheid geven aan het 
meldpunt en afspraken maken met 
het meldpunt betreffende de opvol-
ging. 

   Spelregels Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de uitkomsten van de evaluatie over 2008 
nog niet beschikbaar. Uitbreiding van de samenwerking met sociale partners blijft 
aandacht houden. Via communicatie in de media, (interviews met coördinator in huis-
aan-huis-bladen, WMO krant), mailingen naar professionals in Ridderkerk etc., wordt 
blijvende aandacht gevraagd voor het onderwerp én toekomstige ontwikkelingen (wet 
tijdelijk huisverbod). Veel aandacht is besteed aan voorbereiding op de invoering van 
deze wet.  

 

Ridderkerkers in staat stellen zelfstan-
dig en zelfredzaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk verkeer.  

90% van de Ridderkerkers waar-
deren hun zelfstandigheid en zelf-
redzaamheid op minimaal een 7. 

De instroom in de uitkering 
(IOAW, IOAZ, WWB, Bbz) is in 
2008 met 10% verminderd t.o.v. 
2006. 

De Work First werkwijze verder im-
plementeren. 

  Spelregels Deze prestatie indicator is niet behaald.  Het Work-first principe is gedeel-
telijk ingevoerd. Het invoeren van 
deze werkwijze vraagt ook een 
andere houding én deskundigheid 
van de medewerkers. Onder an-
dere door personele wisselingen 
heeft dit meer tijd gevraagd dan 
voorzien. 

Ridderkerkers in staat stellen zelfstan-
dig en zelfredzaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk verkeer. 

90% van de Ridderkerkers waar-
deren hun zelfstandigheid en zelf-
redzaamheid op minimaal een 7. 

100% van de mensen in risico-
groepen wordt jaarlijks gecon-
troleerd op onrechtmatig ver-
strekte uitkeringen. 

Implementeren van Hoogwaardige 
Handhaving. 

  Spelregels Eind 2008 is in het kader van Hoogwaardig Handhaven de wijkgerichte pilot ‘de klant 
in beeld’ gestart.  Een van de aandachtspunten van deze actie is wijkbewoners met 
een uitkering te informeren over de rechten en plichten die horen bij het ontvangen 
van een voorziening of uitkering. Een ander belangrijk aandachtspunt van deze actie 
is wijkbewoners te informeren over verschillende voorzieningen die aangevraagd 
kunnen worden. De resultaten van de pilot worden in 2009 geëvalueerd en dienen als 
input voor vervolgstappen.  

 

Ridderkerkers zo veel mogelijk in staat 
stellen om voor zichzelf te zorgen. De-
genen die dat niet (meer) kunnen toe-
gang verlenen tot de noodzakelijke 
voorzieningen en waar mogelijk on-
dersteunen.  

Ieder die een beroep moet doen 
op maatschappelijke ondersteu-
ning weet de weg naar voorzie-
ningen te vinden (burgermonitor) 
en waardeert deze met minimaal 
een 7 --> invullen na evaluatie 
eind 2007 (incl. mantelzorg). 

Inwoners van Ridderkerk die 
Huishoudelijke hulp nodig heb-
ben, krijgen hetzij zorg in natura 
hetzij een PGB. 

Afspraken maken met thuiszorgorga-
nisaties over het leveren van thuis-
zorg. 

Afspraken maken met 
thuiszorgorganisaties 
over het leveren van 
thuiszorg. 

Dienstver-
lening 
 
 

De afspraken met de thuiszorginstellingen worden nagekomen. Er vindt interne con-
trole plaats om de rekeningen te controleren. Een overzicht van de aanvragen in 
2008: 
Vervoersvoorzieningen 586             Herindicaties Hulp bij het Huishouden   688 
Rolstoelen  158             Parkeervoorzieningen                   152 
Woningvoorzieningen 318             Noodfonds WMO                        3 
65+ passen  275             Aantal bezwaar en beroepsschriften       49 
Hulp bij het Huishouden 733 
 

 

Ridderkerkers zo veel mogelijk in staat 
stellen om voor zichzelf te zorgen. De-
genen die dat niet (meer) kunnen toe-
gang verlenen tot de noodzakelijke 
voorzieningen en waar mogelijk on-
dersteunen. 

Ieder die een beroep moet doen 
op maatschappelijke ondersteu-
ning weet de weg naar voorzie-
ningen te vinden (burgermonitor) 
en waardeert deze met minimaal 
een 7 --> invullen na evaluatie 
eind 2007 (incl. mantelzorg). 

Inwoners van Ridderkerk die 
een hulpmiddel nodig hebben, 
krijgen hetzij een hulpmiddel in 
natura hetzij een PGB. 

Afspraken maken met leveranciers 
van hulpmiddelen over het leveren 
van hulpmiddelen. 

Afspraken maken met 
leveranciers van hulp-
middelen over het leve-
ren van hulpmiddelen. 

Dienstver-
lening 

De afspraken worden nagekomen. De contracten met Doove en Zwaluwe zijn ver-
lengd met 1 jaar.  
 

 

Ridderkerkers zo veel mogelijk in staat 
stellen om voor zichzelf te zorgen. De-
genen die dat niet (meer) kunnen toe-
gang verlenen tot de noodzakelijke 
voorzieningen en waar mogelijk on-
dersteunen. 

Volwaardige deelname van alle 
Ridderkerkers aan het maat-
schappelijk verkeer mogelijk ma-
ken. 

95% van de WVG-aanvragen 
wordt binnen 8 weken afgehan-
deld. 

Het verstrekken van vervoers- en/of 
woonvoorzieningen. 

  Dienstver-
lening 

95% van de aanvragen worden binnen de termijn afgehandeld. De gemiddelde door-
looptijd is 36 dagen. De nieuwe vervoerder is gestart. Eind 2008 waren er enige aan-
loopproblemen. Inmiddels zijn in goed overleg met de Vervoerder verbeteringen door-
gevoerd. 

 

Ridderkerkers zo veel mogelijk in staat 
stellen om voor zichzelf te zorgen. De-
genen die dat niet (meer) kunnen toe-
gang verlenen tot de noodzakelijke 
voorzieningen en waar mogelijk on-
dersteunen. 

Volwaardige deelname van alle 
Ridderkerkers aan het maat-
schappelijk verkeer mogelijk ma-
ken. 

In 2010 liggen er 4 plannen van 
aanpak voor woonzorgzones in 
Drievliet -Het Zand, Bolnes, 
Slikkerveer en Cen-
trum/Oost/West. 
  
 

De plannen voor Bolnes en Drievliet -
Het Zand zijn afgerond. 
 

De plannen voor Slik-
kerveer en Cen-
trum/Oost/West zijn 
afgerond. 
 

Spelregels De plannen voor Bolnes en Drievliet/ Het Zand zijn afgerond. 
 
Het plan voor de woonzorgzone Centrum/Oost/West is verdeeld in drie deelonder-
zoeken. 
 
De ontwikkelingen verlopen volgens planning. 

De plannen voor Bolnes en Drie-
vliet/ Het Zand/ Cen-
trum/Oost/West zijn afgerond. 

Ridderkerkers zo veel mogelijk in staat 
stellen om voor zichzelf te zorgen. De-
genen die dat niet (meer) kunnen toe-
gang verlenen tot de noodzakelijke 
voorzieningen en waar mogelijk on-
dersteunen. 

Volwaardige deelname van alle 
Ridderkerkers aan het maat-
schappelijk verkeer mogelijk ma-
ken. 

Het aantal meldingen bij het 
steunpunt mantelzorg neemt 
jaarlijks met 10% toe ten op-
zichte van het vorige jaar. 

Meer bekendheid geven aan het 
meldpunt. 

  Dienstver-
lening 
 

Het aantal geregistreerde mantelzorgers is gestegen naar 195. eind 2008. De nieuwe 
website van de gezamenlijke steunpunten is online.  
 

 

Ridderkerkers in staat stellen zelfstan-
dig en zelfredzaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk verkeer. 

Volwaardige deelname van alle 
Ridderkerkers aan het maat-
schappelijk verkeer mogelijk ma-
ken. 

In 2009 is het bereik van de 
maatregelen in het kader van 
het minimabeleid gestegen met 
10% t.o.v. 2006. 

Meer bekendheid geven aan de 
maatregelen en vereenvoudigen van 
de procedures om van de maatrege-
len gebruik te maken. 

   
Dienstver-
lening 
 

Volgens het (concept) Rapport Doorlichting en maatregelenplan administratieve Las-
ten Ridderkerk is het Snelloket succesvol. Het aantal bewijsstukken is verminderd, de 
doorlooptijd is teruggebracht en cliënten zijn volgens dit rapport tevreden. Afgelopen 
jaar is meer ingezet op de communicatie over de inkomensondersteunende voorzie-
ningen. Communicatie via de gemeentelijke kanalen (internet, Gemeentepagina in de 
Combinatie) en communicatie via het direct aanschrijven van de doelgroep, of aan-
schrijven van organisaties die de belangen behartigen van de doelgroepen.  
 

 

Ridderkerkers in staat stellen zelfstan-
dig en zelfredzaam deel te nemen aan 
het maatschappelijk verkeer. 

Volwaardige deelname van alle 
Ridderkerkers aan het maat-
schappelijk verkeer mogelijk ma-
ken. 

In 2009 is het bereik van de 
maatregelen in het kader van 
het minimabeleid gestegen met 
10% t.o.v. 2006.   

Actief opsporen van 
minima onder andere 
door koppeling van be-
standen. 

Dienstver-
lening 
 

Met een ICT-bedrijf lopen momenteel gesprekken over een applicatie Armoedebe-
strijding. Deze applicatie ondersteunt het uit te voeren armoedebeleid.  
Tegelijkertijd maken we steeds mee gebruik van onze eigen bestandskoppeling (mid-
dels eerdere acties zoals de recente 50 euro actie).  
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2.2.7.4 Wat heeft het gekost 
 
2.2.7.4.1 Gerealiseerde lasten en baten programma 7 Zorg  
 
 

 
2.2.7.4.1.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 7 Zorg 
 

Afwijking Albrandswaard: Voordeel op de lasten van € 1.120.300,-- wegens minder uitkeringen al-
gemene bijstand; baten voor hetzelfde bedrag nadelig. Per saldo verloopt deze mutatie binnen dit 
programma volledig budgettair neutraal weg. 
 
Er is een nadeel op de lasten van € 91.000,-- wegens stortingen in voorzieningen dubieuze 
debiteuren verhaal van bijstand. Op de WMO zijn er hogere kosten van per saldo € 92.000,-- met 
name voor de onderdelen vervoersvoorzieningen en huishoudelijke zorg. 
 
Voor een sluitende analyse wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2 Analyse afwijkingen tussen be-
groting na wijziging en programmarekening. 
 
2.2.7.4.2 Stand van zaken nieuw beleid programma 7 Zorg  
 

Woningaanpassing en armoedebestrijding (realisatie 2008) 
In samenwerking met Woonvisie is voor 4 jaar een investeringsbedrag van in totaal  
€ 1 miljoen uitgetrokken voor de aanpassing van woningcomplexen (WVG-proof maken). In 2008 
zijn de complexen Vondelpark, Vlietplein en Brasem voorzien van draaideurautomaten. Er is uitge-
breid aandacht besteed aan o.a. dit onderwerp in de WMO-krant die huis-aan-huis is verspreid. 
Een verslag hiervan wordt binnenkort verwacht.  
 

Voor volksgezondheid is door de raad het Actieplan Gezondheidsbevordering 2008-2012 vastge-
steld. Eén van de actiepunten is een publiek debat over jeugd en alcohol. De start daarvan heeft in 
december 2008 plaatsgevonden. 
 
De eenmalige uitgaven voor de mantelzorg (reservering via jaarrekening 2007) zijn tot nu toe be-
steed aan cursus mantelzorg en dementie, voorlichting en training van mantelzorgers van GGZ cli-
enten, het Alzheimercafe en het onderhoud van de website van het steunpunt mantelzorg. De gefi-
nancierde activiteiten en nog te ontwikkelen activiteiten lopen door in 2009.  
 
De eenmalige uitgaven voor de WMO (reservering overschot jaarrekening 2007) zijn tot nu toe be-
steed aan de aanpassing van het gemeentehuis (o.a. invalidentoilet) en de communicatie van 
voorzieningen voor De Wijzerplaats. De gefinancierde activiteiten en nog te ontwikkelen activiteiten 
lopen door in 2009.  
 
Om armoede te bestrijden zijn is een aantal actiepunten opgepakt. Het versnellen van de aan-
vraagprocedure is praktijk geworden met het Snelloket. Het aantal te overleggen bewijsstukken is 
verminderd en de doorlooptijd is teruggebracht. Met de partners is onder meer de verordening 
Maatschappelijk Participatiefonds besproken. Communicatie over de voorzieningen in het alge-
meen is ook onderwerp van gesprek geweest. Inmiddels is het Noodfonds ten uitvoer gebracht. 
Het betreft vanaf maart 2008 circa 10 verstrekkingen. Het betrof o.a. betalingen aan Eneco, ver-
voerskosten, aanschaf goederen (boodschappen) en kosten van de deurwaarder.  Met de cliënten 
zijn afspraken gemaakt in afstemming met de organisaties die de aanvraag hebben ingediend. Het 
totaalbedrag dat uitbetaald is in 2008 komt op € 10.440,--.  

(voordeel + / nadeel -)
Programma 7 Zorg Begroting

2008
Begroting 

2008 na wijz.
Rekening

2008
Lasten -24.070.300 -24.168.200 -23.209.900
Baten 13.585.700 13.174.900 12.248.600

Saldo voor bestemming -10.484.600 -10.993.300 -10.961.300
Toevoeging reserve -800 -800 -500
Onttrekking reserve 0 0 0

Totaal reserve mutaties -800 -800 -500
Saldo na bestemming -10.485.400 -10.994.100 -10.961.800
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2.2.7.4.3 Voortgang investeringskredieten programma 7 Zorg  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2007

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2008

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2008/specifiek benoemd:
Project Woningaanpassingen (Woonvisie) 1.000.000 0 250.000 750.000
Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
(totaal): 
Vervangingsinvesteringen (totaal): 0 0

Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2008 
In samenwerking met Woonvisie wordt er in totaal € 1.000.000,-- besteed aan het aanpassen van 
woningen om deze WVG-proof te maken. Dit bedrag is over 4 jaar uitgesmeerd, waarvan de 1e 
tranche inmiddels in 2008 besteed is. 
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
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. 
 
2.2.8.2 Meetbare prestaties 
 

In 2008 zijn er geen prestaties benoemd. 
 
2.2.8.3 Gerealiseerde lasten en baten algemene dekkingsmiddelen  
 
 

(voordeel + / nadeel -)
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 

2008
Begroting 

2008 na wijz
Rekening

2008
Lokale heffingen
Lasten -522.900 -568.800 -589.900
Baten 6.251.100 6.234.100 6.052.000
Algemene uitkeringen
Lasten 0 0 -4.400
Baten 38.098.300 39.154.300 39.048.400
Dividend
Lasten 0 0 0
Baten 1.803.300 2.869.000 2.874.300
Financiering
Lasten -171.500 -179.400 -197.100
Baten 3.476.400 3.375.300 3.157.900
Saldo BCF
Lasten 0 0 0
Baten 0 0 0
Onvoorzien
Lasten -111.900 0 0
Baten 0 0 0
Stelposten
Lasten 0 0 0
Baten 0 0 0
Algemene kosten
Lasten -759.500 -702.200 -672.900
Baten 41.200 45.000 97.000
Kostenplaatsen
Lasten -12.000 -1.153.700 69.900
Baten 113.200 1.104.100 0

Saldo voor bestemming 48.205.700 50.177.700 49.835.200
Toevoeging reserve -2.256.200 -2.468.600 -2.362.900
Onttrekking reserve 5.748.100 5.716.600 5.710.300

Totaal reserve mutaties 3.491.900 3.248.000 3.347.400
Saldo na bestemming 51.697.600 53.425.700 53.182.600
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2.2.8.3.1 Toelichting belangrijkste afwijkingen financiering en algemene dekkingsmiddelen 
 

Lagere baten OZB gebruiker niet-woning ten bedrage van € 136.000,-- doordat een aantal waar-
debeschikkingen van gehonoreerde bezwaarschriften moest worden herzien en de verwachte op-
brengst 2006 en 2007 veel lager was wegens meer leegstand dan begroot; 
Lagere baten van € 105.900,-- op de Algemene uitkering (m.n. negatieve bijstelling n.a.v. maartcir-
culaire 2009). 
Afwijking in concernoverhead en reservemutaties. 
  
Voor een sluitende analyse wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2 Analyse afwijkingen tussen be-
groting na wijziging en programmarekening. 
 
2.2.8.3.2 Stand van zaken nieuw beleid algemene dekkingsmiddelen  
 

Geen nieuw beleid. 
 
2.2.8.3.4 Voortgang investeringskredieten hoofdstuk 8 algemene dekkingsmiddelen  
 

Omschrijving Totaal 
krediet na 

wijz.

Gerealiseerde
uitgaven t/m 

2007

Gerealiseerde 
uitgaven
in 2008

Nog te 
verwachten 

uitgaven
Investeringskredieten nieuw beleid 
2008/specifiek benoemd:

0 0 0 0

Investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
(totaal): 

11.395.600 10.884.100 10.300 540.100

Vervangingsinvesteringen (totaal): 4.386.600 459.300 1.054.300 2.991.200

Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid 2008 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op afwijkingen investeringskredieten nieuw beleid t/m 2007 
Workflowmanagement 
Het krediet ad € 238.200,-- voor dit project kan worden afgesloten. De totale uitgaven hiervoor zijn 
uitgekomen op € 239.400,--. 
 
Managementinformatiesysteem 
Dit is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Informatiemanagement 2006-2010. In 2007 is be-
gonnen met een pilot in het werkveld Werk en Inkomen, welke in 2008 een vervolg heeft gekregen. 
Het project zal in 2009 verder uitgebreid worden ter ondersteuning van de nieuwe sturingsfilosofie. 
Van het krediet ad € 225.000,-- is inmiddels € 55.000,-- besteed. 
 
Uitbreiding back-up en opslagcap. ICT-infrastructuur 
Dit maakt onderdeel uit van het samenwerkingsproject BARICT, dat in 2009 wordt gerealiseerd. Op 
grond van de onderliggende business case zijn de te verwachten kosten € 50.000 hoger dan de 
eerder geraamde € 75.000,--. 
 
Nieuwbouw gemeentehuis 
Van dit krediet blijft nog € 93.100,-- als restant staan. Bij de derde programmamonitor 2008 is 
reeds toegelicht dat restpunten oplevering nieuwbouw nog niet zijn afgerond door aannemer. Deze 
zaak zal nog in 2009 doorlopen. 
 
Toelichting op afwijkingen vervangingsinvesteringen 
Voertuigen 
Ten aanzien van de vervanging van 16 voertuigen was er in 2008 voor € 700.300,-- aan kredieten 
beschikbaar. Een viertal voertuigen worden de kredieten (voor in totaal € 157.700,--) door-
geschoven naar 2009. Hiervan was € 18.700,-- al bij de 3e monitor 2008 bekend. Voor twee trakto-
ren (€ 115.000,--) is in febuari 2009 al een aanbesteding gedaan. 
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Voor de overige voertuigen is € 621.900,-- besteed, € 79.300,-- meer dan geraamd. Oorzaken van 
deze overschrijding zijn onder meer een laadkraan die niet begroot was en inruilkortingen die op de 
exploitatie geboekt moesten worden terwijl men het ten gunste van het krediet geraamd had. 
 
Overig werkmaterieel buitendienst 
Voor het overige werkmaterieel voor de buitendienst zijn kredieten beschikbaar van in totaal  
€ 178.400,--. De besteding ervan is nu geheel in 2009 gepland. Bij de derde monitor 2008 was 
daar al grotendeels rekening mee gehouden. 
 
Informatievoorziening 
De projecten Automatiseringspakket SDV (€ 334.000,--) en Vervangen documentatiesysteem  
(€ 86.300,--) worden doorgeschoven naar 2009. De vervanging van het documentatiesysteem 
staat nu gepland voor het 2e kwartaal 2009. 
 
Vervanging van PC’s en beeldschermen 
In 2008 is voor € 288.400,-- aan PC’s en beeldschermen vervangen. In 2009 zullen de laatste ver-
vangingen plaatsvinden ten waarde van € 122.500,--. 
 
Update MS-office/Windows 
In de begroting 2009 wordt er al vanuit gegaan dat dit krediet van € 125.800,-- pas in 2010 besteed 
gaat worden. 
 
Uitvoeringsprogramma Informatiemanagement 2006-2010 
Hier spelen 2 projecten: Invoering en koppeling basisregistratie en het Digitaal kennissysteem + 
GIS. Beiden zullen in 2009 in uitvoering genomen moeten worden in verband met wettelijke eisen. 
Door capaciteitsgebrek was de planning voor 2008 niet gehaald. In totaal gaat het hier om een 
krediet van € 1.545.000,--. 
 
Automatisering in het kader van het samenwerkingsproject BARICT 
Een drietal investeringen in hard- en software die in verband met het samenwerkingsproject 
BARICT in 2009 uitgewerkt zullen worden hebben per ultimo 2008 nog een restantkrediet van  
€ 569.200,--. Uiteindelijk zal er op grond van de onderliggende business case € 127.400,-- meer 
krediet nodig zijn. 
 
Vervangen audiovisuele hulpmiddelen 
Van het krediet van € 12.900,-- is € 9.900,-- nog niet besteed. Het vervangen van de beamers is 
nog niet uitgevoerd. Dit heeft een relatie met de ondersteuning van de rampenstaf/crisis-
beheersing. Gekeken wordt om de betreffende vergaderlocaties te voorzien van vaste beamers. 
De planning is nu om in 2009 dit project uit te voeren. 
 
Vervangen financiële administratie 
Voor dit project was in totaal een krediet van € 314.000,--. Ultimo 2008 is daar nog een restantkre-
diet van € 22.600,-- van over. Aangezien er geen kosten meer te verwachten zijn wordt het res-
tantkrediet afgevoerd. 
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2.2.9 Gebruik post onvoorziene uitgaven 
 
2.2.9.1 Inleiding  
 

De post onvoorziene uitgaven is in de begroting 2008 geraamd onder de algemene dekkingsmid-
delen. In onderstaand overzicht wordt aangegeven voor welke programma's de post onvoorzien in 
2008 is aangewend. 
 
2.2.9.2 Overzicht gebruik post onvoorzien per programma  
 

Omschrijving Bedrag
1 Werk en economie
2 Veiligheid
3 Bestuur en participatie
4 Educatie
5 Wonen en leefomgeving 179.000
6 Welzijn
7 Zorg

Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Totaal gebruik post onvoorziene uitgaven 179.000

 
 
2.2.9.3 Toelichting 
 

In april 2008 heeft de raad besloten om een bedrag van € 190.000,-- te begroten voor de uitvoering 
van de structuurvisie ten laste van de post onvoorzien. Omdat de post onvoorzien jaarlijks zo rond 
de € 111.900,-- schommelt (€ 2,50 per inwoner) is in de 2e programmamonitor 2008 een bedrag 
van € 78.100,-- bijgeraamd.  
In 2008 is hier werkelijk een bedrag van € 179.000,-- voor gebruikt. Het restant van € 11.000,--
wordt in 2009 uitgegeven. 
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2.2.10 Resultaatbepaling en -bestemming 
 
Overzicht saldi en saldiverschillen gespecificeerd naar programma: 
 

Omschrijving (A) Begroting 
2008 (B) 

Begroting 
2008 na wijz. 

(C)

Rekening
2008 (D)

Verschil     
(E = D-C)

Saldo:
Programma 1 Werk en economie -814.500 -3.175.600 -3.202.400 -26.800
Programma 2 Veiligheid -2.741.700 -2.836.500 -2.773.900 62.600
Programma 3 Bestuur en participatie -3.412.000 -3.462.500 -3.218.000 244.500
Programma 4 Educatie -10.855.400 -10.770.200 -10.071.900 698.300
Programma 5 Wonen en leefomgeving -15.250.900 -14.078.800 -11.193.900 2.884.900
Programma 6 Welzijn -8.020.400 -7.833.300 -7.718.100 115.200
Programma 7 Zorg -10.484.600 -10.993.300 -10.961.300 32.000
Totaal Programma's -51.579.500 -53.150.200 -49.139.500 4.010.700
8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 48.325.000 50.177.700 49.835.200 -342.500
Onvoorzien -119.300 0 0 0
Resultaat voor bestemming -3.373.800 -2.972.500 695.700 3.668.200
Reservemutaties (diverse programma's) 1.705.400 641.700 -1.961.300 -2.603.000
Beschikking res.SIB volgens 2e progr.monitor 2008 * 2.212.100 2.212.100 2.212.100 0
Resultaat na bestemming 543.700 -118.700 946.500 1.065.200

(voordeel + / nadeel -)

 
* De begrote beschikking van € 2.2 miljoen over de reserve SIB is terug te vinden in de 2e en 3e programma-
monitor 2008 (‘verloop reserve Strategisch Investeringsbudget-SIB’) en is conform raadsbesluit verwerkt in 
deze jaarrekening. 
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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 2008 in beeld.  
Voor een volledige vergelijking geven wij van de leges en retributies zowel het oorspronkelijke dek-
kingspercentage bij de begroting als dat van de werkelijke cijfers van 2008.  
 
2.3.1.2 Overzicht gerealiseerde inkomsten en dekkingspercentages 

 

 

 
Toelichting 
De opbrengst uit parkeerboetes vertoont een afwijking (€ 12.000,-- minder) ten opzichte van de 
begrote opbrengst. Dit is het gevolg van minder inzet van toezichthouders door capaciteitstekort 
(vacatures) en door andere aanpak handhaving (meer coachen, minder verbaliseren). Daartegen-
over zijn er meer opbrengsten uit parkeergelden en verleende parkeervergunningen dan geraamd           
( € 48.000,--).  
 
Het verschil in OZB kan worden verklaard doordat waardebeschikkingen herzien moesten worden 
met navenant minder inkomsten (nadeel € 67.000,--) tot gevolg. Tenslotte was de verwachte op-
brengst uit gebruikers/huurders van niet-woningen veel lager wegens meer leegstand dan begroot 
(nadeel € 80.000,--). Het restant is te wijten aan overige effecten uit voorgaande heffingsjaren. 
 
Met betrekking tot de precariobelasting heeft de raad voor 2009 besloten om bepaalde activiteiten 
niet langer op te nemen in de tarieventabel, waardoor deze activiteiten feitelijk buiten de heffing 
van precariobelasting vallen. In overleg is dit in 2008 reeds geëffectueerd. Dit heeft geresulteerd in 
minder inkomsten dan eerder werd begroot. 
 

Belastingen Verschil

Belasting
Begroot

2008 
Realisatie

2008
voordeel + 

nadeel -
progr. 5 Wonen en leefomgeving
Parkeergelden/-boetes 385.500 422.100 36.600
8 Financiering en alg. dekkingsm.
Onroerende-zaakbelastingen 5.767.500 5.598.300 -169.200
Hondenbelasting 184.700 183.200 -1.500
Precariobelasting 70.200 54.400 -15.800
Baatbelasting 3.600 6.400 2.800

Opbrengsten

72 Programmarekening 2008 gemeente Ridderkerk



 
 
 
 
 

 

Leges/retributies
Opbrengsten netto-

kosten
% 

dekking
Opbrengsten netto-

kosten
% 

dekking
Pr. 1 Werk en Economie
Marktgelden 44.200 51.000 86,7 38.600 57.000 67,7
Haven- en kadegelden 1.100 nvt 1.400 nvt
Pr. 2 Veiligheid
Leges gebruiksvergunningen nvt nvt
Pr. 3 Bestuur en participatie
Leges gemeentelijk 
servicecentrum

707.600 712.000 99,4 819.400 870.400 94,1

Pr. 5 Wonen en leefomgeving
Afvalstoffenheffing 5.902.000 5.908.100 99,9 5.783.000 5.783.000 100,0
Rioolrechten 2.963.550 3.253.600 91,1 2.946.800 2.946.900 100,0
Leges bouwregelgeving, APV en 
bijz. wetten

967.800 1.060.900 91,2 1.222.900 1.043.200 117,2

Lijkbezorgingsrechten 493.400 982.700 50,2 463.000 953.300 48,6

Begroting  2008 Realisatie 2008

 
Toelichting algemeen 
De leges gebruiksvergunningen van programma 2 zijn volledig onder gebracht in programma 5 le-
ges bouwregelgeving, APV en bijzondere wetten. 
 
2.3.1.3 Fiscaal beleid 
 

Bij het bepalen van de mate van kostendekkendheid van de heffingen waarvan de besteding is ge-
bonden (w.o. afvalstoffenheffing, rioolrechten, leges) is de Handreiking kostentoerekening van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken (hierna: Handreiking) toegepast. Dit houdt onder meer in dat 
kosten van overhead en beleidsvoorbereiding, die niet in rechtstreeks verband staan met de 
dienstverlening, niet zijn betrokken.  
Ten aanzien van de afvalstoffenheffing heeft de raad besloten eventuele voor- of nadelig exploita-
tiesaldo te verrekenen met de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. 
 
Woonlastenbeleid 
De woonlasten bestaan uit de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht.  
Van de heffingen die wettelijk alleen dienen ter algemeen dekkingsmiddel is het beleid dat de 
koopkracht van de burgers gehandhaafd moet blijven. Dit betekent dat deze heffingen in principe 
stijgen met de trendmatige verhoging. In het beleidsprogramma 2006 – 2010 is als uitgangspunt 
opgenomen dat de lokale lasten niet meer dan trendmatig stijgen en dat voor dienstverlening kos-
tendekkende tarieven worden gerekend. Voor 2008 bedraagt het inflatiepercentage 3,1%. 
 
2.3.1.4 Uitvoering beleid voor leges en retributies 
 

Bij de begroting van de eigen inkomsten is als uitgangspunt genomen dat voor dienstverlening kos-
tendekkende tarieven worden geheven. Uit de tabel 2.3.1.2. blijkt dat bij de begroting dat niet altijd 
wordt gerealiseerd omdat de tarieven alleen trendmatig zijn verhoogd.  
 

Leges gemeentelijk servicecentrum 
De totaalkosten publiekszaken zijn hoger dan geraamd, grotendeels omdat er meer uren op het 
product zijn geboekt dan geraamd en omdat de toerekening vanuit de afdelingskosten GSC hoger 
is dan geraamd.  
 
Verder is in de 3e monitor de raming voor afdracht rijksleges verhoogd omdat de raming voor te 
ontvangen rijksleges niet meer in de pas bleek te lopen met de raming van de afdracht ervan. 
 
Ook is bij de 3e monitor de raming voor opbrengst rijksleges verhoogd. 
 
De opbrengst rijksleges is hoger dan de raming na wijziging omdat er weer meer rijbewijzen zijn 
verkocht dan verwacht. 
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Een gedeelte van de opbrengsten m.b.t. overige documenten is niet in de raming meegenomen. 
Het betreft onder meer producten waarvoor geen rijksleges verschuldigd zijn zoals eigen verklarin-
gen t.b.v. rijbewijs en vermissingsleges. 
 
Tevens zijn er minder inkomsten doordat door de sluiting van het vreemdelingenloket geen bijdra-
ge van de gemeente Barendrecht is ontvangen. 
 
Leges bouwregelgeving, APV en bijzondere wetten 
Bij de rekening is een hoger dekkingspercentage gerealiseerd dan begroot. De grote meerop-
brengst bouwleges komt geheel voor rekening van enkele grote bouwvergunningen (nieuwbouw 
Slikkerveer Zuid Oost). 
 
Lijkbezorgingsrechten 
Het principe van kostendekkendheid is voor wat betreft de tarieven voor de lijkbezorgingsrechten 
losgelaten op basis van het raadsbesluit van 9 november 2006. De tarieven van de lijkbezorgings-
rechten zijn niet meer dan trendmatig verhoogd met het inflatiepercentage van 3,1%. Beide aspec-
ten verklaren het lagere dekkingspercentage. De afwijking van gerealiseerde opbrengst en ge-
raamde opbrengst (€ 30.000,--) in 2008 is het gevolg van een minder aantal graven dan aanvanke-
lijk begroot was. 
 
Marktgelden 
De opbrengst van marktgelden was lager dan geraamd waardoor het dekkingspercentage achter-
blijft bij de raming. Het achterblijven van de opbrengst is een gevolg van het feit dat een deel van 
de marktplaatsen tijdelijk niet gebruikt werd. 
 
2.3.1.5 Kwijtscheldingsbeleid 
 

In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen de geraamde en de gerealiseerde 
kwijtschelding. Er is sprake van een daling van het aantal toegekende kwijtschelding ten opzichte 
van het jaar 2007. De toepassing van de verscherping van de normbedragen door het Rijk in 2008 
heeft invloed gehad op de toekenning van kwijtschelding. In 2007 zijn er 118 kwijtscheldingsver-
zoeken afgewezen, terwijl er in 2008 185 kwijtscheldingsverzoeken zijn afgewezen.  
 
Lokale heffing

Begroot
2008

Realisatie
2008

Onroerende-zaakbelastingen 2.500 1.800
Hondenbelastingen 8.000 6.100
Rioolrecht 45.000 38.000
Afvalstoffenheffing 150.000 145.600
Totaal 205.500 191.500

Totaal kwijtschelding

 
 
Het aantal toegekende kwijtscheldingen over de afgelopen jaren bedroeg: 
2006: 1011;  
2007: 984;  
2008: 969. 
 
2.3.1.6 Lokale lastendruk  
 

Een vergelijk maken tussen de tabellen met de lokale lastendruk van de begroting 2008 en een 
zelfde tabel voor de rekening 2008 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 
2008. 
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 huur-
woningen iets boven het gemiddelde uitkomen en voor koopwoningen ruim onder het gemiddelde 
blijven. 
 
Categorie       Gemiddeld Ridderkerk 
 

A. eenpersoonshuishouden met een huurwoning  € 275,--  € 305,-- 
B. meerpersoonshuishouden met een huurwoning  € 362,--  € 397,-- 
C. eenpersoonshuishouden met een koopwoning  € 580,--  € 557,-- 
D. meerpersoonshuishouden met een koopwoning  € 667,--  € 649,-- 
 
2.3.1.7 Vergelijkende grafieken 
 

A. eenpersoonshuishouden met een huurwoning 
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B. meerpersoonshuishouden met een huurwoning 
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C. eenpersoonshuishouden met een koopwoning 
 

€ 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

Rioolrecht eigendom

OZB eigendom

Afvalstoffenheff ing 1PHH

Rioolrecht gebruik

 
 
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 2008 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 als volgt weergegeven. 
 

Bufferreserve per 31-12-2008 4.346.000 0 4.346.000
Reserve risico’s bij grondexploitatie per 31-12-2008 1.000.000 0 1.000.000

Post onvoorzien (begroot in exploitatie) 0 115.000 115.000
Totaal vrije reserves en onvoorzien (A) 5.346.000 115.000 5.461.000

Onbenutte belastingcapaciteit (B) 120.000 120.000
        Totaal weerstandscapaciteit (A+B) 5.466.000 115.000 5.581.000

Omschrijving Structureel Incidenteel Totaal

 
2.3.2.3 Stand van zaken risicosysteem 
 

In de begroting 2008 zijn de risico’s geautomatiseerd bij elkaar gebracht via een risicosysteem 
(NARIS). Daaruit kwam een top 10 van de belangrijkste risico’s naar voren. Over deze risico’s is 
het volgende te melden: 
 

1. Onvoldoende toezicht op brandveiligheid, waardoor de gemeente bij brand aansprakelijk 
wordt gesteld 
De brandveiligheidstoets bij bouw- en gebruiksvergunningen wordt uitgevoerd door de Veilig-
heids-  regio Rotterdam-Rijnmond in het kader van een dienstverleningsovereenkomst. Feite-
lijk worden deze controles gedaan vanuit de brandweerkazerne te Ridderkerk. Hier is regel-
matig overleg over. Voor zover bekend kan het toezicht m.b.t. brandveiligheid verder geopti-
maliseerd worden, maar is het niet zo dat het toezicht als onvoldoende gekwalificeerd kan 
worden. 

 
2. Grote ramp of calamiteiten zoals vuurwerkramp, leidt tot kosten van: bestrijding, opvang, 

claims, kosten inzet ambtelijk apparaat e.d. 
In 2008 heeft zich geen grote ramp of calamiteit voorgedaan. Te denken valt aan risico’s als 
gevolg van vervoer gevaarlijke stoffen over de weg, over water, maar ook bijvoorbeeld een 
overstroming. Het risico is voor Ridderkerk niet te voorkomen. Door een goede voorbereiding 
zijn de risico’s te beperken. Hiervoor zijn zeker ook de diensten van de Veiligheidsregio Rot-
terdam-Rijnmond van belang. Overigens is het niet de bedoeling om de kosten van een ramp 
via deze paragraaf af te dekken. Voor de begroting 2009 is dit risico daarom dan ook al afge-
voerd. 

 
3. Risico tekort op WWB budget 

Sinds de invoering van de WWB ontvangen gemeenten een budget waaruit bijstandsuitkerin-
gen bekostigd worden, het inkomensdeel. Daarnaast ontvangen gemeenten een afzonderlijk 
budget voor de inzet van instrumenten om bijstandscliënten aan het werk te helpen, het werk-
deel van de WWB. Het risico van een tekort heeft zich in 2008 niet voorgedaan. Het aantal 
uitkeringen is gedaald t.o.v. het jaar 2007. Er is minder uitgegeven dan het toegekende bud-
get dat op basis van een landelijke verdeelsleutel is vastgesteld. Over 2008 zijn extra inspan-
ningen ondernomen om de uitstroom te bevorderen. De verwachting is dat, gezien de econo-
mische situatie, de uitkeringslasten in 2009 hoger kunnen uitkomen. Het risico blijft voor 2009 
aanwezig. 
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4. Financiële – en imagorisico’s als gevolg van disfunctioneren van door de gemeente gesubsi-
dieerde instellingen. 

Dit risico heeft zich in 2008 niet geëffectueerd, maar is nog steeds wel aanwezig. Stichting Dy-
namiek bijvoorbeeld is in een financieel zwakke positie gekomen en de liquiditeitspositie is on-
der druk komen te staan. Formeel is er geen rol voor de gemeente weggelegd, maar uiteraard 
heeft de gemeente wel belang bij een toekomstbestendige – en gezonde welzijnspartner. Om 
het risico te verkleinen heeft de gemeente opdracht gegeven aan Bureau Berenschot om on-
derzoek te doen naar de toekomst van Dynamiek.  
In 2009 wordt uitvoering gegeven aan deze aanbevelingen d.m.v. een fusie met de SRS, zodat 
het risico voor de concrete situatie van Dynamiek verkleind wordt. Voor meerdere maatschap-
pelijke instellingen blijft het risico echter aanwezig. In het nieuwe subsidiebeleid (invoering be-
leidsgestuurde contractfinanciering) zal ook aandacht besteed worden aan de vraag op welke 
wijze er meer toezicht kan plaatsvinden, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Hiermee wordt 
voorkomen  dat grote financiële risico’s achteraf bij de gemeente worden gelegd. 
 

5. Tekorten Drechtwerk 
Het risico heeft zich ten aanzien van Drechtwerk in 2008, voor zover wij dit nu kunnen beoor-
delen niet voorgedaan. Om dit risico voortaan te voorkomen hebben het college en de raad 
besloten uit de gemeenschappelijke regeling te stappen. Hiervoor is wel een éénmalige uittre-
dingsvergoeding betaald van € 3,2 miljoen die in deze jaarrekening verantwoord is. Het risico 
op tekorten van Drechtwerk is als gevolg van de uittreding in 2009 niet meer aanwezig. 
Op het product Sociale werkvoorziening is wel een nadeel ontstaan van € 193.000,-- wegens 
een hogere doorbetaling van de in 2008 bijgestelde rijkssubsidie van ruim € 1.000,-- per SE. 

  
6.  Gebrekkig toezicht op handhaving van vergunningen leidt tot klachten van derden, hetgeen 

leidt tot schadeclaims. 
De kans hierop is in het algemeen erg klein. De gemeente heeft beleidsvrijheid, d.w.z. mag 
prioriteiten stellen in de handhaving. De taken worden adequaat uitgevoerd. Alleen als er 
sprake is van grove nalatigheid van de gemeente zal een eventuele claim van een derde wor-
den toegewezen. 

 
7.  Budgetrisico’s in open eindregelingen zoals WVG en leerlingenvervoer. 

Het risico heeft zich in 2008 voorgedaan bij de woningaanpassingen van de WVG. Dit wordt 
veroorzaakt door het wegvallen van de subsidie voor de dure woningaanpassingen. In de loop 
van 2008 is een bedrag van € 205.000,-- bijgeraamd. Dit is een jaarlijks terugkomend risico. 
Het risico geldt in principe voor alle onderdelen van de WMO en voor leerlingenvervoer, 
WWB-aanvragen en aanvragen voor minimabeleid. Door regelmatig de uitgaven en de aard 
van de aanvragen in de gaten te houden kan het risico in de gaten worden gehouden. 
Het risico bij leerlingenvervoer heeft zich in 2008 voorgedaan als gevolg van meer aanvragen 
dan voorzien. In 2008 is het budget overschreden met € 57.000,--. 

 
8.  Grondaankopen op basis van relatief hoge grondprijzen kan leiden tot tegenvallende grond-

opbrengsten. 
Voor het grondbedrijf is er in 2008 geen sprake geweest van risico’s van het aankopen van 
grond tegen hoge prijzen. In de complexen Cornelisland en Lagendijk is in het verleden grond 
aangekocht voor herontwikkeling. De boekwaarde van deze grond is dermate laag in verhou-
ding tot de verwachte opbrengst, dat hier geen sprake is van een reëel risico. Er zijn dan ook 
geen maatregelen genomen om eventuele risico’s af te dekken. 

 
9.  Aansprakelijkheid bij fouten als gevolg van complexe regelgeving. 

De kans hierop is klein. Regelmatig worden wij geconfronteerd met complexe regelgeving, bij-
voorbeeld van de WABO per 1-1-2010. De kans op fouten is klein omdat eenieder zich bewust 
is van complexe regelgeving en zicht hierdoor verdiept in de materie. We worden overigens 
ondersteund door de VNG, die als belangenverenging voor gemeenten een stuk helderheid 
verschaft. 
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10.  Budgetkortingen op door het rijk gedecentraliseerde taken (bijvoorbeeld de WMO). 
Dit risico heeft zich in 2008 niet voorgedaan, maar als we vooruitkijken, nog wel steeds aan-
wezig is. Een voorbeeld hiervan is de overdracht van taken van de AWBZ naar de gemeente. 
Een zeer voorlopige schatting van het risico hiervan is € 250.000,--. Dit is al gemeld bij het ac-
tieplan 2009 en in de monitor. Onduidelijk is hoeveel personen zich zullen melden bij de ge-
meente met een verzoek om een voorziening. Er is inmiddels een start gemaakt in BAR-
verband om hiervoor beleid te ontwikkelen. 

 
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 2008 
Bij de opstelling van de begroting 2008 is een positief weerstandsvermogen geraamd van 
€ 581.000,-- (weerstandscapaciteit minus de toen ingeschatte risico’s). Schematisch was een en 
ander als volgt weergegeven. 
 
Weerstandsvermogen begroting 2008 
 

Omschrijving Begroting 2008
Weerstandscapaciteit (zie 2.3.2.2) 5.581.000
Risico’s (ondersteund door NARIS) -5.000.000

Weerstandsvermogen 581.000  
 
Rekening 2008 
In werkelijkheid hebben zich slechts twee risico’s voorgedaan. Daarbij zijn de overschrijdingen op 
de geraamde budgetten via het jaarrekeningsaldo verwerkt. Schematisch levert dit het volgende 
beeld op.  
 
Risico’s in de rekening 2008  
 

Omschrijving Rekening 2008
Tekort Sociale Werkvoorziening -193.000
Leerlingenvervoer -57.000

Totaal in exploitatie 2008 verwerkt -250.000

* Totaal t.l.v. bufferreserve 2008 0

 
* Geen raadsvoorstel t.l.v. bufferreserve 
 
Eindconclusie 
Van de ingeschatte € 5,0 miljoen aan (structurele) risico’s heeft zich in werkelijkheid in het jaar 
2008 een bedrag van € 250.000,-- aan risico’s geopenbaard.  
Overigens is het bedrag aan ingeschatte risico’s in de begroting 2009 naar beneden bijgesteld van 
€ 5 miljoen naar afgerond € 3,7 miljoen. Het aantal geïnventariseerde risico’s is daarbij terugge-
bracht van 100 naar 86 stuks. 
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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 2008. 
 
2.3.3.2 Beleidskader onderhoudsactiviteiten in de openbare ruimte. 
 
Schematische weergave  
 

Nr. Onderhouds- 
activiteit 

Beleidskader 
(naam beleidsnota en jaar 
raadsbesluit)  

Beheersplan 
(naam plan en jaar 
raadsbesluit) 

Beschik-
king over 
voorzie-
ning 
(ja/nee) 

Korte toelichting (o.a. 
jaar van herziening 
nota en/ of plan) 
 

1. Openbare verlich-
ting  
(Afd. SB) 

Naam: Verlichtings- 
structuurplan  
Jaar: 1992  
 

Naam: Beheersnota 
openbare verlichting 
Jaar: 1992 

Ja In 2009 zal een nieuwe 
beheernota verschijnen 

2. Civiele kunstwer-
ken (bruggen, via-
ducten, ed.) 
(Afd. SB) 

Naam: Kunstwerkenbeheer 
Jaar: 2003 - 2007 
 

Naam: Kunstwer-
kenbeheer 2003 - 
2007 

Nee In 2009 zal een nieuwe 
beheernota verschijnen 

3a Straatreiniging 
(Afd. WB) 
 
 

Naam: Nota onkruidbestrijding 
op verhardingen 
Jaar: 1999 
 
 

Naam: zie beleids-
kader  
 

Nee Straatreiniging (inclusief 
onkruidbestrijding op 
verharding) is sinds 2006 
opgenomen in het pro-
duct Wijkgerichtonder-
houd. Zie hiervoor para-
graaf “Groen”. 

3b Gladheidsbestrij-
ding 
(Afd. SB/WB) 

Naam: Nota gladheidsbestrij-
ding  
Jaar: 2004 
 

Naam: zie beleids-
kader  
 

Nee  

4. Groen (incl. recre-
atie en  speelter-
reinen) 
(Afd. WB) 

Besluit invoering wijkgericht 
onderhoud (2001).  
 
Ridderkerk voortvarend 
(2004). 
 
Wijkontwikkelingsprogram-
ma‘s:  
- Bolnes (1999),  
- Drievliet/’t Zand(2002), 
- Slikkerveer(2004). 
- Rijsoord-Oostendam 

(2006) 
 
 

Naam:  
- Groenbeheerplan 

Jaar: 1992;  
- Groenbeleids-

strategie  
- Jaar: 1994;  
- Actieplan Hoofd-

groenstructuur 
Jaar: 1997;  

- Het Attractiebesluit 
(1996) biedt een 
wettelijk kader in-
zake veiligheid 
voor kinderen op 
openbare speel-
plaatsen. 

Nee In uitvoering is het project 
“Duurzaam Beheer 
Openbare Ruimte”.  
Aan de hand van de defi-
niëring van de beeldkwa-
liteit van de buitenruimte 
zal in een meerjarenper-
spectief vorm en inhoud 
van beleid, ontwerp, be-
heer en uitvoering wor-
den gegeven. Dit beeld-
kwaliteitsplan zal de hui-
dige beheerplannen gaan 
vervangen. 
 
In 2009 wordt een be-
leidsnota ‘Speelruimte-
plan’ vastgesteld 
 
In 2009 wordt een nota 
beleid bomen vastge-
steld. 
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** Aan de hand van de definiëring van de beeldkwaliteit van de buitenruimte zal in een meerjaren-
perspectief vorm en inhoud worden gegeven aan beleid, beheer en uitvoering. Dit zal worden vast-
gelegd in een kwaliteitssysteem dat politiek en maatschappelijk draagvlak heeft en technisch ver-
antwoord is. Eind 2008 heeft de gemeenteraad een besluit genomen ten aanzien van de te realise-
ren basiskwaliteit van de openbare ruimte. 
 
In 2009 zal met de opzet van een financieel beheerplan de (meerjaren) beheerkosten in beeld wor-
den gebracht en zal daarbij worden ingaan op de methode van verrekening met de onderhoudre-
serves. 
De beleidscriteria voor kapitaalgoederen zullen worden vertaald in uit te voeren activiteiten voor de 
gehele onderhoudsperiode met bijbehorende ramingen en berekening van verrekeningen met de 
onderhoudreserves. Voorafgaand aan de begroting 2010-2013 zullen alle beheerplannen beschik-
baar zijn.  
 
2.3.3.3. Realisatie 2008 
 

2.3.3.3.1 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. 
 

Nr. Onderhouds- 
activiteit 

Beleidskader 
(naam beleidsnota en 
jaar raadsbesluit)  

Beheersplan 
(naam plan en jaar 
raadsbesluit) 

Beschik-
king over 
voorzie-
ning 
(ja/nee) 

Korte toelichting (o.a. 
jaar van herziening 
nota en/ of plan) 

5. Gebouwen 
(Afd. IBF) 

Naam: (voor onderwijs-
gebouwen) Verordening 
voorzieningen  huisves-
ting onderwijs Gemeen-
te Ridderkerk  
Jaar: 2007 
 

Naam: Beheersplan 
beheer gebouwen 
Jaar: 2004 
 

Ja, meer-
jarig cy-
clisch on-
derhoud 

Plan is opgesteld voor 
de planperiode 2004-
2008; in 2009 wordt een 
nieuw plan opgesteld. In 
2008 is een actualisatie 
van het IHP opgesteld. 

6. Wegen  
(Afd. SB) 

Naam: Wegbeheer be-
leidsnotitie 
Jaar: 1997  

Naam: zie beleids-
kader 
Jaar:  

Ja In 2009 zal een nieuwe 
beheernota verschijnen 
 

7. Riolering 
(Afd. SB) 

Naam: Gemeentelijk 
Riolerings Plan (2008-
2011) GRP 4 
Jaar: 2008 
 
Naam: Aansluit- voor-
waarden riolering 
Jaar: 2006 

Naam: zie beleids-
kader  
  

Ja In 2008 is een nieuw 
rioleringsplan GRP4 
opgesteld. 

8. Waterhuishouding 
(Afd. SB) 

Naam: Waterplan Rid-
derkerk 2008-2012  
WPR 2 
Jaar: 2008 
 

Naam: zie beleids-
kader en  
Beheer en onder-
houd watersysteem  
Jaar: 1999 

Ja in 2008 is een nieuw 
Waterplan WPR2  op-
gesteld. 

9. Afvalinzameling 
(Afd. SB) 

Naam: Beleid afvalin-
zameling volgens nor-
men Landelijk AfvalPlan 
(LAP) 

Samenwerkings-
overeenkomsten 
met AVR-NV MAR 
(2001) en Netwerk 
N.V. (2007) 

Ja Afvalinzameling (2012) 
en milieustraat (2021) 

10. Haven 
(Afd. SO) 

Naam: Haven-
verordening 
Jaar: 2007 

Naam: n.v.t.  
 

Ja In 2009 zal er een be-
heerplan haven worden 
opgesteld. 
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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. 
 
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 2009 gebeuren 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 
reserve 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 2008 nagenoeg geheel uitgevoerd. 
 
De planning en realisatie van de middelen zijn als volgt: 
 

 

 
Omschrijving 

 
Primaire 

Begroting 
2008 

 
Begroting na 

wijziging 
2008 

 
Realisatie  

2008 

 
Afwijking 

 
Openbare verlichting 
 

Regulier beheer en onderhoud: 
Lasten 

     
 
 

€  645.000   

        
 

         
€ 517.000  

     
 
 

€  487.000 

 
 
 

€ 30.000 

 

Planmatige vervanging ( vh. voorzie-
ning): Werkprogramma 2008 

 

     
€  111.000 

    

      
€ 111.000 

 

     
€   87.200 

 
 
 

€ 23.800 

Dotatie aan reserve openbare ver-
lichting 2008 

 
€             0 

 
€ 150.700 

 
€ 150.700 

 
€          0 

Totaal €   756.000   €  778.700 €  724.900   € 53.800      
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Technische aanpassing 
 
Het raadsbesluit om over te gaan van onderhoudsvoorzieningen naar onderhoudsreserves heeft 
tot een budgettair neutrale begrotingswijziging geleid. Hierdoor wijkt de begroting na wijziging be-
langrijk af van de primaire begroting 2008.  
Toelichting op de afwijking 
 
Regulier beheer en onderhoud is volgens het onderhoudsprogramma voor 2008 uitgevoerd. 
De transportkosten (onderhoudskosten netbeheerder) zijn in werkelijkheid lager dan geraamd. Bij 
de raming is van een hoger aantal lichtobjecten uitgegaan.  
 
Het vervanging investeringsprogramma omvat de volgende projecten: 
Vervangen van armaturen aan de Visvliet, Vogelvliet, Molenvliet, Haven, Havenkade, Havenstraat, 
Havenkanaal, Tinstraat, Nikkelstraat, Sint Jorisstraat en Viaduct Lagendijk. 
Vervangen van lichtbronnen volgens branduren. 
Materialen t.b.v. kwaliteitsverbetering St. Jorisplein worden geleverd in 2009 i.p.v 2008. Dit bedrag 
is niet voorzien in de oorspronkelijke begroting 2009.  
 
2.3.3.3.2 Civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, ed.)  
 

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 vastgesteld 
wat de jaarlijkse kosten voor klein en groot onderhoud zijn. Deze kosten zijn opgenomen in de ex-
ploitatie. Renovaties en vervangingen worden in het meerjaren investeringsprogramma opgeno-
men. In 2003 is een interne doorlichting van dit product opgesteld waaruit is gebleken dat de uit-
gangspunten 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 2008 
De planning en realisatie van de middelen zijn als volgt: 
 

 Omschrijving  

   

  

 
Primaire 

Begroting 
2008 

 

 
Begroting na 

wijziging 
2008 

 
Realisatie  

2008 

 
Afwijking 

Civiele kunstwerken 
Regulier beheer en onderhoud 

 
€    231.000 

             
€     217.000    
 

 
 

€     184.400 
        

 
 

€     32.600 
        

Vervanging investeringspro-
gramma €    214.000   €     214.000 €       45.000 €   169.000 

Totaal €    445.000 €     431.000 €     229.400 €   201.600 
 
Toelichting op de afwijking 
Regulier beheer en onderhoud is volgens het onderhoudsprogramma voor 2008 uitgevoerd. De 
werkelijke kosten blijken lager te zijn dan geraamd. 
 
Het vervanging investeringsprogramma behelst de volgende projecten: 
Vervanging twee houten bruggen. Dit is uitgevoerd. 
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Vervanging drie dijktrappen. Dit is in 2008 voorbereid en wordt in het eerste kwartaal van 2009 uit-
gevoerd. 
Geluidswal Rotterdamseweg  
In 2008 is onderzoek gedaan naar de geluidsbelastingen. Resultaat van het onderzoek is dat er op 
een aantal situaties beperkte overschrijding van de norm is. De beste oplossing daarvoor is de  
Rotterdamseweg van stil asfalt voorzien. Het waterschap Hollandse Delta als wegbeheerder van 
de Rotterdamseweg is voornemens in 2009 onderhoud te plegen aan de verharding en is bereid 
hieraan mee te werken. De meerkosten komen voor rekening van de gemeente. 
 
2.3.3.3.3 Wijkgericht onderhoud (groen, recreatie, speelterreinen en straatreiniging / on-
kruidbestrijding  
 

Beheersplan/kwaliteitsniveau 
Lasten 2008 
 

De planning en realisatie van de middelen zijn als volgt: 
 

 Omschrijving  

    

 
Primaire 

Begroting 
2008

 

 
Begroting na 

wijziging 
2008 

 
Realisatie  

2008 

 
Afwijking 

Wijkgericht onderhoud 
Openbaar groen 
Speelterreinen 
Recreatiegebieden 
(Straat)reinigen  
Diverse klein onderhoud 
Communicatie 
Wijkbudgetten 

 
€ 2.772.993 
€    423.654 
€    538.361    
€    932.149 
€    255.490   
€      48.931 
€    223.211  

 
€   2.975.393    
€      409.654 
€      553.709 
€      998.867      
€      200.590  
€        73.931      
€      259.211      

 
€     3.114.262 
€        508.306 
€        413.887 
€     1.113.927 
€        163.885  
€          76.238  
€        265.725 

 
€      138.869 -   
€        98.652 -   
€      139.821 
€      115.060 -   
€        36.705 
€          2.306 - 
€          6.514 - 

Totaal €  5.194.789 €   5.471.354 €     5.656.229 €      184.875 - 
 
Toelichting op de grootste afwijkingen: 
Openbaar groen 
• In 2008 zijn er meer versleten beplantingsvakken heringericht dan was voorzien. Hierdoor is er 

meer uitbesteed aan aannemers (- € 15.000,--) en meer aanschaf voor beplanting uitgegeven  
     (- € 28.000,--). 
• Het eigen personeel heeft door minder ziekte meer productieve uren gemaakt dan begroot  
     (- € 21.000,--).  
• Verder is er meer inzet van de afdeling Stedelijk Beheer geweest i.v.m. advies en projectleiding  
     (- € 20.000,--). 
• Overschrijding van de afdelingskosten i.v.m. inhuur plaatsvervangend afdelingshoofd. 
     (- € 55.000,--). 
 
Speelterreinen 
• Hier zijn ontmantelings- en verplaatsingskosten gemaakt van speelterreinen die niet meer in de 

buurt passen i.v.m. verandering samenstelling bewoners (- € 56.000,--). 
• Ook zijn opnieuw de veiligheidsvoorschriften bij speelterreinen voor o.a. beklemmingsgevaar 

aangepast. De bestaande speelelementen en -ondergronden dienden hierop aangepast te wor-
den  

     (- € 42.000,--). 
 
Recreatiegebieden 
• Minder kosten zijn gemaakt in verband met prioriteiten in het openbaar groen in de wijken 
     (+ € 70.000,--). 
• Verder werd de aanschaf van materialen, de kosten voor afvoer van de afval en de maaiwerk-

zaamheden van ruw gras, voor openbaar groen en recreatie niet gesplitst bijgehouden maar in 
het geheel geboekt op Openbaar Groen (+ € 70.000,--). 
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(Straat)reinigen  
• Er zijn hogere kosten gemaakt voor de relatief korte aanbesteding van 1 jaar. Daarnaast is over 

het volledige jaar het onderhoud van exclusieve gebieden naast het Koningsplein e.o. uitge-
voerd op het winkelcentrum Bolnes en het Dillenburgplein (- € 97.000,--). 

• Verder waren ook de kosten voor inhuur personeel hoger dan begroot (- € 18.000,--). 
 
Diverse klein onderhoud 
• De inzet van eigen personeel op klein onderhoud (met name verhardingen) was lager als be-

groot. (+ € 37.000,--). De inzet hiervan is verschoven naar groot onderhoud groenvoorzieningen 
om aan de beeldkwaliteit te kunnen voldoen. 

 
2.3.3.3.4 Gebouwen  
 

Algemeen 
De doelstelling om de gebouwen conform de in het beheersplan gemeentelijke gebouwen gestelde 
kwaliteitsniveau te handhaven is ook in 2008 gerealiseerd. Zo zijn de verlichtingselementen van de 
wijzerplaten van de toren en het automatisch luidapparaat van de torenklok van de Singelkerk ver-
vangen. 
 
Beheer gebouwen 
Eind 2008 is gestart met het verzamelen van gegevens voor actualisatie van het beheerplan ge-
meentelijke gebouwen. De inventarisatiegegevens van de in beheer zijnde gemeentelijke gebou-
wen worden vastgelegd in de module Onderhoudsplanning uit het Facilitair Management 
Informatie Systeem 
In 2009 zal aan de hand van het geactualiseerde meerjarenperspectief van de gemeentelijke ge-
bouwen verder vorm en inhoud worden gegeven aan beleid, beheer en uitvoering. 
Mede in het kader van het procesgestuurd werken zal weergave van het kwaliteitsniveau kunnen 
plaatsvinden in het beeldkwaliteitsplan van de buitenruimte. 
 
2.3.3.3.5 Verhardingen/Wegen  
 

Kerncijfers 
Alle harde ondergronden zoals voet- en fietspaden, rijbanen ed.                    2.083.092 m2 
Het aantal m2 is gecorrigeerd in verband met onttrekking aan onderhoud als 
gevolg van bouwproject G.Maritzstraat. 
 
Verhardingssoorten  
Asfaltverhardingen                422.503 m2  

Elementen verhardingen            1.661.194 m2 
Het aantal m2 is gecorrigeerd in verband met onttrekking aan onderhoud als gevolg van bouwpro-
ject G.Maritzstraat en wijziging van verhardingssoort. 
 
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 (thans reserve) toereikend gebleken voor het onder-
houd 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” is ingegaan op de benodigde middelen voor on-
derhoud van de wegen op basis van beeldkwaliteit. Bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevon-
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den. Aansluitend wordt het wegbeheer doorgelicht. Daarmee staat de dotatie ter dekking van de 
onderhoudskosten voor lange tijd weer vast.  
 
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. 
Lasten 2008 
De planning en realisatie zijn als volgt: 
 

 Omschrijving  

   

  

 
Primaire 

Begroting 
2008

 

 
Begroting 

na wijziging 
2008 

 
Realisatie  

2008 

 
Afwijking 

Verharding/wegen 

Elementenverharding Groot 

onderhoud 

 

€      1.417.000 

 

 

€   1.339.000 

 

€      592.000 

   

€       747.000     

Elementenverharding Klein 

onderhoud 

€        195.000   €      195.000 €      259.000 €         -64.000   

Asfaltverharding €        800.000 €      800.000 €      646.000  €        154.000 

Totaal  €     2.412.000   €   2.334.000 €   1.497.000 €        837.000   
 

Toelichting op de afwijking 
Bij asfaltverhardingen is de afwijking te verklaren uit uitstel van de Waaldijk in verband met geplan-
de werkzaamheden van nutsbedrijven in 2009 en de Rijksstraatweg in verband met de aanleg van 
een rotonde op het kruispunt Rijksstraatweg-Noldijk in 2009. Het asfalteren is verder volgens pro-
gramma uitgevoerd. Het betreft onder andere de wegen Vlietlaan, Donkerslootweg en Gildenweg. 
De staat van de asfaltwegen is goed. 
Bij elementenverhardingen is een overschrijding op klein onderhoud. Gesteld kan worden dat de 
achterstand in klein onderhoud zoals ook aangegeven in de begroting van 2008 is weggewerkt. 
De onderschrijding bij groot onderhoud elementenverharding is het gevolg van uitstel op een aantal 
grote projecten zoals het St Jorisplein, Slingehof en Houtstraat/Zinkstraat. Deze projecten zijn in 
2008 voorbereid en worden uitgevoerd in het voorjaar van 2009.  
Uitgevoerd is groot onderhoud aan onder andere de Pr. Bernhardstraat, Rijksstraatweg, Prinsen-
straat, Reijerweg, Ridderhof, Havenstraat, Bourgondischelaan en B de Gaayfortmanstraat. De 
staat van onderhoud van de elementen verhardingen is goed. Uit schouw op basis van de beeld-
kwaliteit uitgevoerd in 2008 blijkt eveneens dat er een goede aansluiting is bij de gewenste norm. 
 
2.3.3.3.6 Riolering  
 

Kerncijfers (basis eind 2008) 
253.500 m1 te beheren riolering vrijverval, drukriolering en persleiding 
20.754 rioolaansluitingen; 
15.933 trottoir- en straatkolken; 
11 eindgemalen; 
30 ondergemalen; 
102 drukgemalen; 
7 bergbezinksysstemen (9 leidingen). 
2 bergingsriolen Slikkerveer  
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Actueel beheersplan 
In maart 2008 is het actuele beleids-/beheersplan, het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-
2011(GRP4) door de Raad vastgesteld. Dit beheersplan vervangt het GRP3. In het GRP4 zijn alle 
maatregelen, vervangingen, beheer en onderzoeken voor de komende 4 jaar benoemd.  
Binnen het GRP3 zijn de noodzakelijke basisinspanning, beperking van de overstort van rioolver-
ontreiniging naar het oppervlaktewater (met bergbezinkleidingen) en riolering van de buitengebie-
den voor een groot deel uitgevoerd.    
Binnen het GRP4 is door nieuwe inzichten en knelpunten een beoordeling van diverse bestaande 
rioolsystemen en bemalinggebieden gemaakt. Belangrijke aspecten hierbij zijn de knelpunten wa-
teroverlast in diverse gebieden in Ridderkerk, de Europese KaderRichtlijnWater (kwalitatief) en het 
Nationale WaterBeleid 21e Eeuw (kwantitatief).  
Het GRP4 is in samenhang met het Waterplan 2007-2010 ontwikkeld, maar apart uitgewerkt om 
met de financiële gegevens de rioolheffing van 2008 te berekenen.  
 
Voor het beperken van waterlast zijn diverse maatregelen uitgevoerd, zoals: aanbrengen kleppen 
in riool in Kerkweg e.o., diverse straatgoten, afkoppelen van straatkolken en opvang overtollig re-
genwater in achterpad van de Mauritsweg. De woningen aan de Langeweg en de recreatiewonin-
gen aan de Waalweg zijn aangesloten op een drukriolering. Dit project is in samenwerking met de 
gemeente Zwijndrecht uitgevoerd. Bij 2 gemalen in Drievliet zijn voor bestrijding van geur geurkas-
ten geplaatst. In de wijk Bolnes zijn diverse rioolbuizen vervangen of van relining voorzien (inwen-
dige kunststofbekleding).  Verder is  in een aantal gemalen het electra vervangen. 
 
Budget en Lasten 2008 
De planning en realisatie zijn als volgt: 
 

Omschrijving 
 

 
Primaire 

Begroting 
2008

 

 
Begroting na 

wijziging 
2008 

 
Realisatie  

2008 

 
Afwijking 

 
Groot onderhoud 
 

 
Bestond niet 

 
€  50.000 

 
€  52.400 

 
€  2.400 -/- 

 

Voorziening onderhoud 
riolering  
 

 

Nog te bepalen 
  

 

€    0 
Opgeheven,  
naar reserves    

 

€     0 
 

€    0 
 

 
Investeringskrediet Gem. 
Rioleringsplan 2008-2011 
 

 
Nog te bepalen  
 

 
€ 2.126.600 

 
€  849.136 
 

 
€  1.277.464 

 

Totaal 
 

 

     
 

€  2.176.600 
 

€  901.536 
 

€  1.275.064 

 
Toelichting op afwijking 
Voorziening onderhoud Riolering: Bij het vaststellen van de het GRP4 is besloten de voorziening 
onderhoud riolering op te heffen en het restantbedrag toe te voegen aan de reserve Tarief Egalisa-
tie Reserve Rioolrecht. 
 
Investeringskrediet Gem. Rioleringsplan 2008-2012 (delen van de projectkredieten zijn in de 3e 
monitor genoemd en doorgeschoven naar 2009/2010). Hieronder de projecten:  
• Project Langeweg: Project gereed, afrekening met gemeente Zwijndrecht volgt in 2009  
        (€ 173.000,--); 
• Rioolgemaal Bilderdijklaan: Werkzaamheden gestart, maar uitvoering loopt uit (€ 228.000,--); 
• Diverse rioleringsprojecten (persleiding, afkoppelen, nazorg ): Vanwege uitstel doorgeschoven 

naar 2009 (€ 554.000); 
• Geurkasten Drievliet: Uitgevoerd, eindfacturering volgt (€ 23.000,--); 
• RTC-systeem: In voorbereiding, uitvoering in 2009 (€ 50.000,--). Vervanging riolering 2008: 

Inspectie riolen uitgevoerd, vervangingsplan in voorbereiding(€ 100.000,--). Vervanging werk-
tuigbouw en elektra van 2 grote gemalen: In voorbereiding, uitvoering 2009 (€ 139.000,--). 

  

Programmarekening 2008 gemeente Ridderkerk 87



 
 
 
 
 

 

2.3.3.3.7 Waterhuishouding  
 

Kerncijfers (basis is eind 2008) 
32 km gemeentelijke watergangen (sloten en singels); 
26 km hoofdwatergangen waterschap; 
Circa 50km Beschoeiing; 
Circa 10 km Natuurlijke oevers. 
 
Actueel beheersplan 
In 2008 is het actuele beleids-/beheersplan het 2e Waterplan Ridderkerk 2008-2012 (WPR2) door 
de Raad vastgesteld. Dit plan vervangt voorgaande plannen. In het WPR2 worden maatregelen, 
vervangingen, beheer en onderzoeken voor de komende 4 jaar benoemd.  
Binnen het WPR2 is door nieuwe inzichten en knelpunten een beoordeling van de bestaande wa-
tergangen gemaakt. Belangrijke aspecten hierbij zijn de knelpunten van wateroverlast en water-
kwaliteit in diverse gebieden in Ridderkerk, de Europese KaderRichtlijnWater (kwalitatief), het Nati-
onale WaterBeleid 21e Eeuw (kwantitatief) en het effect op het gebruik van de openbare en particu-
liere ruimte. Het WPR2 is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, het water-
schap Hollandse Delta en de Natuurvereniging Ridderkerk. 
Het WPR2 is vanwege de samenhang met het GemeentelijkRioleringsPlan 2008-2011 gezamenlijk 
ontwikkeld.  
 
De sloten en singels zijn onderhouden en schoongemaakt. Er zijn extra sloten en singels gebag-
gerd (meer bagger) i.v.m. subsidieregeling. Onderhoud aan beschoeiing in Slikkerveer is uitge-
voerd. De gerijpte bagger uit het baggerdepot Oudelande is afgevoerd. 
Binnen het Waterplan 2008-2012 is het graven van nieuw open water nabij Mauritsweg bestek ge-
reed, maar uitvoering nog niet mogelijk door afzet van vrijkomende grond. 
 
Budget en Lasten 2008 
De planning en realisatie zijn als volgt: 
 

Omschrijving 
 

Primaire 
Begroting 

2008
 

Begroting na 
wijziging 

2008 

Realisatie  
2008 

Afwijking 

 
Voorziening onderhoud sloten 
en beschoeiingen  
 
Schoonmaken sloten en singels 
 
Baggeren sloten en singels 
 
Onderhoud beschoeiingen 
(en oevers) 
Onderhoud baggerdepot  
(exploitatie-afvoer-verwerking) 
Onverdeeld budget 
 
                                         Totaal 
 

 
 
 
 
€    70.000     
 
€  120.000 
 
€    40.000 
 
€    60.000 
 
€    32.000 
 
€  322.000 

 
 
 
 
€    70.000 
 
€  120.000  
 
€    40.000 
 
€    60.000 
 
€    32.000 
 
€  322.000 

 
 
 
 
€     56.136 
 
€   180.880  
 
€     18.647 
 
€   108.833 
 
€       0 
 
€  364.496 

 
 
 
 
€  + 13.864   
 
€  - 60.880 ‘) 
 
€  + 21.353 
 
€  - 48.833 “) 
 
€ + 32.000 
 
€ - 42.496 
 

 
 
Omschrijving 
 

Primaire 
Begroting 

2008
 

Begroting na 
wijziging 

2008 

Realisatie  
2008 

Afwijking 

 
Waterplan 2008-2012 
Investeringen 

 

 
 
Nog te bepalen     

 
 
€  155.000 

 
 
€       0  

 
 
€ 155.000 ‘’’) 
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Toelichting op de afwijking 
‘) Baggeren sloten en singels: De afwijking (door extra baggerwerk) is vrijwel gedekt door ont-
vangst van 33% subsidie over deel van de kosten: € 51.852,--. 
 “) Onderhoud Baggerdepot: Extra kosten vanwege afzet van gerijpte bagger buiten de gemeente 
Ridderkerk, zijnde transport- en verwerkingskosten. 
‘’’) Waterplan 2008-2012: Investeringen zijn vastgesteld in maart 2008.  
Project aanleg ecologische zone Pruimendijk met landfarming (baggerverwerking) is nog niet ge-
start vanwege aankoop gronden. Graven sloot in Slikkerveer Zuid-Oost is  binnen de uitvoerings-
planning verplaatst naar 2009/2010. 
 
2.3.3.3.8 Afvalinzameling  
 

Kerncijfers (basis eind 2008) 
Totaal aantal woning aansluitingen: circa 19.500 
Waarvan circa 11.000 hoogbouw  

Circa  8.500 laagbouw 
 
Actueel beheerplan 
Voor alle afvalinzameling is een samenwerkingsovereenkomst met de AVR en NV MAR gesloten 
tot eind 2012. Voor het brengen van afval door inwoners is met Netwerk NV een samenwerkings-
overeenkomst gesloten tot eind 2021 met een milieustraat in Hendrik Ido Ambacht. 
 
In het kader van de mechanisering van de afvalinzameling worden de containers (kliko’s) sinds 
2006 met zijlader geleegd. Tevens is de voorbereiding voor het project ondergrondse containers 
gereed. Eind 2008 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Er komen totaal circa 263 ondergrond-
se containers, waarvan 183 voor restafval, 40 voor glas en 40 voor papier. 
 
Budget en Lasten 2008 
Naast de voorbereidingskosten komen de kosten voor de onroerende delen van de ondergrondse 
containers (betonbak en infrastructuur) ten laste van de gemeente. 
 
2.3.3.3.9 Haven  
 

In 2008 is de haven gebaggerd. Normaal vindt het baggeren ongeveer één keer per 8 à 10 jaar 
plaats. In 2009 wordt een beheerplan voor de haven opgesteld.  
 
Lasten 2008 
De planning en realisatie zijn als volgt: 
 

 Omschrijving   

  

 
Primaire 

Begroting 
2008

 

 
Begroting 

na wijziging 
2008 

 
Realisatie  

2008 

 
Afwijking 

Reserve onderhoud haven €      2.400,-- 
 

€  152.400,-- 
  

€   148.200,-- 
 

€   4.200,-- 
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2.3.4 Paragraaf 4 Financiering  
 
2.3.4.1 Inleiding 
 

In deze paragraaf zijn de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financie-
ringsportefeuille 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 2008 binnen de kaders van dit vastgelegde be-
leid uitgevoerd. In deze financieringsparagraaf worden de uitkomsten getoetst aan de uitgangspun-
ten bij de begroting 2008. 
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. 
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2.3.4.3 Verloop kasgeldlimiet  
 

Begroot
2008

Realisatie
2008

Verschil

1 Toegestane kasgeldlimiet
1a Grondslag kasgeldlimiet 114.955.000 114.955.000
1b - in procenten van de grondslag 8,5 8,5
1c - in een bedrag (A) 9.771.175 9.771.175 0
2 Vlottende korte schuld
2a - opgenomen gelden korter dan 1 jaar
2b - schuld in rekening courant
2c - gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar
2d - overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

Totaal vlottende korte schuld (B) 0 0 0
3 Vlottende middelen
3a - contanten in kas 9.000 16.000 7.000
3b - tegoeden in rekening courant 1.546.000 3.899.000 2.353.000
3c - overige uitstaande gelden < 1 jaar 673.000 673.000

Totaal vlottende middelen ( C ) 1.555.000 4.588.000 3.033.000
4 Toets kasgeldlimiet
4a - totaal netto vlottende schuld (B-C) -1.555.000 -4.588.000 -3.033.000
4b - Toegestane kasgeldlimiet (A) 9.771.175 9.771.175 0
4c Ruimte + / overschrijding - (B+C+A) 11.326.175 14.359.175 3.033.000

Omschrijving

 
 

Analyse van de verschillen  
De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente haar (kapitaal)uitgaven mag  
financieren met kortlopende financieringsmiddelen (vlottende schuld). Voor 2008 bedroeg deze 
kasgeldlimiet € 9.771.175,--. In verband met een kasoverschot is hiervan geen gebruik gemaakt. 
De gerealiseerde vlottende middelen zijn gemiddelde bedragen van vier (kalender) kwartalen. 
 
2.3.4.4 Verloop renterisiconorm  
 

Begroot
2008

Realisatie
2008

Verschil

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

2a Nieuw aangetrokken vaste schuld 0 0 0
2b Nieuwe verstrekte lange leningen 0 0 0
2 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 0 0 0
3 Betaalde aflossingen 3.029.000 3.029.000 0
4 Geherfinancierde vaste schuld
5 Renterisico op vaste schuld (1+4) 0 0 0

Renterisico
6a Stand van de vaste schuld per 1 januari 30.854.000 30.854.000 0
6b Het bij Ministeriële Regeling vastgesteld % 20% 20% 0
6c Werkelijk renterisico 6.170.800 6.170.800 0

Toets renterisiconorm
7 Ruimte + / overschrijding - (6c-5) 6.170.800 6.170.800 0

Omschrijving

 
 
Analyse van de verschillen 
Er zijn geen verschillen toe te lichten.  
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2.3.4.5 Leningenportefeuille en uitzettingen  
 

Het totaal van de leningportefeuille per 31-12-2008 bedraagt € 27,8 miljoen. Op dit moment  
(februari 2009) bedraagt de marktrente voor leningen met een looptijd van (bijvoorbeeld) 25 jaar  
5,28 %. Met een gemiddelde van 4,7% zit de gemeente Ridderkerk met haar renteverplichtingen 
0,58% onder de markttarieven.  
 
Overzicht uitzettingen (> 1 jaar)  
 

Omschrijving vastrente uitzettingen Bedrag Gemiddelde 
rente % 

Invloed op 
gem. rente 

Beginstand per 1-1-2008 841.000 5,65 0
Reguliere aflossingen -10.000 5,65 0
Nieuwe uitzettingen  
Vervallen uitzettingen  
Eindstand per 31-12-2008 831.000 5,65 0

 
De stand van de vaste uitzettingen per 31-12-2008 bedraagt € 831.000,--. Dit betreft een doorge-
geven lening aan de Stichting Woonvisie t/m 2009. Op dit moment (februari 2009) bedraagt de 
marktrente voor vaste uitzettingen van (bijvoorbeeld) 1 jaar 1,59%. Met een gemiddelde renteop-
brengst van 5,65% haalt de gemeente Ridderkerk 4,06% 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 2008 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 gemeentelijke overheid staat voor een adequate dienstverlening. Om 
deze goed uit te kunnen voeren dient de bedrijfsvoering goed geregeld te zijn. Deze paragraaf be-
schrijft de diverse terreinen van de bedrijfsvoering. Op elk van deze terreinen staan ons flinke uit-
dagingen te wachten. Zo wordt Ridderkerk vanuit de interne en externe omgeving geconfronteerd 
met een toenemende vergrijzing en een krapper wordende arbeidsmarkt. Daarnaast is op het ge-
bied van ICT-toepassingen sprake van verder voortschrijdend technologische ontwikkelingen en 
doen zich op het gebied van wet- en regelgeving nieuwe ontwikkelingen voor. 
 
We onderscheiden de volgende terreinen van bedrijfsvoering: 
• Personeel en organisatie; 
• Informatievoorziening; 
• Facilitair bedrijf; 
• Financiën; 
• Juridische zaken; 
• Communicatie. 
 
2.3.5.2 Personeel en organisatie 
 

Organisatieontwikkeling  
De in gang gezette organisatieontwikkeling heeft eind 2008 geleid tot invoering van procesgestuurd 
werken. De integrale verantwoordelijkheid van het middenmanagement is “geknipt”. De benoemde 
hoofdproceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de resultaten van het aan hen toegewezen hoofd-
proces. De aansturing van en zorg voor de medewerkers ligt bij de afdelingshoofden “nieuwe stijl” 
(HR-manager). 
 
Strategisch P&O-beleid 
Het strategisch P&O beleid ondersteunt de organisatie- en de individuele ontwikkeling. 
• Het nieuw ingevoerde functiewaarderingssysteem en daaraan gekoppelde functieboek, heeft 

in februari 2008 geleid tot individuele besluiten over de koppeling van de oude functie aan een 
nieuw generiek profiel.  

• In het vierde kwartaal 2008 is gestart met het project resultaatbeschrijvingen. Het beoogde 
resultaat hiervan is dat met iedere medewerker een jaarplan wordt opgesteld. Dit project loopt 
door tot eind 2009. 

• Voor levensfasebewust personeelsbeleid is een notitie geschreven met te nemen maatrege-
len. Invoering van deze maatregelen vindt plaats in 2009. 

• Vanwege de urgentie is het project arbeidsmarktcommunicatie naar voren gehaald en is hier 
in 2008 een start mee gemaakt. Dat heeft geleid tot het herzien van onze advertentieteksten 
en tot deelname aan een carriërebeurs. In 2009 vinden verdere activiteiten plaats om de juiste 
doelgroep te bereiken. 

 
Instroom 
In 2008 zijn 38 vacatures opengesteld, waarvan er 26 in dat jaar vervuld zijn. 
 
Functiewaardering 
Het nieuwe functiewaarderingssysteem heeft geleid tot het indienen van 66 zienswijzen (een in-
formele bezwarenprocedure voorafgaand aan het formele bezwaar) betreffende 37 functies. Uit-
eindelijk zijn er na behandeling van de zienswijzen 8 bezwaren ingediend, betreffende 4 functies. 
Eén bezwaar heeft geleid tot een beroepszaak. 
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Arbo 
In juni heeft voor alle medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek plaatsgevonden, wat be-
stond uit een online vragenlijst, een kort medisch onderzoek en - indien het onderzoek daar aanlei-
ding toe gaf – een gesprek met de bedrijfsarts. Dat heeft geleid tot een overall eindrapportage met 
als belangrijkste aandachtspunt de fysieke belasting van medewerkers in de buitendienst. Hierop 
zijn in het vierde kwartaal maatregelen getroffen. 
In het kader van preventieve maatregelen heeft er een pilot plaatsgevonden van 2x 4 maanden 
stoelmassage voor alle geïnteresseerde medewerkers. Dit werd als zeer positief ervaren en heeft 
geleid tot het definitief invoeren van stoelmassages. 
Het vaccinatie programma voor de buitendienstmedewerkers is bijgewerkt. Iedereen is getest en 
zo nodig (her)gevaccineerd (op vrijwillige basis). 
We zijn gestart met agressietrainingen voor alle medewerkers die met agressie geconfronteerd 
kunnen worden. 

 
Samenwerkingsverbanden 
De samenwerking met Barendrecht en Albrandwaard is op basis van het koersdocument BAR-
Goed! verder uitgebouwd. In 2008 is als gezamenlijk project een boekje met fiets- en wandelroutes 
in de drie gemeenten uitgegeven. Op dereguleringsgebied is in de drie gemeenten onderzoek ge-
daan naar de lastendruk van gemeentelijke regelgeving voor bedrijfsleven en burger. Op basis van 
het rapport zullen de aanbevelingen worden geprioriteerd en daarna worden ingevoerd. Op het ge-
bied van inkoopactiviteiten werken de drie gemeenten sinds eind 2008 zeer nauw samen. Infor-
meel gebeurde dat vaak al, maar nu werkt één van beide inkoopcoördinatoren één dag in de week 
in Albrandswaard. De samenwerking ICT BAR verloopt goed. In 2008 is gewerkt aan een business 
case voor één ict-omgeving. Na zorgvuldige afweging hebben de drie colleges van b&w en de 
stuurgroep gekozen voor de variant met twee datacenters. Het programma van eisen voor de aan-
besteding is in december bekendgemaakt. De gunning is gepland in april 2009. In de aanloop naar 
de opening van een Centrum voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk hebben Barendrecht en Al-
brandswaard meegelezen, zodat de ervaringen van Ridderkerk in beide gemeenten gebruikt kun-
nen worden. De vertraagde invoering van Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht heeft voor 
de BAR-gemeenten tot gevolg dat in 2008 even pas op de plaats is gemaakt.  
 
2.3.5.3 Informatievoorziening 
 

Informatievoorziening 
In 2008 is een begin gemaakt met een de invoering van de basisregistraties Personen, Gebouwen 
en Adressen. Verder is gestart met het door de gehele organisatie digitaal verspreiden van de ge-
registreerde inkomende post. Een nieuwe manier van werken waar alle medewerkers toch wel aan 
moeten wennen. Mede door de invoering hiervan zijn de voorbereidingen voor het digitaal ontslui-
ten van de archieven een jaar uitgesteld. Binnen het taakveld Werk en Inkomen loopt een pilot met 
de inzet van een managementinformatietool. De gebruikers ervan zijn zeer tevreden over de eerste 
resultaten. 
 
ICT samenwerking Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk 
In juli 2008 hebben de drie colleges van B&W ingestemd met de aanleg van een gezamenlijke ICT 
infrastructuur. Het vervolg daarop is de publicatie in december van een selectiedocument in het 
kader van een Europese niet-openbare aanbesteding. Doel van de aanbesteding is het selecteren 
van een leverancier van de benodigde hard- en software voor de aanleg van de gezamenlijke ICT 
infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit de aanleg van glasvezelverbindingen tussen de drie 
gemeentehuizen en de  inrichting van twee computercentra. De oplevering staat gepland voor de-
cember 2009. 
 
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) 
Om de potentie van de bestaande infrastructuur van de e-overheid gericht te benutten hebben het 
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in december 2008 de akkoordverklaring over het 
Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP) getekend. De over-
heid gaat de verschillende onderdelen (bouwstenen) van haar e-overheidprogramma’s zoveel mo-
gelijk uniformeren en op elkaar afstemmen, zodat alle overheden hiervan gebruik maken. Op die 
manier werken Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen aan een optimale dienstver-
lening aan de samenleving. Daarnaast levert dit programma een belangrijke bijdrage aan de doel-
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stellingen voor de vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. De gemeente 
Ridderkerk is als Voorhoedegemeente nauw bij de uitvoering betrokken. 
 
2.3.5.4 Facilitair bedrijf 
 

Onder het facilitair bedrijf wordt verstaan het beheer van gebouwen, interne veiligheid, telefonie en 
huisvesting. 
 
Facilitair management systeem 
De invoering van het facilitair management systeem kost meer tijd dan verwacht. Door ondermeer 
het vertrek van personeel, de overgang naar een procesgestuurde organisatie en de nog niet tot 
stand gebrachte koppeling van verschillende gegevensbestanden is de oplevering in 2008 niet ge-
haald.  
 
Beveiligingsbeleid 
In 2008 heeft het college van B&W het (informatie)beveiligingsbeleid vastgesteld. Vervolgens zijn 
de standaardmaatregelen opgesteld en is een opzet gemaakt voor het bewustwordingsprogramma. 
Verder is het agressieprotocol opgesteld en zijn medewerkers getraind in de agressieaanpak. 
 
2.3.5.5 Financiën 
 

Doelmatigheid en doeltreffendheid 
Het planmatig doen van onderzoeken, ook wel auditeren genoemd, leidt tot een systematische be-
waking van de doelmatigheid (realiseren van prestaties tegen een zo beperkt mogelijke inzet van 
middelen) en de doeltreffendheid (de mate waarin de gestelde beleidsdoelen en -effecten daad-
werkelijk worden behaald). 
De bevoegdheid tot het opstellen van een onderzoeksplan is aan het college opgedragen in de 
Gemeentewet (artikel 213a). De onderzoeken benadrukken het belang van evaluatie van beleid en 
bestuur en laten zien of de gestelde doelen op een doelmatige en doeltreffende manier bereikt zijn. 
Voor de organisatie hebben onderzoeken vooral ook een lerende functie.  
Sinds 2006 doen we onderzoeken naar financiële rechtmatigheid (als onderdeel van deze jaarre-
kening). Een uitbreiding tot een planmatige aanpak van auditeren dient nog verder gestalte te krij-
gen waarbij ook de samenwerking in BAR-verband wordt onderzocht. 
 
Rekenkamercommissie 
Sinds december 2005 is in Ridderkerk een rekenkamercommissie actief. Deze commissie onder-
steunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak en geeft hieraan invulling door: 
• De uitkomsten van het beleid en de beleidsuitvoering te toetsen op rechtmatigheid, doelmatig-

heid en doeltreffendheid; 
• De raad te voorzien van op onderzoek gebaseerde informatie over de beleidsuitkomsten en be-

leidsuitvoering; 
•  Waar nodig en mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen te doen; 
• Te streven naar bruikbare producten van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid; 
• Haar werkzaamheden te verrichten in onafhankelijkheid en op objectieve, heldere en integere 

wijze. 
 
De commissie heeft inmiddels vijf onderzoeken uitgevoerd. Op dit moment zijn onderzoeken over 
de volgende onderwerpen in uitvoering: 
• Artikel 213a onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid; 
• Quickscan Wet Maatschappelijke Ondersteuning; 
• Vooronderzoek Integraal Woningbeleid. 
 
De rekenkamercommissie heeft voor 2009 nog geen definitieve onderzoeksonderwerpen bepaald. 
 
Rechtmatigheid 
Vanaf 2004 geeft de accountant bij de jaarrekening van de gemeente niet alleen een oordeel over 
de juistheid van de cijfers, maar ook of die cijfers rechtmatig tot stand zijn gekomen. Met andere 
woorden: voldoet de gemeente aan externe- en interne wet- en regelgeving waarbij financiële be-
heershandelingen aan de orde zijn.  
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Om voor een goedkeurende accountantsverklaring in aanmerking te (blijven) komen dient de in-
houd van verordeningen en beleidsregels op orde te zijn én te blijven. In het najaar vindt jaarlijks 
een interim controle plaats als voorloper op de volledige accountantscontrole van de jaarrekening 
(in het voorjaar). 
 
Met behulp van steekproeven (interne controle) doet de gemeente jaarlijks onderzoek naar een 
juiste uitvoering van de financiële beheershandelingen. Voor de uitvoering van interne controles is 
een ‘centraal’ interne controleteam (ICT) gevormd, waaraan elke afdeling een medewerk(st)er af-
vaardigt. Gespreid over het jaar (per 4 maanden) en ter afsluiting bij de jaarrekening worden de 
controleactiviteiten uitgevoerd. Na afloop van elke onderzoeksperiode worden waar nodig aanbe-
velingen ter verbetering gedaan en/of fouten hersteld. De uitkomsten worden ook periodiek met de 
accountant afgestemd. 
 
Geconstateerde fouten en onzekerheden in financiële rechtmatigheid 
De tolerantiegrens voor fouten (maximum aan fouten waarbij nog steeds een goedkeurende ac-
countantsverklaring wordt afgegeven) bedraagt ongeveer € 1 mln. Voor onzekerheden (een finan-
ciële post is onzeker als onvoldoende kan worden vastgesteld of een post al dan niet juist is, zon-
der dat een fout wordt geconstateerd) geldt een tolerantiegrens van ongeveer € 3 mln. 
Tijdens de in de loop van 2008 uitgevoerde interne controles is voor een totaal van € 2.247,-- aan 
fouten aan het licht gekomen die niet meer hersteld kunnen worden. Het betreft te vroeg toegeken-
de voorzieningen kinderopvang en een cent per aanslag te laag opgelegde hondenbelasting.  
Vanuit de begrotingsonrechtmatigheid zijn tijdens de accountantscontrole nog overschrijdingen op 
investeringen van € 144.300,-- en kleine fouten tot € 70.730,-- in de financiële administratie gecon-
stateerd. De fouten zullen in 2009 worden hersteld. 
De onzekerheden zijn zeer gering en niet van materieel belang. 
Voor de geconstateerde fouten en onzekerheden zijn inmiddels acties in gang gezet om tot verbe-
teringen in de werkprocessen te komen. 
De geconstateerde fouten en onzekerheden blijven dus binnen de toleratiegrenzen voor een goed-
keurende accountantsverklaring. 
 
Risicomanagement 
Het NARIS-systeem (van het Nederlandse Adviesbureau voor Rismanagement) voor de registratie 
en beheersing van risico’s wordt concernbreed ingezet voor een integrale benadering van risico-
management. De uitkomsten van dit systeem worden in de P&C-cylcus meegenomen voor de  
bepaling van het gemeentelijke weerstandsvermogen. Daarbij wordt de hoogte van de buffer- of 
weerstandsreserve onderbouwd. De reserve is speciaal bedoeld voor het opvangen van onvoor-
ziene tegenvallers waarvoor geen (directe) dekking is, met andere woorden; de reserve is enkel en 
alleen bedoeld voor het afdekken van risico’s. 
In de paragraaf Weerstandsvermogen, elders in deze rekening, worden de risico’s en de weer-
standscapaciteit in beeld gebracht. 
 
Kostentoerekening  
In Ridderkerk worden kosten zoveel mogelijk rechtstreeks toegerekend aan de raadsprogramma’s. 
Als dat niet mogelijk is of er is sprake van kosten die concernbreed worden gemaakt dan spreken 
we van zogenaamde ‘overheadkosten’. Voorbeelden hiervan zijn: afdelings- en huisvestingskosten, 
de kosten van informatisering en automatisering en administratiekosten. Deze overheadkosten 
hebben het karakter in zich dat zij niet-direct (niet rechtstreeks) toe te rekenen zijn aan een be-
paald product/programma. 
Op basis van een bepaalde verdelingssystematiek worden de niet-direct toe te rekenen kosten als-
nog verdeeld naar producten en daarmee programma’s. De kosten worden in eerste instantie ver-
zameld op zogenaamde ‘interne producten’ (dit is een verzameling van logisch bij elkaar horende 
kosten). Vervolgens vindt de verdeling plaats aan de hand van werkelijk gewerkte uren (tijdschrij-
ven), normatieve uren, historisch bepaalde aantallen en/of percentages (bv. een percentage van 
de omzet). In 2008 vindt er een evaluatie van deze methodiek plaats. 
 
De via een percentage van de omzet verdeelde kosten vormen samen de concernoverhead. Deze 
concernoverhead is als volgt over de raadsprogramma's verdeeld. 
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Voordeel + / nadeel -
Begroting na wijz. Realisatie/ Rekening 2008

2008 2008
1 Werk en Economie 388.800 325.000
2 Veiligheid 442.800 432.400
3 Bestuur en Participatie 627.600 613.100
4 Educatie 1.649.200 1.611.700
5 Wonen en Leefomgeving 4.274.100 4.166.100
6 Welzijn 1.223.300 1.195.500
7 Zorg 1.230.700 1.202.900
8 Financiering en Alg.dekk.m. 163.600 251.300
Totaal  raadsprogramma's 10.000.100 9.798.000
Toegerekend aan derden 788.300 739.100

Totaal concernoverhead 10.788.400 10.537.100

Programma's 

 
2.3.5.6 Juridische zaken  
 

Procesmatig werken 
Procesbeschrijvingen zijn en worden gescreend op juridische elementen en indien noodzakelijk 
van juridische inbreng voorzien. 
 
De oorspronkelijk per 1 januari 2008 voorziene ondersteuning met het TOP (Tool voor Ondersteu-
ning bij Procesmatig werken) van de bezwaarschriftprocedure is als gevolg van een lagere priori-
teitsstelling tot nader order uitgesteld. Desondanks wordt op basis van een eigen registratie ge-
streefd naar het strakker bewaken van het proces met name wat betreft de termijnen van afdoe-
ning. 
 
Mandaat 
In 2008 is het mandaatregister twee maal geactualiseerd. Voorbereidingen voor de eerste herzie-
ning 2009 zijn getroffen. Deze zal aanzienlijk uitgebreider zijn in verband met de gewijzigde organi-
satie. 
 
Legal quick scan 
Het voornemen de organisatie geheel of deels in 2008 te onderwerpen aan een legal audit of quick 
scan heeft geen gestalte gekregen. De wijziging van de organisatie is hier mede debet aan. Over-
wogen wordt thans om in het kader van de rechtmatigheidstoets naast de financiële aspecten ook 
de juridische aspecten te betrekken. 
 
Verordeningenbestand 
De mogelijkheid het verordeningenbestand te raadplegen op www.overheid.nl heeft vertraging op-
gelopen doordat een nieuwe publicatiestandaard gehanteerd moet worden. Overigens zijn de ver-
ordeningen via de gemeentelijke website al wel te bekijken. 
 
2.3.5.7 Communicatie 
 

Profilering 
De versterking in de coördinatie van de gemeentelijke huisstijl is doorgeschoven naar 2009 mede 
vanwege de omvorming naar een procesgestuurde organisatie.  
 
Kennismanagement 
Het handboek ‘communicatie op intranet’ is ontwikkeld en wordt onderhouden en geactualiseerd. 
In 2008 zijn goede resultaten geboekt met het organiseren van communicatieworkshops o.a. voor 
het presenteren met PowerPoint en het schrijven van persberichten voor wijkoverleggen en 
wijkideeteams. 
 
Publieksvoorlichting 
Publieksvoorlichting is verder ingebed in het totaal van communicatieactiviteiten. Zo wordt gepro-
beerd ook steeds vaker exposities te organiseren rond bepaalde gemeentelijke beleidsonderwer-
pen. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een overzicht van procesbeschrijvingen bij 
de diverse producten, gemeentegids, nieuwjaarsbijeenkomst etc. 
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2.3.6 Paragraaf 6 Verbonden partijen  
 
2.3.6.1 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: het in beeld brengen en beheersen van de bestuurlijke en financiële belangen in 
deelnemingen.  
 
Achtergrond informatie: door de paragraaf verbonden partijen heeft de raad invloed op deelnemin-
gen doordat hij kaders stelt. Die invloed is nu niet zo zeer gericht op individuele gevallen, maar 
veel meer op het totaalbeeld. De paragraaf geeft aan wat de visie van de raad is op de verbonden 
partijen in relatie tot de doelstellingen uit de programma’s en wat de (beleids) voornemens zijn. Het 
gaat om vragen als: Wat willen we met de verbonden partijen? (visie/ doel). Welke rol spelen ze in 
programma’s? (beleidsvoornemens) Vervolgens kan er op toegezien worden of de doelstellingen 
van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente(raad) en of de 
gewenste beleidsvoornemens van de gemeente(raad) via de verbonden partijen gerealiseerd zijn. 
 
2.3.6.2 Financieel overzicht per raadsprogramma  
 

In het volgende overzicht zijn per raadsprogramma de verbonden partijen opgenomen met de ge-
realiseerde bijdrage van de gemeente, c.q. het te ontvangen dividend.  
 

Nr.
Realisatie Begroting Realisatie

2007 2008 na wijz. 2008
Programma 1 Werk en Economie

1 Drechtwerk
2 Oasen NV 0 0 0

Programma 2 Veiligheid
3 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond -298.500 -1.941.800 -1.941.800
4 HALT -60.200 -56.100 -61.400

Programma 3 Bestuur en Participatie
5 Stadsregio Rotterdam -214.000 -219.000 -218.000

Programma 4 Educatie
6 OLIVER (volwasseneneducatie)

Programma 5 Wonen en Leefomgeving 
7 Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde -262.600 -281.000 -264.300
8 Koepelschap buitenstedelijk groen 20.800 0 0
9 NV MAR 254.200 210.000 215.300
10 NV Netwerk 0 100.800 100.800
11 DCMR -839.600 -836.600 -596.100

Programma 6 Welzijn
Geen verbonden partijen
Programma 7 Zorg

12 GGD
Hoofdstuk 8 fianciering en alg. 
dekkingsmiddelen

13 BNG NV 958.900 156.000 156.000
14 Eneco NV 1.933.700 2.402.300 2.402.300
15 Soza Albrandswaard/Ridderkerk
16 Intergemeentelijke Brandweer Zuid (IBZ) -178.700 0 0
17 N.V. Afvalverwerking Rijnmond (AVR) vervallen vervallen vervallen

Omschrijving voordeel +, nadeel -
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2.3.6.2.1 Toelichtingen op afwijkingen  
 

DCMR 
In 2008 zijn de lasten lager dan geraamd, omdat er teruggave is gevraagd en ontvangen van de 
niet bestede bijdragen DCMR over de voorgaande jaren (€ 233.814,--). 
 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
De hogere bijdrage is het gevolg van de overgang van de Ridderkerkse brandweer naar de VRR 
per 1 januari 2008. 
 
Intergemeentelijke Brandweer Zuid (IBZ) 
Met het onderbrengen van de brandweerzorg door de deelnemende gemeenten bij de Veiligheids-
regio Rotterdam-Rijnmond is met ingang van 1 januari 2008 de Intergemeentelijke Brandweer Zuid 
beëindigd. 
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2.3.6.3 Overzicht van verbonden partijen  
 
 

1. Naam: 
Afdeling: SPO 

Drechtwerk 

Vestigingsplaats: Dordrecht 
Openbaar belang: 
 

Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een zware ar-
beidshandicap, 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 
Ridderkerk verantwoordelijk voor het aanbieden van beschermd 
werk aan die personen die daarop zijn aangewezen. De gemeente 
Ridderkerk heeft deze taak uitbesteed aan Drechtwerk, het Open-
baar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden. Samen met 
9 andere gemeenten participeert de gemeente Ridderkerk in deze 
gemeenschappelijke regeling. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

De gemeente Ridderkerk streeft naar het behoud van werkgele-
genheid voor de doelgroep. 

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

Totaal jaarbudget van de regeling: 72 miljoen 
Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

9% bijdrage aan exploitatietekort = 334.000 
588.476 d.m.v. inkoop van producten o.b.v. convenant 2008. 

Bedrag per inwoner: 7,50 
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

Drechtwerk heeft de afgelopen jaren in financieel zwaar weer geze-
ten. Aan de tekorten die hierdoor ontstonden heeft de gemeente 
met meerdere extra bijdragen bijgedragen. Vanaf 2009 is de ge-
meente geen deelnemer meer en daardoor ook niet meer aanspra-
kelijk voor de tekorten. 

Overige ontwikkelingen: In december 2008 heeft de gemeente besloten uit de GR te treden 
en de WSW in BAR-verband te gaan uitvoeren. 2009 is een over-
gangsjaar, waarin de regietaak door een externe partner wordt uit-
gevoerd. Vanaf 2010 wordt de regietaak door de gemeente uitge-
voerd. 
 

2. Naam: 
Afdeling: SO 

Oasen NV 

Vestigingsplaats: Gouda 
Openbaar belang: 
 

Zorg dragen voor een duurzame watervoorziening binnen het voor-
zieningsgebied. 

Visie (wat willen we bereiken met): De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze instel-
ling voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de inwo-
ners van de gemeente (zie openbaar belang), en dus niet uit een 
oogpunt van geldbelegging. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

In Oasen wordt voor 6,28% in het totale aandelenkapitaal deelge-
nomen. Door deze deelname kan invloed op het beleid van deze 
instellingen worden uitgeoefend door middel van een vertegen-
woordiging in de aandeelhoudersvergaderingen. 

Bestuurlijke inbreng: Aandeelhouder (portefeuillehouder Financiën) 
Totaal jaarbudget van de regeling:  
Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

 

Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

Er wordt geen dividend uitbetaald. 

Overige ontwikkelingen: Op de korte en middellange termijn wil het bedrijf zelfstandig blij-
ven. Op de langere termijn wordt een fusie om te komen tot één 
Randstadwaterbedrijf niet uitgesloten. 
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3. Naam: 
Afdeling: VVH 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang: 
 

(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, ge-
neeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire 
samenwerking en de  Gemeenschappelijke meldkamer. 

Visie (wat willen we bereiken met): De vorming van veiligheidsregio’s heeft als doelstelling de verster-
king van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de ver-
sterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale be-
heer van de brandweer. 
(Brand)veiligheid 
Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig 
georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden 

 ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het 
beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van onge-
vallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beper-
ken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen 
anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en 
overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongeval-
len en rampen. 
Hulpverlening 
Het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zie-
ken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorde-
ren van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in 
ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg. 
Rampenbestrijding 
Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georgani-
seerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ram-
pen. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

Met deze regeling wordt (deels) invulling gegeven aan de doelstel-
ling uit het 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 pro-actieve en 
preventieve maatregelen – zo mogelijk de slachtofferkans omlaag 
worden gebracht. Tevens is het van belang om geprepareerd te zijn 
voor grootschalig optreden in het geval van een ramp of zwaar on-
geluk.  

Bestuurlijke inbreng: 1 lid DB/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 vertegen-
woordigen 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: € 111.143.000,-- 
Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

€ 339.616,-- (= bijdrage 2008 € 323.966,-- en € 15.650,-- bijdrage 
2007 tbv uitbreiding preventiemedewerker; inwonersbijdrage 2008 
3,632% van totale inwonersbijdrage deelnemende gemeenten). 
€ 1.602.198,-- Dienstverleningsovereenkomst brandweer 2008. 

Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

 

Overige ontwikkelingen: In 2008 is het Beleidsplan 2008-2012 vastgesteld.   
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4. 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, voor-

lichting en preventie om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. De ge-
meenschappelijke regeling is ingesteld met als doel de kwaliteit van 
de samenwerking van de Halt-bureaus in de regio te verbeteren. 
Hiervoor worden werkafspraken gemaakt met partners en de werk-
processen geüniformeerd. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

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

Bestuurlijke inbreng: 1 lid AB 
Totaal jaarbudget van de regeling: € 213.789,00 (Halt Rijnmond Zuid) 
Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

€ 61.402,-- 
28,72% 

Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

 

Overige ontwikkelingen:  
 

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 gemeen-

ten en hun inwoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, wo-
nen, stedelijke vernieuwing en Vinac, economie, verkeer en ver-
voer, milieu, groen, jeugdzorg, arbeidsmarkt en volwassenenedu-
catie. 

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 gezamenlijke 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 identi-
teit van Ridderkerk. Uitgaande van een handhaving van de huidige 
taakverdeling tussen de regio en de gemeenten en de geformu-
leerde doelstelling zijn wij een voorstander van continuering en 
daar waar nodig en mogelijk een versteviging van de huidige rege-
ling. 

Bestuurlijke inbreng: 2 leden AB regioraad/ 1 lid DB 
Totaal jaarbudget van de regeling:  
Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

€ 218.120,-- 

Bedrag per inwoner: € 4,878 per inwoner 
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

 

Overige ontwikkelingen:  
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6. Naam: 
Afdeling: SPO 

Gemeenschappelijke regeling Volwasseneneducatie  
Rijnmond (OLIVIER) 

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 
van 18 jaar en ouder (tot 23 jaar met een afgebroken vooroplei-
ding). 
 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

Er zorg voor dragen dat Ridderkerkse (risico)jongeren alsnog via 
deze weg een startkwalificatie kunnen behalen. 

Bestuurlijke inbreng: 1 lid t.b.v. het Algemeen Bestuur 
Totaal jaarbudget van de regeling: € 116.455,-  
Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

Ridderkerk zet 20% van de rijksbijdrage educatie in voor VAVO. De 
Ridderkerkse bijdrage maakt 4% uit van het totale budget VAVO, 
bijeengebracht door alle deelnemende gemeenten. 

Bedrag per inwoner: 
 

Van een bedrag per inwoner is bij OLIVER geen sprake. Het gaat 
om een bijdrage ten behoeve van een bepaalde doelgroep. 

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 rijksbijdragen 
educatie. 

Overige ontwikkelingen: ROC Albeda College en ROC Zadkine College werken sinds 2008 
samen op het gebied van VAVO. Het VAVO wordt vanaf heden 
verzorgd door VAVO Rijnmond College. 
 

7. Naam: 
Afdeling: SO 

Gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en  
Recreatiegebied IJsselmonde 

Vestigingsplaats:  
Openbaar belang: 

 
Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenste-
delijke recreatie en bescherming van natuur en landschap.  

Visie (wat willen we bereiken met): Ingestemd is met de Schapsvisie 2009-2012 van het natuur- en re-
creatieschap. 

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 wor-
den gerealiseerd en in beheer worden overgedragen aan het Na-
tuur- en Recreatieschap. 

Bestuurlijke inbreng: 1 lid DB en 1 lid AB 
Totaal jaarbudget van de regeling: € 6.245.269,-- 

Bijdrage Ridderkerk  

(% t.o.v. totaal): 

€ 264.322,-- (= € 265.608,-- bijdrage 2008 en -/-€ 1.286,-- afreke-
ning 2006) 

Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / 

risico’s: 

 

Overige ontwikkelingen:  
8. Naam: 
Afdeling: SO 

Gemeenschappelijke 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 

Koepelschap. 
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8. Vervolg: Gemeenschappelijke regeling Koepelschap  
Buitenstedelijk Groen  

 Het financieel koepelschap werkte feitelijk als een vereveningsin-
strument. Alle kosten die de deelnemers maken ten behoeve van 
de realisering en in standhouding van de buitenstedelijke openlucht 
recreatieprojecten worden bij elkaar opgeteld en op basis van de in 
1987 vastgestelde verdeelsleutel naar rato van het aantal inwoners 
over de gemeenten herverdeeld. De gemeente betalen recht-
streeks aan de schappen waarin zij deelnemen. Als blijkt dat een 
gemeente meer betaalt aan een schap dan de kosten van de ge-
meente op basis van de verdeelsleutel, dan ontvangt deze ge-
meente geld terug van het koepelschap. Daarnaast heeft deze 
nieuwe regeling tot doel op basis van een rijks, provinciaal en regi-
onaal programma/beleid in onderlinge samenhang een evenwichti-
ge ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen te 
bevorderen. In de provincie is een lappendeken van organisaties 
belast met de programmering en financiering van de groenopga-
ven. Op dit moment vindt er een discussie op bestuurlijk niveau 
plaats om een en ander transparanter te organiseren. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

 

Bestuurlijke inbreng: 1 lid AB (portefeuillehouder Buitenstedelijk groen) 
Totaal jaarbudget van de regeling: Aan het koepelschap is geen bijdrage verschuldigd. Alleen aan het 

Natuur- en recreatieschap. 
Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

 

Bedrag per inwoner: 
 

 

Algemene financiële positie / 
risico’s: 

In de komende jaren (vanaf 2010) zal het aantal ha aan te leggen 
en te onderhouden groen toenemen. Dit zal ook consequenties 
hebben voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner. 

Overige ontwikkelingen:  
 

9. 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 ge-

meente de afvalinzameling uit te voeren. Er is een samenwerkings-
overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de AVR met een 
looptijd tot en met 31 december 2012.  De gemeente neemt deel in 
het aandelenkapitaal, om de gescheiden inzameling van afvalstof-
fen te optimaliseren.  

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

De gemeente bezit 100% van de aandelen van deze NV maar kan, 
op basis van genoemde overeenkomst, 49% van de aandelen aan-
bieden aan de AVR. Door deze deelname kan invloed op het  be-
leid van de NV worden uitgeoefend. 

Bestuurlijke inbreng: Aandeelhouder (portefeuillehouder Financiën) 
Totaal jaarbudget van de regeling: € 1.925.451 
Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

€ 1.925.451 

Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

 

Overige ontwikkelingen: 
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10. Naam: 
Afdeling: SB 

Netwerk NV 

Vestigingsplaats: Dordrecht 
Openbaar belang: 
 

Uitvoering en advisering over inzameling afvalstoffen en deelstro-
men, reiniging en ontsmetting, gladheidbestrijding, bewerking en 
overslag van afvalstoffen en voertuigmanagement. 

Visie (wat willen we bereiken met): De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze over-
heidsgedomineerde NV, om de exploitatie en beheer van de geza-
menlijke milieustraat Noordpolder mogelijk te maken. Een mili-
eustraat is nodig om gescheiden inzameling van afvalstoffen te op-
timaliseren.   

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

In Netwerk NV wordt voor circa 3% van het totale aandelenkapitaal 
deelgenomen. Door deze deelname kan invloed op het beleid van 
deze NV worden uitgeoefend door middel van vertegenwoordiging 
in de aandeelhoudersvergadering.  

Bestuurlijke inbreng: Aandeelhouder (portefeuillehouder Financiën) 
Totaal jaarbudget van de regeling: € 33.000.000,-- 
Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

€      919.562,-- 

Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

 

Overige ontwikkelingen:  
 

11. Naam: 
Afdeling: SO 

Gemeenschappelijke regeling Dienst Centraal Milieubeheer 
Rijnmond (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 mili-

eu, adviseert meer specifiek ten aanzien van vergunningverlening 
en handhaving in het kader van de Wet Milieubeheer en onder-
steunt de gemeente t.a.v. de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

Ieder jaar wordt een werkplan opgesteld. 

Bestuurlijke inbreng: 1 lid AB (2 stemmen van totaal 168) 
Totaal jaarbudget van de regeling:  
Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

€ 596.121,-- (= bijdrage 2008 € 829.935,-- en -/-€ 233.814,-- terug-
gave niet bestede bijdragen DCMR over voorgaande jaren) 

Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

 

Overige ontwikkelingen:  
 

12. 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 (WC-
PV). 

Visie (wat willen we bereiken met): Een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op loka-
le problematiek. Verbeteren van de zorg aan jeugdigen en hun ou-
ders en versterken van hun positie. In zijn algemeenheid het verbe-
teren van de volksgezondheid van de Ridderkerkse bevolking. 

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 lo-
kale problematiek geleverd wordt. Het voornemen is om meer cli-
entgerichte, samenhangende jeugdzorg te ontwikkelen. In het con-
tracteerplatform JGZ wordt getracht de integrale jeugdgezond-
heidszorg voor 0-19 jarigen vorm te geven. Het basistakenpakket is 
vastgesteld. In 2008 wordt het contracteerplatform geëvalueerd. 
Aansluiting bij de doelstellingen van het CJG wordt nagestreefd. 

Bestuurlijke inbreng: 1 lid t.b.v. het Algemeen Bestuur 
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12. Vervolg Gemeenschappelijke regeling volksgezondheid Rotterdam e.o. 
(GGD) 

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

 

Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

 

Overige ontwikkelingen:  
 

13. Naam: 
Afdeling: F&C 

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 primair uit een oogpunt van geldbelegging. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

 

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

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

 

Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

 

Overige ontwikkelingen:  
 

14. Naam: 
Afdeling: SO 

Eneco NV 

Vestigingsplaats: Rotterdam 
Openbaar belang: 
 

Zorg dragen voor de gas- en elektriciteitsvoorziening binnen het 
voorzieningsgebied. 

Visie (wat willen we bereiken met): De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze instel-
ling voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de inwo-
ners van de gemeente (zie openbaar belang), en dus niet uit een 
oogpunt van geldbelegging. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

In Eneco wordt voor 1,08% in het totale aandelenkapitaal deelge-
nomen. Door deze deelname kan invloed op het beleid van deze 
instelling worden uitgeoefend door middel van een vertegenwoordi-
ging in de aandeelhoudersvergaderingen. 

Bestuurlijke inbreng: Aandeelhouder (portefeuillehouder Financiën) 
Totaal jaarbudget van de regeling:  
Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

Ontvangen dividend € 2.402.267,--. 

Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

Jaarlijks wordt dividend ontvangen. De hoogte van het dividend is 
uiteraard afhankelijk van de behaalde winst en kan daarom fluctue-
ren. 

Overige ontwikkelingen: Het bedrijf zal uiterlijk per 1 januari 2011 worden gesplitst in een 
(commercieel) leveringsbedrijf en een (niet commercieel) netbe-
heerbedrijf. Daarna zou verkoop van het leveringsbedrijf mogelijk 
kunnen worden. 
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15. Naam: 
Afdeling: SPO 

Regionale Samenwerking Soc. Zaken Albrandswaard en  
Ridderkerk 

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 financi-
eel zelfstandig bestaan te voeren.  

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

De beleidsvoornemens staan verwoord in het Beleidsplan 2009-2010 
dat door de gemeenteraden wordt vastgesteld.  

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

Totaal jaarbudget van de rege-
ling: 

13 miljoen 

Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

75% op basis van verdeelmodel 

Bedrag per inwoner: 202 euro, oa. WWB-uitkeringen en reïntegratiebudget 
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

De kosten van de samenwerking worden door de beide gemeenten 
gedragen obv van een verdeelmodel. 

Overige ontwikkelingen: De samenwerking is eind 2008 geëvalueerd. De aandachtspunten uit 
deze evaluatie worden in 2009 opgepakt. Verdere samenwerking 
met Barendrecht wordt voorbereid. 
 

16. 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): 

N.v.t. 

Beleidsvoornemens  
(rol in programma): 

N.v.t. 

Bestuurlijke inbreng: N.v.t. 
Totaal jaarbudget van de rege-
ling: 

 

Bijdrage Ridderkerk  
(% t.o.v. totaal): 

 

Bedrag per inwoner:  
Algemene financiële positie / 
risico’s: 

 

Overige ontwikkelingen: Met het onderbrengen van de brandweerzorg door de deelnemende 
gemeenten bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is met in-
gang van 1 januari 2008 de Intergemeentelijke Brandweer Zuid be-
eindigd. 
 

17. 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 rege-
ling: 

 

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.  
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2.3.7 Paragraaf 7 Grondbeleid  
 
2.3.7.1 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: het kunnen geven van sturing aan het grondgebruik ter realisatie van ruimtelijke doel-
stellingen uit de programma’s in relatie tot de financiële mogelijkheden van de gemeente. 
 
Achtergrond informatie: via grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde pro-
gramma’s worden gegeven. Gedacht kan worden aan groen, water, wonen, werken en recreëren. Te-
gelijkertijd kan het grondbeleid tot (extra) baten voor de gemeente leiden, maar ook tot (extra) lasten. 
De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s van het grondbeleid zijn van groot belang voor 
de totale financiële positie van de gemeente. 
 
2.3.7.2 Gerealiseerd grondbeleid 
 

Centrumplan 
Als gevolg van de discussie rondom het tramtracé is het oorspronkelijke plan voor het resterende deel 
van het Centrumplan in 2008 door projectontwikkelaar Leyten aangepast. Op korte termijn wordt be-
kend of Leyten een deel van het aan het Koningsplein te bouwen pand kan verhuren aan een bios-
coopexploitant. Als dit inderdaad het geval is, kan het plan verder worden uitgewerkt en zou in het 
tweede kwartaal van 2010 kunnen worden gestart met de bouwwerkzaamheden. Een en ander kan 
mogelijk nog gevolgen hebben voor het te behalen exploitatieresultaat in dit grondbedrijfcomplex. 
Vooralsnog kan er van worden uitgegaan dat de getroffen voorziening voor het verlies in dit complex 
voldoende is. 
 
Cornelisland 
In 2008 is de onteigeningsprocedure voor de verwerving van de resterende percelen grond gestart. 
Als gevolg van nieuwe jurisprudentie moest het onteigeningsplan, zoals ingediend bij de Kroon, inge-
trokken worden. De procedure moet opnieuw worden gestart. Dit betekent een vertraging van een 
jaar, zodat niet eerder dan in 2010 met de gronduitgifte kan worden begonnen. 
 
Veren Ambacht 
Bedrijfsterrein Veren Ambacht is op één klein perceel na volledig uitverkocht. Inmiddels is hiervoor 
een kandidaat. Deze is bezig met een bouwplan voor het perceel. Intussen is in dit complex winst ge-
nomen voor een bedrag van € 8.900.000,--. Na verkoop van het laatste perceel en het uitvoeren van 
de laatste voltooiingswerkzaamheden zou het complex eind 2009 afgesloten kunnen worden. 
 
Nieuw Reijerwaard Noord 
Alle grond in Nieuw Reijerwaard Noord is thans door de gemeente verkocht. Er is naar aanleiding van 
het opstellen van de grondexploitatie eind 2008, vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 
2009, tussentijds winst genomen in dit complex voor een bedrag van € 1.000.000,--. Er dienen nog 
enkele voltooiingswerkzaamheden uitgevoerd te worden. Gerekend wordt op een voordelig exploita-
tieresultaat van in totaal ca. € 1.230.000,--. Waarschijnlijk kan het complex in 2009 worden afgesloten. 
 
Het Zand 
Op 31 januari 2008 is een geactualiseerde exploitatieopzet door de raad vastgesteld. In deze exploita-
tie, waarin ook de herontwikkeling van het winkelcentrum Drievliet is opgenomen, werd een positief 
exploitatieresultaat verwacht van ca. € 5.400.000,--. 
 
In deze exploitatie is uitgegaan van opbrengsten uit grondverkopen vanaf 2009. Na de vaststelling van 
de exploitatieopzet is echter besloten om in het kader van de studie naar tracévarianten voor de tram 
geen maatregelen te nemen die deze varianten onmogelijk maken. Aangezien één van de varianten 
ten noorden van de Middenmolendijk door Het Zand loopt, betekent dit, dat pas na besluitvorming 
over de studie naar de tracévarianten voor de tram, die wordt meegenomen in de structuurvisie, kan 
worden gestart met woningbouwprojecten in Het Zand. Dit leidt tot een vertraging in de uitvoering van 
woningbouwprojecten met ongeveer een jaar ten opzichte van de in de exploitatieopzet opgenomen 
planning. Dit heeft een negatieve invloed op het te behalen exploitatieresultaat. 
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Als daadwerkelijk wordt gekozen voor de tracévariant door Het Zand heeft dit uiteraard grote gevolgen 
voor de mogelijkheden tot woningbouw in de wijk Het Zand en daarmee voor de grondexploitatie. Een 
positief exploitatieresultaat is dan onwaarschijnlijk. 
 
Op grond van het bovenstaande dient het complex Het Zand na het vaststellen van de structuurvisie, 
met daarin opgenomen de tracékeuze voor de tram, opnieuw doorgelicht te worden. Volgens de hui-
dige planning voor het vaststellen van de structuurvisie zou het complex in de tweede helft van 2009 
opnieuw kunnen worden doorgelicht. 
 
Piramide 
Het laatste nog uit te voeren onderdeel van deze grondexploitatie is de herontwikkeling van de locatie 
van de voormalige school De Piramide. Besloten is om niet verder te gaan met de beoogde ontwikke-
laar van dit project. 
 
Dit besluit is aanleiding geweest om voor deze locatie ook andere opties dan woningbouw in be-
schouwing te nemen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de meest wenselijke invulling van 
de betreffende locatie. De besluitvorming naar aanleiding van dit onderzoek kan invloed hebben op 
het te bereiken exploitatieresultaat. 
 
Lagendijk 
Eind 2008 is gestart met de uitgifte van bouwkavels in dit complex. Van de gegadigden die zich heb-
ben ingeschreven voor een kavel in de periode tot en met het jaar 1999 (daarna is gestopt met het in-
schrijven van gegadigden), hebben er drie besloten een optie te nemen op een kavel. De overige ka-
vels worden nu toegewezen volgens een nieuwe inschrijvingsprocedure. 
 
Er is eind 2008 een grondexploitatie opgesteld voor dit complex. Er wordt een positief eindresultaat 
verwacht van € 1.474.000,--. De gemeenteraad heeft deze exploitatie vastgesteld op 29 januari 2009. 
 
Praktijkschool 
In 2008 is de praktijkschool voltooid. Er dienen in 2009 nog voltooiingswerkzaamheden uitgevoerd te 
worden. Eind 2008 is een exploitatieopzet opgesteld voor dit complex. Deze is op 29 januari 2009 
vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt een positief eindresultaat verwacht van ca. € 580.000,--. 
Inmiddels is tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 500.000,--. 
 
Van Riebeekstraat 
Het complex Van Riebeekstraat is nog niet in exploitatie genomen. Op basis van de laatste doorreke-
ningen wordt een positief resultaat verwacht van € 1.327.100,--. 
 
2.3.7.3 Actuele prognose uitkomst totale grondexploitatie (specificatie programma 1 en 5) 
 

Een prognose van de uitkomst van de totale grondexploitatie is hieronder opgenomen. De complexen 
Nieuw Reijerwaard Zuid, Vondelparck en Noordhave worden thans afgesloten. 
 
Op basis van de rekeningresultaten 2008 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 2009-2012 opgenomen prognose. 
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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 
afslui-
tingsjaar 
 

Korte toelichting/stand van 
zaken (o.a. inzake winstne-
ming of verlies) 

Centrumplan € 1.705.800,-- (-) 2004 2014 Verliesneming bij afsluiting 
complex via voorziening Cen-
trumplan ter hoogte van  
€ 1.705.800,--. 

Cornelisland Onbekend (nog niet in ex-
ploitatie genomen). Op 
basis van berekeningen 
wordt een positief saldo 
verwacht. 

2009 2017 Project nog in grondverwer-
vingsfase. 

Veren Ambacht € 9.220.400,-- (+) 2008 2009 Tot en met 2007 tussentijds 
winst genomen voor een be-
drag van € 8.900.000,-- 

Nieuw Reijerwaard 
Noord 

€ 1.230.500,-- (+) 2009 2009 Eind 2008 tussentijds winst ge-
nomen voor een bedrag van 
€ 1.000.000,-- 

Het Zand € 5.400.000,-- (+) 
Wordt lager door vertra-
gingen als gevolg van 
studie naar tramtracé in 
kader van structuurvisie. 

2008 2016 Na besluitvorming over tramtra-
cé wordt een gewijzigde exploi-
tatieopzet aan de raad ter vast-
stelling aangeboden (tweede-
helft 2009). 

Nieuwbouw 
Piramide 

€ 0,-- 2004 2011 Laatste fase moet nog worden 
afgerond. Dit betreft de heront-
wikkeling van het terrein van de 
voormalige school, inclusief 
schoolmeesterswoning. Aange-
zien hier diverse opties in beeld 
zijn, is het thans onzeker of het 
mogelijk is om een sluitende 
exploitatie te realiseren. 

Lagendijk € 1.474.000,-- (+) 2009 2012 Eind 2008 gestart met grond-
uitgifte  

Praktijkschool € 578.800,-- (+) 2009 2009 Eind 2008 tussentijds winst ge-
nomen voor een bedrag van 
€ 500.000,-- 

Van Riebeek-
straat 

€ 1.327.100,00 (+) 
Betreft prognose. Com-
plex is nog niet in exploi-
tatie genomen. 

2009 2011 Complex zal in 2009 in exploita-
tie worden genomen. 

 
Totaal 

 
€ 17.525.000,-- (+) 
 
(waarvan vanaf 2009 
nog € 8.830.800,-- te rea-
liseren) 
 
(exclusief mogelijk ne-
gatieve gevolgen exploi-
tatie Het Zand en 
Nieuwbouw Piramide) 

   
Tot en met 2008 € 10.400.000,-
- winst genomen; voor geraamd 
verlies is voorziening getroffen 
ter hoogte van € 1.705.800,--. 
Vanaf 2009 nog te behalen 
voordelig resultaat derhalve 
€ 8.830.800,-- positief. 
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2.3.7.4 Gerealiseerde winstneming (specificatie programma 1 en 5) 
 

Nieuw Reijerwaard Noord 
In dit complex is eind 2008 tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 1.000.000,--. 
 
Praktijkschool 
In dit complex is eind 2008 tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 500.000,--. 
 
Nieuw Reijerwaard Zuid 
Dit complex is eind 2008 afgesloten met een positief resultaat van € 113.400,--. 
 
Vondelparck (exploitatie derden) 
Dit complex is eind 2008 afgesloten met een positief resultaat van € 67.600,--. 
 
Noordhave 
Dit complex is eind 2008 afgesloten met een verlies van € 1.500,--. Het betreft hier enkele aanloop-
kosten. Aanvankelijk was het voornemen om voor dit project een grondbedrijfcomplex te openen. Na-
derhand is besloten om hier van af te zien, omdat hier in tegenstelling tot eerdere verwachtingen geen 
sprake is van een situatie waarbij een exploitatieovereenkomst met de exploitant moest worden aan-
gegaan. 
 
2.3.7.5 Reserves in relatie tot de risico’s van grondexploitaties (specificatie progr. 1 en 5) 
 

Reserve risico’s bij grondexploitatie 
De reserve risico’s bij grondexploitatie bedraagt € 1.000.000,--. Op dit moment zijn er geen aanwijzin-
gen dat een verhoging van deze reserve noodzakelijk is. Het huidige niveau wordt verantwoord ge-
acht. Het is mogelijk dat in het kader van het opstellen van een exploitatie-opzet voor Cornelisland of 
een in de tweede helft van 2009 uit te voeren doorrekening van Het Zand, op basis van besluitvorming 
over het tramtracé, een aanpassing van deze reserve aan de orde zou kunnen komen. Afgesproken 
is, dat een eventuele verhoging van deze reserve gefinancierd moet worden door voordelige exploita-
tiesaldi uit andere complexen aan de reserve toe te voegen. 
 
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 of de betreffende bouwer of projectontwikkelaar. Tevens komen de kosten 
die worden gemaakt in het complex Diverse kosten Centrumplan ten laste van deze reserve. 
 
Op dit moment zijn geen middelen meer gereserveerd voor andere projecten. Het saldo van de reser-
ve per 31 december 2008 bedraagt € 613.917,--. Dit is voldoende om de te verwachten kosten ten las-
te van deze reserve gedurende de periode 2009-2012 te kunnen betalen. 
 
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 december 2008 is ruim € 1.048.424,--. 
 
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
Primair na wijziging 2008

1 Werk en economie
Lasten -23.053.800 -17.477.000 -17.085.500
Baten 22.239.300 14.301.400 13.883.100

saldo -814.500 -3.175.600 -3.202.400
2 Veiligheid

Lasten -2.796.700 -2.836.500 -2.777.100
Baten 55.000 0 3.200

saldo -2.741.700 -2.836.500 -2.773.900
3 Bestuur en participatie

Lasten -4.137.600 -4.206.100 -4.065.100
Baten 725.600 743.600 847.100

saldo -3.412.000 -3.462.500 -3.218.000
4 Educatie

Lasten -11.829.100 -12.076.600 -11.471.600
Baten 973.700 1.306.400 1.399.700

saldo -10.855.400 -10.770.200 -10.071.900
5 Wonen en leefomgeving

Lasten -38.558.000 -30.894.800 -29.882.900
Baten 23.307.100 16.816.000 18.689.000

saldo -15.250.900 -14.078.800 -11.193.900
6 Welzijn

Lasten -8.850.200 -8.817.200 -8.714.400
Baten 829.800 983.900 996.300

saldo -8.020.400 -7.833.300 -7.718.100
7 Zorg

Lasten -24.070.300 -24.168.200 -23.209.900
Baten 13.585.700 13.174.900 12.248.600

saldo -10.484.600 -10.993.300 -10.961.300
Totaal lasten alle programma's -113.295.700 -100.476.400 -97.206.500
Totaal baten alle programma's 61.716.200 47.326.200 48.067.000

saldo -51.579.500 -53.150.200 -49.139.500

Begroting 2008
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3.1.1.2 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen  
 
 
 

Omschrijving Rekening
Primair na wijziging 2008

Lokale heffingen
Lasten -522.900 -568.800 -589.900
Baten 6.251.100 6.234.100 6.052.000

saldo 5.728.200 5.665.300 5.462.100
Algemene uitkeringen
Lasten 0 0 -4.400
Baten 38.098.300 39.154.300 39.048.400

saldo 38.098.300 39.154.300 39.044.000
Dividend
Lasten 0 0 0
Baten 1.803.300 2.869.000 2.874.300

saldo 1.803.300 2.869.000 2.874.300
Financiering
Lasten -171.500 -179.400 -197.100
Baten 3.476.400 3.375.300 3.157.900

saldo 3.304.900 3.195.900 2.960.800
BTW-compensatiefonds
Lasten 0 0 0
Baten 0 0 0

saldo 0 0 0
Post onvoorzien
Lasten -111.900 0 0
Baten 0 0 0

saldo -111.900 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen
Lasten -771.500 -1.855.900 -603.000
Baten 154.400 1.149.100 97.000

saldo -617.100 -706.800 -506.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen
Lasten -1.577.800 -2.604.100 -1.394.400
Baten 49.783.500 52.781.800 51.229.600

saldo 48.205.700 50.177.700 49.835.200

Begroting 2008
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3.1.1.3 Resultaatbepaling  
 

Nr. Omschrijving Rekening
Primair na wijziging 2008

Saldo van:
Programma's 1 t/m 7 -51.579.500 -53.150.200 -49.139.500

8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 48.317.600 50.177.700 49.835.200
Post onvoorziene uitgaven -111.900 0 0

Resultaat voor bestemming (A) -3.373.800 -2.972.500 695.700
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1 Werk en economie
Toevoegingen -20.900 -20.900 -26.500
Onttrekkingen 42.700 233.600 180.700

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 -52.000 -142.900 -274.500
Onttrekkingen 91.100 302.000 130.300

5 Wonen en leefomgeving
Toevoegingen -183.900 -1.452.400 -3.323.900
Onttrekkingen 550.600 619.000 262.300

6 Welzijn
Toevoegingen -12.800 -13.300 -56.200
Onttrekkingen 11.700 81.500 11.700

7 Zorg
Toevoegingen -800 -800 -500
Onttrekkingen 0 0 0

8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Toevoegingen -2.256.300 -2.468.600 -2.362.900
Onttrekkingen 5.748.100 5.716.600 5.710.300

Totaal toevoegingen (B) -2.526.700 -4.098.900 -6.044.500
Totaal onttrekkingen (C) 6.444.200 6.952.700 6.295.300

Resultaat na bestemming (A-B+C) 543.700 -118.700 946.500

Begroting 2008
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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). BN staat voor budget-
tair neutraal. 
 
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 
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3.1.2.1 Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en programmarekening 
   
                                                              (voordeel + / nadeel -) 

  
 
 
 
 

Programma Begroting 2008
na wijziging

Gerealiseerd
2008

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Lasten programma 1 -17.477.000 -17.085.500 391.500
Baten programma 1 14.301.400 13.883.100 -418.300

Saldo programma 1 Werk en Economie -3.175.600 -3.202.400 -26.800 0
Lasten programma 2 -2.836.500 -2.777.100 59.400
Baten programma 2 0 3.200 3.200

Saldo programma 2 Veiligheid -2.836.500 -2.773.900 62.600 0
Lasten programma 3 -4.206.100 -4.065.100 141.000
Baten programma 3 743.600 847.100 103.500

Saldo progr. 3 Bestuur en participatie -3.462.500 -3.218.000 244.500 0
Lasten programma 4 -12.076.600 -11.471.600 605.000
Baten programma 4 1.306.400 1.399.700 93.300

Saldo programma 4 Educatie -10.770.200 -10.071.900 698.300 0
Lasten programma 5 -30.894.800 -29.882.900 1.011.900
Baten programma 5 16.816.000 18.689.000 1.873.000

Saldo progr. 5 Wonen en leefomgeving -14.078.800 -11.193.900 2.884.900 0
Lasten programma 6 -8.817.200 -8.714.400 102.800
Baten programma 6 983.900 996.300 12.400

Saldo programma 6 Welzijn -7.833.300 -7.718.100 115.200 0
Lasten programma 7 -24.168.200 -23.209.900 958.300
Baten programma 7 13.174.900 12.248.600 -926.300

Saldo programma 7 Zorg -10.993.300 -10.961.300 32.000 0
Totaal lasten programma's -100.476.400 -97.206.500 3.269.900
Totaal baten programma's 47.326.200 48.067.000 740.800

Saldo programma's -53.150.200 -49.139.500 4.010.700 0
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Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol. 
         (voordeel + / nadeel -) 
Nr. 
 

Omschrijving 
 

Lasten 
 

Baten Criterium
*)  

  Programma 1 Werk en economie 
 

     

1.1 Verhuurde gebouwen    
 Lagere opbrengst verkoop panden omdat de geplande verkoop van 2 

panden nog niet tot stand is gebracht (nadeel baten). Hierdoor lagere 
kapitaallasten (extra afschrijving heeft nog niet plaatsgevonden dus 
voordeel op lasten). De verkoop is nu gepland voor 2009. 

54.400 -59.600 
 

1 

     
1.2 Wet werk en Bijstand (WWB)    
 Hogere inkomensoverdrachten van het Rijk voor uitstroom (afrekening 

ESF-project Jeugdwerkloosheid t.g.v. rekeningsaldo 2008). 
 135.000 n.v.t. 

     
 Afwijking Albrandswaard: wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er  

een verrekening met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden i.v.m. 
nog niet betaalde loonheffing over 2007. De gemeente Albrandswaard 
heeft de extra middelen beschikbaar gesteld, die noodzakelijk waren 
voor deze verrekening. 

-215.100 
 

215.100 
 

1 

 Daarnaast hebben er minder klanten vanuit Albrandswaard aan re-
integratietrajecten deelgenomen dan verwacht. Dit heeft onder meer te 
maken met het gestegen aantal Delta-klanten binnen Albrandswaard. 
Tevens zijn er door Albrandswaard geen subsidies aan werkgelegen-
heidsprojecten toegekend. Doordat de lasten lager zijn uitgevallen is de 
bijdrage door Albrandswaard ook lager (BN). 

421.600 -421.600 1 

     
1.3 Sociale werkvoorziening    
 Overschrijding bijdrage Gemeenschappelijke Regelingen doordat in 

2008 de Rijkssubsidie per SE verhoogd is met ruim € 1.000,-- per SE. 
Deze verhoging is wel doorbetaald naar de SW-bedrijven waar onze 
WSW-ers zitten, maar de begroting 2008 is aan de lastenkant niet bij-
gesteld. 
Verder was in de begroting alleen rekening gehouden met de SW-ers 
die bij Drechtwerk zaten, terwijl er ook zo’n 20 bij andere SW-bedrijven 
zitten. Sinds 1 januari 2008 is de gemeente verantwoordelijk voor het 
doorsluizen van de SW-subsidie naar deze bedrijven. 

-193.000 
 

 2 

     
 Afwijking Albrandswaard : doordat de bijdrage aan de ROTEB, waar de 

meeste WSW-ers uit Albrandswaard werkzaam zijn, lager was dan be-
groot aangezien er geen uitvoeringskosten in rekening zijn gebracht 
(BN).  

 
139.800 

 
-139.800 

 
1 

     
1.4 Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen    
 Meer grond aangekocht dan geraamd t.b.v. de complexen -190.300  2 
 Cornelisland en Terrein Bakker Staal.    
     
 Minder uitbesteed werk/kosten t.b.v de volgende complexen: 206.500  n.v.t. 
 • Nieuw Reijerwaard Noord omdat er geen nieuw gemaal meer komt, 

maar voor een goedkopere oplossing is gekozen; 
   

 • Cornelisland wegens moeilijk verwervingsproces grond hebben 
minder activiteiten voor bouwrijpmaken grond plaatsgevonden; 

   

     
 Als gevolg van de hierboven beschreven verschillen treden er ook af-

wijkingen op in de boekwaardemutatie van de grondbedrijfcomplexen 
(T): Lagere toename boekwaarde (nadeel baten) dan geraamd. 

  
-124.400 

 
n.v.t. 

     
1.5 Diverse kleinere verschillen binnen programma 1. 

 
167.600 

 
-23.000 

 
2 

  Totale afwijking programma 1 Werk en Economie 391.500 -418.300   
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Nr. 
 

Omschrijving 
 

Lasten 
 

Baten Criterium
*)  

  Programma 2 Veiligheid 
 

      

2.1 Onderschrijding op Integrale veiligheid wordt veroorzaakt doordat 
een regeling voor toezicht op leerlingen, van het voortgezet on-
derwijs buiten het schoolterrein, niet eerder kon worden gestart 
dan 1 januari 2009. Tevens minder uren toezichthouders en part-
time werken. 

36.200  n.v.t. 

    
2.2 Diverse kleine verschillen binnen de producten van programma 2. 

 
23.200 3.200 2 

  Totale afwijkingen programma 2 Veiligheid 59.400 3.200  

    

  Programma 3 Bestuur en participatie 
 

     

3.1 Documenten publiekszaken   
 Er zijn ruim 700 uren meer verantwoord dan begroot. Dit als ge-

volg van een geplaatste medewerker die tot 1april 2008 een  
bovenformatieve status had. 
Daarnaast is het nadelige resultaat op afdelingskosten GSC (extra 
inhuur personeel wegens langdurig zieke en extra in-
zet/intensivering klantmanagers werk) deels via de kostenverde-
ling op dit product terecht gekomen (T).  

-83.200  2 

    
3.2 Gegevensbeheer   
 Voordeel op personeelskosten Gegevensbeheer (vacature 2e lijns- 

medewerker). 
84.900  n.v.t. 

    
3.3 Leges GSC   
 Hogere opbrengst leges: Eigen Verklaringen t.b.v. rijbewijs en 

vermissingsleges. Daarnaast zijn meer rijbewijzen verkocht dan 
begroot. Tenslotte is er sprake van een meeropbrengst op overige 
documenten. 

78.100 
 

n.v.t. 

    
3.4 Griffie   
 Minder uitgaven kosten derden dan geraamd betreft: 51.200  n.v.t. 

 
• Lagere opleidingskosten doordat de raad alleen gebruik heeft 

gemaakt van het opleidingsbudget voor de twee raadsconfe-
renties (Dordrecht en Koudekerke).  

   

 

• Minder presentiegelden uitbetaald aan leden van de Reken-
kamercommissie i.v.m. minder vergaderingen en lager fractie-
kosten omdat fractie niet altijd gebruik maken van de hele aan 
hen toegekende fractiebijdrage. 

  

 

• De kosten inzake externe adviezen zijn lager uitgevallen. In 
2008 heeft de Rekenkamercommissie meegedaan aan een 
aantal zogeheten "doe-mee-onderzoeken" welke, vanwege de 
deelname door meerdere Rekenkamercommissies, goedkoper 
zijn. Daarnaast zijn in het laatste kwartaal de werkzaamheden 
afgenomen als gevolg van de vacature van secretaris en als 
gevolg van het tussentijds vertrek van de plv. griffier zijn er 
minder uren verantwoord dan waren geraamd. 

  

    
3.5 Secretariaat college van B&W   
 Lagere afdelingskosten Secretariaat. 70.000  n.v.t. 
    
3.6 Diverse kleine verschillen binnen producten van programma 3. 

 
18.100 25.400 n.v.t. 

 Totale afwijkingen programma 3 Bestuur en Participatie 141.000 103.500  
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium
*)  

  
Programma 4 Educatie 
      

4.1 Openbaar basisonderwijs uitsluitend huisvesting    
 Voordeel op dit product betreft overgang van ‘voorziening onderhoud 

buitenkant’ naar ‘reserve groot onderhoud’. Tegenover dit voordeel 
staat een nadeel op hoofdstuk 8 Reserves (T+ BN op totale reke-
ning).  
 
Restant van de geraamde kosten voor de tijdelijke huisvesting De Re-
ijer schuiven door naar 2009 (€ 200.000,-- was in de 2e monitor 2008 
al eerder doorgeschoven).  
 

59.000 
 
 
 
 

75.000 

 n.v.t. 
 
 
 
 

n.v.t. 

 Hogere kapitaallasten wegens extra afschrijving op onderwijsinveste-
ringen (meubilair, leermiddelen en computers) die niet meer in het 
bezit zijn van de gemeenten.  

-126.600  2 

     
4.2 Bijzonder basisonderwijs exclusief huisvesting    
 Lagere lasten betreft minder bijdrageverzoeken van schoolbesturen 

(m.n. minder schades aan schoolgebouwen).  
60.000  n.v.t. 

     
4.3 Bijzonder basisonderwijs uitsluitend huisvesting    
 Voordeel op dit product betreft overgang van ‘voorziening onderhoud 

buitenkant’ naar ‘reserve groot onderhoud’. Tegenover dit voordeel 
staat een nadeel op hoofdstuk 8 Reserves (T+ BN op totale reke-
ning).  
 
Voordeel wegens lagere toegekende bijdrage in de sloopkosten van 
de Schaepmanschool. 
 

250.000 
 
 
 
 

55.000 

 n.v.t. 
 
 
 
 

n.v.t. 

 Lagere kosten wegens niet uitgevoerde werkzaamheden in 2008 
i.v.m. tijdelijke huisvesting De Burcht. De kosten worden doorgescho-
ven naar 2009. 

250.000  n.v.t. 

     
4.4 Bijzonder voortgezet onderwijs uitsluitend huisvesting    
 Lagere lasten betreft niet in 2008 betaalde belastingen en minder bij-

drageverzoeken van schoolbesturen (m.n. minder schades aan 
schoolgebouwen).  

52.300  n.v.t. 

     
4.5 Leerlingenvervoer    
 Hogere vervoerskosten o.a. door aanbesteding leerlingenvervoer, 

aanschaf Easy Travel NL en basiscursus leerlingenvervoer. 
-57.100  2 

     
4.6 Onderwijsachterstandenbeleid    

 

Bij de accountantscontrole van de rekening 2007 is gebleken, dat in 
het verleden rente is bijgeschreven op de voorziening onderwijsach-
terstandenbeleid. De voorziening is echter alleen bedoeld voor door 
het Rijk verstrekte voorschotten op de rijksbijdrage. De rentebijschrij-
ving moest op de stand van de vooruitontvangen rijksbijdrage in min-
dering worden gebracht en is in 2008 vrijgevallen. 

 76.000 n.v.t. 

     
4.7 Gymnastieklokalen     

 
Overschrijding subsidie S.R.S. Deze overschrijding heeft een structu-
reel karakter. 

-92.000  2 

     
4.8 Opvoedingsondersteuning    

 

Lagere kosten betreft de opening (start) Centrum Jeugd en Gezin die 
begin 2009 heeft plaatsgevonden en meevallende kosten voor inrich-
ting van het centrum.  

67.400  n.v.t. 

     
4.9 
  

Diverse kleine verschillen binnen producten van programma 4. 
 

12.000 17.300 
 

n.v.t. 

  Totale afwijkingen programma 4 Educatie 605.000 93.300 
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         (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  
  Programma 5 Woon- en Leefomgeving 

 
      

5.1 Wegen, straten en pleinen    
 Lagere kosten derden (uitbesteed werk) doordat een aanzienlijk aan-

tal projecten van het uitvoeringsprogramma is uitgesteld. Het betreft 
de volgende projecten:  
• Waaldijk (uitstel a.g.v. werken in 2009 van nutsbedrijven),  
• St Jorisplein (in relatie tot uitvoering project kwaliteitsverbetering 

centrum oud winkelgebied in 2009), 
• Rijksstraatweg (in relatie tot uitvoering project rotonde kruispunt 

Rijksstraatweg-Noldijk in 2009),  
Slingehof (aanbesteed in 2008 uitvoering 2009) en Hout-
straat/Zinkstraat (voorbereid 2008 uitvoering 2009).  
 

763.200 
 

. n.v.t. 

 Hogere opbrengst betreft het verlenen van een aantal vergunnen aan 
nutsbedrijven in het laatste kwartaal van 2008 waar een forse ver-
goeding voor onderhoud en degeneratie van de verharding tegen-
over staat. 
 
De bovenstaande mutaties op Wegen, straten en pleinen van in to-
taal € 837.300,-- (voordelig) worden verrekend met de ‘reserve on-
derhoud verharding’ (of wel per saldo een toevoeging voor toekom-
stig onderhoud/ T en BN op totale rekening). 

 74.100 
 

n.v.t. 

     
5.2 Waterhuishouding    
 Hogere kosten grootonderhoud doordat grote hoeveelheid bagger en 

transport / verwerking buiten de gemeente heeft plaatsgevonden. Dit 
vanwege ruimtegebrek in eigen depot. Daarnaast zijn extra kosten 
gemaakt voor kroosvissen en vervanging van 2 duikers in het Reijer-
park. 

-64.400 
 

 1 

 Hogere kosten voor dagelijks onderhoud -66.900  2 
 Er is een bijdrage vanuit subsidieregeling rijk ontvangen op uitge-

voerd baggerwerk waarvoor geen budget was geraamd. Ook is er 
een bijdrage van het Waterschap ontvangen in de kosten van een 
bestek.  

 77.500 
 

n.v.t. 

     
5.3 Afval    
 Lagere verwerkingskosten is grotendeels ontstaan door de economi-

sche situatie en het wegvallen van tonnages plastic verpakkingsma-
teriaal als gevolg van gescheiden inzameling. 

135.500  n.v.t. 

     
 Nadeel wegens saldoboeking naar ‘bestemmingsreserve afvalstof-

fenheffing’ als gevolg van de mutaties (verloop werkelijke lasten en 
baten versus begroot) binnen het product afval (T). 

-107.500  2 

     
 Lagere opbrengst afvalstoffenheffing als gevolg van meer leegstand 

waardoor het gemiddeld aantal aansluitingen in 2008 lager is dan het 
geraamd aantal aansluitingen per 1 januari 2008.  

 -102.100 
 

n.v.t. 

 Op grond van een raamovereenkomst (d.d. 27 juli 2007) tussen 
VNG, VROM en het verpakkend bedrijfsleven (Nedvang) heeft de 
gemeente eind 2008 een vergoeding voor de inzamelkosten voor 
papier, glas en kunststofverpakkingsafval over 2006 en 2007 ont-
vangen. 

 40.000 
 

n.v.t. 

  
In het kader van de overgang van voorzieningen naar reserves is het 
saldo van ‘voorziening egalisatie afvalstoffenheffing’ t.g.v. de exploi-
tatie (baten) aangewend. Hier tegenover staat op hoofdstuk 8 een 
storting in de reserve als last (T en BN op totale rekening). 

  
1.360.700 

 
n.v.t. 

     
5.4 Milieu    
 Lagere bijdrage aan de Milieudienst (DCMR) i.v.m. afrekeningen van 

niet bestede bijdragen over de voorgaande jaren t.g.v. de gemeente. 
240.500  n.v.t. 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  
5.5 Exploitatie begraafplaatsen    
 Afwijking wordt veroorzaakt doordat de baten (de inkomsten vanuit 

voorziening) als negatieve last in de begroting was geraamd, terwijl 
de realisatie op de juiste wijze (op de baten) is verantwoord (T). 
 

-340.800 340.800 1 

 Minder opbrengst graven o.a. door: 
• Minder algemene graven (begrafenissen); 
• Minder nieuwe eigen graven; 
• Minder verlengingen eigen graven; 
• Lager uitgevallen (gereserveerde) inkomsten over belastingjaar 

2006 i.v.m. afstandverklaringen. 

 -72.000 n.v.t. 

     
5.6 Stedelijke ontwikkeling    
 Lagere lasten voor uitvoering ISV-projecten. Aangezien 2009 het 

laatste jaar van de periode ISV2 is, zal bij de voortgangsrapportage 
aan de Stadsregio bekeken worden of de resterende bedragen bin-
nen het raadsbesluit besteed kunnen worden of dat de raad een 
voorstel tot herverdeling moet worden gedaan. Deze gelden blijven 
tot die tijd behouden. Lagere lasten betekent ook een lagere reserve-
ring aan de batenkant (T + BN). 

455.600 
 
 
 
 

-455.600 n.v.t. 

     
5.7 Vergunningverlening en handhaving     
 Lagere salariskosten van de afdeling wegens 2 vacatures die tijdelijk 

zijn opgevangen door inhuurkrachten en via de monitors gedekt zijn 
via hoofdstuk 8 saldi kostenplaatsen. Voordeel op dit programma en 
een nadeel op hoofdstuk 8 (T + BN op de totale rekening). 
 

115.200 
 

 n.v.t. 

 Hogere meeropbrengst APV-leges en bouwleges. De laatste wordt 
veroorzaakt door enkele grote bouwvergunningen (m.n. nieuwbouw 
Slikkerveer Zuid Oost). 

 
 

264.300 
 

n.v.t. 

     
5.8 Bouwgrondexploitatie woningbouw     
 Er zijn per saldo minder kosten derden gemaakt dan geraamd, voor-

namelijk door minder uitbesteed werk vanwege vertraging in het pro-
ject Het Zand. 
 

96.100  n.v.t. 

 Lagere opbrengst betreft exploitatiebijdrage Gerrit Maritzstraat. De 
bijdrage is door Woonvisie niet betaald en betreffende overeenkomst 
is door Woonvisie ook nog niet getekend.  
 

 -140.000 n.v.t. 

 Afwijking lasten en baten omdat het budget geraamd was als last 
i.p.v. een baat. Het betreft bijdrage vanuit ISV in herstructurering 
Vlietplein. Deze bijdrage is op de juiste wijze verantwoord bij de ba-
ten en het gaat hier om een technische correctie tussen lasten en 
baten (T + BN). 
 

-420.000 420.000 1 
 

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

80.000  n.v.t. 

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

wijking betreft Minder uitbesteed werk betreft kosten woonrijpmaken 
Praktijkschool. 
 

123.000  n.v.t. 

 De kosten van het herstraten van de Jan Steenstraat en omgeving 
zijn in 2008 gecorrigeerd naar de reserve Verharding (T). 
 

 60.800 n.v.t. 

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

 -125.800 n.v.t. 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  
5.10 Wijkgericht onderhoud     
 Hogere kosten inhuur personeel van derden doordat aanpassing 

speelelementen noodzakelijk was i.v.m. hogere wettelijke veilig-
heidseisen (beklemmingsrisico's). 
 

-85.000 
 

 2 

 De kosten inzake uitbesteed werk zijn hoger dan geraamd o.a. door:
• Reconstructies/ontmantelen/verplaatsen speelterreinen welke 

een voortvloeisel zijn uit de landelijke 3% norm (€ 31.000); 
• Hogere inschrijving integraal bestek (deel onkruid op verhar-

ding) t.o.v. 2007 vanwege integraal aanbesteden in combinatie 
met meerdere percelen (€ 97.000,--). 

-128.000 
 

 2 

     
 Hogere baten o.a. vanwege bijdrage Stichting Pameijer in over-

schrijding wijkbudget Slikkerveer (vergoeding speeltoestel). 
 51.300 n.v.t. 

     
5.11 Diverse kleine verschillen binnen de producten van programma 5 

 
215.400 

 
79.000 

 
2 

 Totale afwijkingen programma 5 Woon- en Leefomgeving 1.011.900 1.873.000  

     
  Programma 6 Welzijn 

 
      

6.1 Groene sportvelden en terreinen    

 

Nadeel op subsidie SRS m.n. omdat het in 2007 geplande groot on-
derhoud niet in 2007 is uitgevoerd. Het nadeel vanwege de doorge-
schoven prestatie is éénmalig. 

-143.800  2 

     
6.2 Ouderenwerk    

 
Het jaarlijkse subsidiebedrag Stichting Welzijn Ouderen is in 2008 
tijdelijk verhoogd om de formatie  tijdelijk uit te breiden.   

-60.400  2 

     
6.3 Nieuwkomers    
 Voordeel op inburgeringskosten (lasten) volgens de oude regeling. 105.000 

 
 n.v.t. 

 Nadeel op rijksbijdrage nieuwkomers (baten) volgens de oude rege-
ling. 

 -257.500 n.v.t. 

     
6.4 Wijkwerk    
 Voordeel op kosten wijkwerk m.n. door minder inhuur bij de WSW 

en uitbesteed werk wegens ziekte en moeizame vervanging. 
147.100  n.v.t. 

     
6.5 Diverse kleine verschillen binnen de producten van programma 6 

 
54.900 

 
269.900 

 
2 

  Totale afwijkingen programma 6 Welzijn 102.800 12.400 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium
*) 

  
Programma 7 Zorg 
       

7.1 Uitkeringen    
    

 
Aanvullende storting in de voorziening dubieuze debiteuren terzake 
van verhaal van bijstand. 

-91.000  2 

    

 

Minder uitgaven WWB algemene bijstand dan de landelijke ver-
deelsleutel, waarop het budget gebaseerd is.  
 

224.000  n.v.t. 

 Het aantal aanvragen Besluit Bijstand Zelfstandigen (BBZ) is ge-
stegen. Hierdoor liggen de bijbehorende kosten vele malen hoger 
dan in 2007.  
 

-55.000  2 

 Minder uitkeringen IOAW i.v.m. wetswijziging. 260.700  n.v.t. 
 

 WWB (hoger aandeel uren afdelingen GSC en SPO). 
 

-191.800  n.v.t. 

 Terugbetaling inkomensoverdrachten van het Rijk oude jaren. 
 

-167.600 n.v.t. 

 Afwijking Albrandswaard door minder uitkeringen algemene bij-
stand. Doordat de lasten lager zijn uitgevallen is de bijdrage door 
Albrandswaard ook lager dan geraamd (BN). 

1.120.300 -1.121.100 1 

    
7.2 Minimabeleid    
 Afwijking Albrandswaard: wordt veroorzaakt door wetswijziging 

WWB (BN). 
-126.700 126.700 1 

    
7.3 Jeugdgezondheidszorg   
 Lagere inkomensoverdrachten van het Rijk dan begroot, o.a. voor 

het elektronisch kinddossier. 
-53.200 n.v.t. 

    
7.4 Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)   
 Hogere lasten vervoersvoorzieningen i.h.k.v. de Wet voorziening 

gehandicapten vervoersvoorziening. De laatste drie maanden van 
het oude contract leveren onverwacht nadeel op door de methode 
prijsberekening. Ridderkerk betaalt hoog tarief (=3x lage ta-
rief),omdat Ridderkerk zonder Barendrecht (dat contract liep 3 
maanden eerder af) niet genoeg ritten genereerde om in aanmer-
king te komen voor lage tarief. Voor het inmiddels nieuw gesloten 
contract in BAR-verband geldt deze constructie niet.  

-173.000  2 

    
 Lagere kosten huishoudelijke zorg 81.000  n.v.t. 
    
 Afwijking Albrandswaard wordt veroorzaakt met name doordat het 

aantal aanpassingen van de woning is gestegen en de kosten per 
woningaanpassing. 
Hierdoor hogere bijdrage Albrandswaard (BN). 

-100.700 100.700 1 

    
7.5 Openbare gezondheidszorg   
 Voor de uitvoering van de gezondheidsnota is een bedrag van  

€ 60.000,-- doorgeschoven naar 2009. 
 

60.000  n.v.t. 

 Voordeel op baten subsidies Openbare gezondheidszorg 2007 die 
aan de gemeente zijn terugbetaald. Dit is een eenmalig voordeel. 

53.000 n.v.t. 

    
7.6 Diverse kleine verschillen binnen de producten van programma 7 -49.500 135.200 

 
2 

  Totale afwijkingen programma 7 958.300 -926.300  
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3.1.2.2 Analyse algemene dekkingsmiddelen 
      (voordeel + / nadeel -) 
 

Omschrijving Begroting 2008
na wijziging

Gerealiseerd
2008

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Lasten lokale heffingen -568.800 -589.900 -21.100 0
Baten lokale heffingen 6.234.100 6.052.000 -182.100 0

Saldo lokale heffingen 5.665.300 5.462.100 -203.200 0
Lasten algemene uitkeringen 0 -4.400 -4.400 0
Baten algemene uitkeringen 39.154.300 39.048.400 -105.900 0

Saldo algemene uitkeringen 39.154.300 39.044.000 -110.300 0
Lasten dividend 0 0 0 0
Baten dividend 2.869.000 2.874.300 5.300 0

Saldo dividend 2.869.000 2.874.300 5.300 0
Lasten financieringsfunctie -179.400 -197.100 -17.700 0
Baten financieringsfunctie 3.375.300 3.157.900 -217.400 0

Saldo financieringsfunctie 3.195.900 2.960.800 -235.100 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. -1.855.900 -603.000 1.252.900 0
Baten overige alg. dekkingsm. 1.149.100 97.000 -1.052.100 0

Saldo overige alg. dekkingsm. -706.800 -506.000 200.800 0
Totaal lasten alg. dekkingsm. -2.604.100 -1.394.400 1.209.700 0
Totaal baten alg. dekkingsm. 52.781.800 51.229.600 -1.552.200 0

Saldo alg. dekkingsmiddelen 50.177.700 49.835.200 -342.500 0
 
 
Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol. 
 (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  

  Hoofdstuk 8 Algemene dekkingsmiddelen       
8.1 Belastingen    

 

Lager inkomsten OZB gebruiker niet-woning doordat.: 
• een aantal waardebeschikkingen van gehonoreerde bezwaar-

schriften moest worden herzien;  
• verwachte opbrengst 2006 en 2007 veel lager was wegens 

meer leegstand dan begroot.  

 -136.000 
 

n.v.t.

     
8.2 Algemene uitkering gemeentefonds     

 

Hogere inkomsten algemene uitkering gemeentefonds van 
€ 74.100,-- wordt veroorzaakt door een positieve aanpassing van 
accressen / maatstaven en taakmutaties vanuit de decembercircu-
laire 2008 en een negatieve bijstelling per 17-februari 2009 van het 
aantal bijstandsontvangers. Daarnaast is de maartcirculaire 2009 
verwerkt en die pakt voor 2008 € 180.000,-- nadeliger uit wegens 
onderuitputting van het rijk.  

 -105.900 n.v.t. 
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Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  

8.3 Baten financieringsfunctie    

 

Het nadeel op de baten wordt veroorzaakt door minder bespaarde 
rente. Bespaarde rente wordt gerekend over de boekwaarde van 
reserves en voorzieningen per 1 januari. Deze boekwaarde is gelijk 
aan die per 31 december van het voorafgaande rekeningjaar. Door 
een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeen-
ten moesten de voorzieningen voor nog te besteden bijdragen van 
medeoverheden vervangen worden door posten vooruitontvangen. 
Deze wijziging moest per 1 januari 2008 worden doorgevoerd. De 
boekwaarde waarover bespaarde rente kan worden berekend is 
daardoor lager dan geraamd, omdat in de begroting met deze stel-
selwijziging nog geen rekening was gehouden. Tegenover dit na-
deel staat een voordeel op saldi kostenplaatsen uit de kostenplaats 
kapitaallasten. Totaal BN. 

 -226.300 n.v.t. 

     
8.4 Bedrijfsvoering/saldikostenplaatsen    
 Afwijking in concernoverhead wordt voornamelijk veroorzaakt door-

dat bij de rekening overhead volledig toegerekend is aan de pro-
gramma’s, terwijl bij begrotingswijzigingen gedurende het lopende 
begrotingsjaar dit niet gebeurd. Op die manier ontstaan er saldi op 
kostenplaatsen (zowel op lasten als op baten). Tegenover het per 
saldo nadeel van € 107.000,-- staan voordelen op de raadspro-
gramma's 1 t/m 7. (zie ook de toelichting in de paragraaf bedrijfs-
voering waar een verdeling van de concernoverhead over de pro-
gramma’s is terug te vinden). 

997.300 -1.104.100 n.v.t. 

 Op de kostenplaats kapitaallasten is er een voordeel op de be-
spaarde rente wegens het vervangen van de voorzieningen voor 
nog te besteden bijdragen van medeoverheden door posten voorui-
tontvangen op de balans Zie ook onder 8.3 Baten financieringsfunc-
tie. Totaal BN.  

226.300  n.v.t. 

     
8.5 Diverse kleine verschillen binnen de producten van algemene dek-

kingsmiddelen. 
-13.900 20.100 1 

  Totale afwijking algemene dekkingsmiddelen 1.209.700 -1552.200 

 
 
3.1.2.3 Analyse post onvoorzien 
 

Omschrijving Begroting 2008
na wijziging

Gerealiseerd
2008

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Lasten onvoorzien 0 0 0 0
Baten onvoorzien 0 0 0 0

Saldo onvoorzien 0 0 0 0
 
 
Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol. 
 
 (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  

  Onvoorziene uitgaven   
9.1 De post onvoorzien is in zijn geheel aangewend voor uitvoerings-

kosten Structuurvisie (conform raadsbesluit april 2008). 
0 0 n.v.t. 

    
  Totale afwijking onvoorzien 0 0 
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3.1.2.4 Analyse reserves 
      (voordeel + / nadeel -) 
 

Omschrijving Begroting na 
wijz. 2008

na wijziging

Gerealiseerd
2008

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Toevoeging aan reserves -4.098.900 -6.044.500 -1.945.600 0
Onttrekking aan reserves 6.952.700 6.295.300 -657.400 0

Saldo mutaties reserves 2.853.800 250.800 -2.603.000 0
 
Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol. 
 
 (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving Lasten Baten Criterium

*)  

  Reserves 
 

      

10.1 Vrije reserve    
 Het voordeel op de storting in de Vrije reserve betreft € 163.000,-- 

minder toevoeging van bespaarde rente. De voorzieningen voor 
bijdragen van medeoverheden met een bestedingsverplichting zijn 
vervallen omdat de nog te besteden bijdragen vanaf 2008 als 
vooruitontvangen posten beschouwd moeten worden. Het totaal 
aan reserves en voorzieningen waarover bespaarde rente wordt 
gerekend is daardoor lager dan begroot. Het saldo aan bespaarde 
rente dat aan de Vrije reserve kan worden toegevoegd is daar-
door ook lager dan geraamd.  
De geraamde afdracht aan de vrije reserve wegens toeslag 
stadsuitbreiding bij grondverkopen is € 57.000,-- hoger dan ge-
raamd. 

106.000  n.v.t. 

     
10.2 Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing    
 In het kader van de overgang van voorzieningen naar reserves is 

het saldo van ‘voorziening egalisatie afvalstoffenheffing’ t.g.v. de 
exploitatie (baten programma 5) aangewend. Hier tegenover staat 
op dit hoofdstuk een storting in deze reserve als last/nadeel (T en 
BN op totale rekening). 

-1.360.700  1 

     
10.3 Reserve onderhoud verharding    
 De mutaties op Wegen, straten en pleinen (programma 5) van in 

totaal € 837.300,-- (voordelig) worden verrekend met deze ‘reser-
ve onderhoud verharding’ die hier voor een nadeel zorgen (of wel 
per saldo een toevoeging voor toekomstig onderhoud/ T en BN op 
totale rekening). 

-567.000 -270.300 1 

     
10.4 Reserve onderhoud buitenkant openbaar onderwijs    
 Nadeel op dit product betreft overgang van ‘voorziening onder-

houd buitenkant’ naar ‘reserve groot onderhoud’. Tegenover dit 
nadeel staat een voordeel op programma 4 (BN op totale reke-
ning). 

 -59.000 1 

     
10.5 Reserve onderhoud buitenkant BBO    
 Nadeel op dit product van per saldo € 250.000,-- betreft overgang 

van ‘voorziening onderhoud buitenkant’ naar ‘reserve groot on-
derhoud’. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op programma 
4 (BN op totale rekening). 

-128.000 -122.000 2 

     
10.6 Diverse kleine verschillen in reservemutaties. 

 
4.100 -206.100  

  Totale afwijking reserves -1.945.600 -657.400 
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3.1.2.5 Analyse investeringen 
 

Uit de productenrealisatie blijkt dat er op het totaal van de investeringen er twee met overschrijdingen van het 
oorspronkelijke krediet zijn, waarvan de overschrijding als financieel onrechtmatig moet worden beschouwd 
voor een totale fout van € 144.300,--. De overschrijdingen hadden gemeld kunnen worden bij de 3e program-
mamonitor 2008, ook al bleven de hogere kapitaallasten binnen de marge van € 50.000,-- voor het melden 
van afwijkingen. Voor het overige zijn er geen overschrijdingen van materiële betekenis. Een verdere analyse 
is daarom achterwege gelaten. 
 
Verklaring op hoofdlijnen van de verschillen 
*) De 6 begrotingscriteria zoals opgenomen in het (meerjarige) controleprotocol. 
 (voordeel + / nadeel -) 
Nr. Omschrijving Uitgaven Inkomsten Criterium

*)  

  Investeringen       
11.1 Vervangen voertuigen stedelijk beheer   

 

Bij de 3e programmamonitor 2007 is extra krediet beschikbaar ge-
steld voor hogere investeringskosten dan geraamd, met name we-
gens arbo-eisen en hogere aanschafbelasting. Achteraf is het ver-
vallen van het grijs kenteken voor gemeentelijke bedrijfswagens 
duurder uitgevallen dan ingeschat. 

-50.500 3 

    
11.2 Buurtsportaccommodatie A Bolnes    

 

Er is een overschrijding door hogere kosten enerzijds en de bruto-
verantwoording van de investering anderzijds. Er wordt een bijdrage 
van derden ontvangen van € 50.000,--. Het beschikbaar gestelde 
krediet is gebaseerd op netto kosten, terwijl de verantwoording bruto 
geschiedt. Na aftrek van de te ontvangen bijdrage blijft een over-
schrijding over van € 43.800,--.  

-93.800 3 

    
 
 
3.1.2.6 Samenvatting afwijkingen programmarekening 
 

Omschrijving Begroting 2008
na wijziging

Gerealiseerd
2008

voordeel +
nadeel -

waarvan 
onrechtmatig

Totaal lasten programma's -100.476.400 -97.206.500 3.269.900
Totaal lasten alg. dekkingsm. -2.604.100 -1.394.400 1.209.700
Lasten onvoorzien 0 0 0
Totaal lasten voor bestemming -103.080.500 -98.600.900 4.479.600
Totaal toevoeging aan reserves -4.098.900 -6.044.500 -1.945.600
Totaal lasten na bestemming -107.179.400 -104.645.400 2.534.000 0

Totaal baten programma's 47.326.200 48.067.000 740.800
Totaal baten alg. dekkingsm. 52.781.800 51.229.600 -1.552.200
Baten onvoorzien 0 0 0
Totaal baten voor bestemming 100.108.000 99.296.600 -811.400
Totaal onttrekking aan reserves 6.952.700 6.295.300 -657.400
Totaal baten na bestemming 107.060.700 105.591.900 -1.468.800 0

Saldo voor bestemming -2.972.500 695.700 3.668.200 0
Saldo mutaties reserves 2.853.800 250.800 -2.603.000 0
Saldo na bestemming             *) -118.700 946.500 1.065.200 0
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3.1.3 Overzicht verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) 
 
3.1.3.1 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. 
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BZK 6 Innovatie openbaar bestuur Tijdelijke subsidieregeling 
innovatie openbaar bestuur 
2006

Provincies, gemeenten  en 
gem.reg.

Verklaring gemeente dat project(en) is (zijn) 
gerealiseerd conform toekenningbesluit(en)

0 =niet
1 =wel (selecteer uit lijst)

2008 1 0 0 R

Besteed bedrag tot en met jaar t In euro’s 2008 € 0 R

OCW 13 Gemeenten, niet G-31 Beginstand voorziening / overlopende post 
jaar t

In euro’s Jaarlijks € 116.667 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 € 61.352 R

Besteed bedrag aan voorschoolse educatie In euro’s Jaarlijks € 154.334 R

Besteed bedrag aan schakelklassen In euro’s Jaarlijks € 0 R
Besteed bedrag aan vroegschoolse 
educatie

In euro’s Jaarlijks € 80.403 R

Aantal deelnemende kinderen aan 
voorschoolse educatie

In aantallen Jaarlijks 322 D2

Aantal deelnemende leerlingen aan 
schakelklassen

In aantallen Jaarlijks 0 D2

OCW 14 Lasten van educatie o.g.v. afgesloten 
overeenkomst(en) met één of meerdere 
roc’s

In euro’s Jaarlijks € 619.351 R

Teruggevorderd bedrag van ROC's over 
jaar t -1
terug te betalen aan het rijk (kolom 12)
mee te nemen naar t+1 (kolom 14)

In euro's Jaarlijks € 0 € 0 R

OCW 17B Uitkering Marsrouteplannen 
(Bibliotheken). 
Vernieuwingsimpulsmiddelen

Wet op het Specifiek 
Cultuurbeleid
Bekostigingsbesluit 
cultuuruitingen

Provinciale beschikkingen

Gemeenten (SiSa tussen 
medeoverheden)

Besteed bedrag t/m jaar t. (kolom 10) 

Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5)

Hieronder per beschikkingsnummer 
invullen.

1 PZH-2008-483924 In euro’s Jaarlijks 0 € 19.800 R
VROM 26A Subsidieregeling BANS 

Klimaatconvenant 
Wet milieubeheer Provincies en gemeenten Totaal cumulatief bestede subsidiabele 

uitvoeringskosten tot en met jaar t (kolom 
9) en eigen gemeentelijke bijdrage aan plan 
van aanpak (kolom 11)

In euro’s Jaarlijks € 104.271 € 155.830 R

Totaal aantal geplande projecten (volgens 
plan van aanpak) en totaal  afgeronde 
projecten (realisatie) tot en met jaar t.

In aantallen en toelichting afwijking indien 
sprake is van nieuwe, gewijzigde of 
vervallen projecten.

Jaarlijks 26 24 Afspraken 19 
en 24 nog niet 
gerealiseerd

R

Verklaring van gemeente/ provincie dat 
plan van aanpak is gerealiseerd conform 
toekenningsbesluit. 

0 =niet
1 =wel
2 =niet gerealiseerd conform 
toekenningsbesluit maar uitvoering plan 
van aanpak wel afgerond

Na afloop van het 
gehele 
uitvoeringstraject.

1 0 D1

WWI 34 Inburgering (oude stelsel) Wet inburgering nieuwkomers 
(Win)

Gemeenten niet G-31 In 2006 afgegeven beschikkingen voor 
inburgeringsprogramma's aan 
nieuwkomers in de zin van de Win. 

In aantallen 2008 27 D1

In 2006, 2007 en 2008 afgegeven 
verklaringen aan nieuwkomers in de zin 
van de Win die betrekking hebben op 
beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven. 

In aantallen 2008 19 D1

WWI 35 Inburgering (nieuwe stelsel) Wet inburgering Besluit 
inburgering  Regeling 
vrijwillige inburgering niet-
G31 2007 

Gemeenten niet G-31 en 
gem. reg.

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 
2009 voor het eerst een 
inburgeringsvoorziening is vastgesteld

In aantallen 2011 D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 
2009 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 D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 
2009 voor het eerst een gecombineerde 
inburgeringsvoorziening is vastgesteld. 

In aantallen 2011 D1

Onderwijsachterstanden-beleid niet-
GSB (OAB)

Besluit vaststelling 
doelstelling en bekostiging 
Onderwijsachterstandenbelei
d 2006-2010, art 4 t/m 10 
Regeling tijdelijke toekenning 
extra voorschoolse middelen, 
artikel 4
Schakelklassen, artikel 166 
van de Wet op het primair 
Onderwijs

Wet Educatie Beroepsonderwijs 
niet G-31

Wet Educatie 
Beroepsonderwijs 
Uitvoeringsbesluit WEB

Gemeenten, niet G-31 en 
gem.reg.
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Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 
2009 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 D1

Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het 
besluit van de Staatssecretaris van Justitie 
van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een 
inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de 
jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden). 

In aantallen 2011 D1

Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het 
besluit van de Staatssecretaris van Justitie 
van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een 
inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de 
jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 
kalenderjaren na vaststelling van de 
inbugeringsvoorziening hebben 
deelgenomen aan het inburgeringsexamen 
(gepardonneerden). 

In aantallen 2011 D1

In 2008 bekend gemaakte 
handhavingsbeschikkingen en verstrekte 
kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen.

In aantallen 2008 49 D1

Geestelijk bedienaren voor wie in 2008 een 
inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

In aantallen 2008 0 D1

Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben 
deelgenomen aan het inburgeringsexamen. 

In aantallen 2008 0 D1

Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben 
deelgenomen aan het aanvullend 
praktijkdeel van het inburgeringsexamen. 

In aantallen 2008 0 D1

In 2007 afgegeven beschikkingen voor 
inburgeringsprogramma’s aan 
nieuwkomers in de zin van de Win.

In aantallen 2008 7 D1

In 2007 en 2008 afgegeven verklaringen 
aan nieuwkomers in de zin van de Win die 
betrekking hebben op beschikkingen die in 
2007 zijn afgegeven.

In aantallen 2008 3 D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 
2009  voor het eerst een duale 
inburgeringsvoorziening is vastgesteld. 

In aantallen 2011 D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 
2009 voor het eerst een 
taalkennisvoorziening is vastgesteld.

In aantallen 2011 D1

WWI 41B Investering stedelijke vernieuwing 
(ISV)

Wet Stedelijke Vernieuwing

Provinciale beschikkingen

Programma-gemeenten ( 
SiSa tussen 
medeoverheden)

Doelstellingen en prestatieafspraken die 
met de provincies zijn overeengekomen 
o.b.v. het stedelijk meerjaren 
ontwikkelingsprogramma. 

Optioneel ook bij jaarrekening 2008 in te 
vullen.

1 totaal aantal nieuwe woningen In aantallen 2009 1.600 894 in 
ontwikkeling

D1

2 aantal sociale woningen In aantallen 2009 450 178 in 
ontwikkeling

D1

3 aantal te slopen woningen In aantallen 2009 600 295 in 
ontwikkeling

D1

4 saldo aantal nieuw woningen In aantallen 2009 1.000 599 in 
ontwikkeling

D1

5 aantal gebieden met grootschalige 
provinciale groenontwikkeling

In aantallen 2009 6 0 in 
ontwikkeling

D1

6 aantal km. Recreatieve wandelroute In aantallen 2009 2 0 in 
ontwikkeling

D1

7 aantal wijken waar fysieke culturele 
kwaliteiten aantoonbaar en integraal 
onderdeel uitmaken van de 
gebiedontwikkeling

In aantallen 2009 5 5 in 
ontwikkeling

D1
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8 verbetering bodemkwaliteit in aantal BPE's In aantallen 2009 37.800 23.577 
Driehoek 
Rijsoord: 

4977 bpe en 
Retiefstraat 

eo: 18600 bpe

Substitutie 
van locaties 

Het Zand 
(HAK) en 

Sportlaan/Kon
inginneweg 
voor locatie 
Retiefstraat 

e.o.

D1

9 sanering A-lijst woningen (geluid) In aantallen 2009 124 123 0 D1
10 onderzoek invoering milieumanagement 

bedrijfsterrein Donkersloot
In aantallen 2009 1 1 0 D1

11 notitie energievisie bedrijfsterrein 
Cornelisland

In aantallen 2009 1 1 0 D1

12 vastgesteld Waterplan In aantallen 2009 1 1 in 
ontwikkeling

D1

13 onderzoek naar verbeterings-
mogelijkheden 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 0 D1

16 aantal gerealiseerde aansluitingen op 
hoogwaardige woonomgeving

In aantallen 2009 11 1 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

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 0 D1
Verplichtingen / afspraken met VROM / de 
provincie n.a.v. eindsaldo 
investeringstijdvak ISV I

1 0 In aantallen / euro's (verschillen per 
gemeenten)

2009 0 0 0 0 D1: 
aantallen 
R:euro’s

Eindsaldo ISV I In euro’s 2009 € 1.691.041
Besteed bedrag investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing

In euro’s Jaarlijks € 982.662 € 0 R

Correctie over besteed bedrag investering 
stedelijke vernieuwing voorgaand jaar

In euro's Jaarlijks 0 R

SZW 55 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet Sociale Werkvoorziening 
(Wsw)

Gemeenten Het totaal aantal geïndiceerde inwoners 
van uw gemeente dat een dienstbetrekking 
heeft of op de wachtlijst staat én 
beschikbaar is om een dienstbetrekking als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 
van de wet te aanvaarden op 31 december 
2008.

In aantallen Jaarlijks 199,50 R

Het totaal aantal inwoners dat is 
uitgestroomd uit het werknemersbestand in 
2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.

In arbeidsjaren Jaarlijks 3,50 R

Het totaal aantal gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor geïndiceerde 
inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren

In arbeidsjaren Jaarlijks 167,57 R

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid 
werkenplekken voor geïndiceerde inwoners 
in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.

In arbeidsjaren Jaarlijks 6,71 R

SZW 57 Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet Werk en Bijstand Gemeenten Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 65 
jr en ouder

In euro's kasstelsel Jaarlijks € 221.920 Nvt

(inkomensdeel) Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 
jonger dan 65 jaar

In euro's kasstelsel Jaarlijks € 6.159.832 Nvt

Totaal ontvangsten (niet-rijk) van derden 
inkomensdeel categorie 65 jr en ouder

In euro's kasstelsel Jaarlijks € 3.749 Nvt
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Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel 
categorie jonger dan 65 jaar

In euro's kasstelsel Jaarlijks € 193.283 Nvt

Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet Werk en Bijstand Gemeenten Meeneemregeling: overheveling 
overschot/tekort van 2007 naar 2008

In euro’s kasstelsel (bij  tekort een 
negatief bedrag invullen)

2008 € 1.382.287 R

(werkdeel) Meeneemregeling: overheveling 
overschot/tekort van 2008 naar 2009

In euro’s kasstelsel (bij  tekort een 
negatief bedrag invullen)

2008 € 1.269.533 R

Totaal uitgaven werkdeel In euro's kasstelsel Jaarlijks € 2.155.325 R
Omvang van het in 2007 uitgegeven 
bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan 
worden vastgesteld. 

In euro's 2008 € 0 R

Omvang van het in 2008 uitgegeven 
bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet 
kan worden vastgesteld.

In euro's 2008 € 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 58 Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (IOAW)

Gemeenten Uitgaven IOAW In euro's kasstelsel Jaarlijks € 214.334 R

Ontvangsten IOAW (niet-rijk) In euro's kasstelsel Jaarlijks € 2.652 R
SZW 59 Wet inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Gemeenten Uitgaven IOAZ In euro's kasstelsel Jaarlijks € 58.389 R

Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) In euro's kasstelsel Jaarlijks € 0 R
Uitvoeringskosten IOAZ In euro’s kasstelsel Jaarlijks € 1.123 R

SZW 61 Bijstandverlening Zelfstandigen Besluit Bijstandsverlening 
Zelfstandigen 2004 art 54

Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. 
Bob)

In euro's kasstelsel Jaarlijks € 68.732 R

Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz 
2004

In euro's kasstelsel Jaarlijks € 136.289 R

Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. 
Bob) (excl. rijk)

In euro's kasstelsel Jaarlijks € 3.593 R

Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 
Bbz (excl. rijk)

In euro's kasstelsel Jaarlijks € 7.635 R

Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. 
Bob)

In euro's kasstelsel Jaarlijks € 16.087 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

SZW 62 Wet 
Werkloosheidsvoorziening

Gemeenten Betaalde uitkeringen, inclusief sociale 
lasten

In euro’s kasstelsel Jaarlijks € 0 R

Betaalde uitvoeringskosten In euro’s kasstelsel Jaarlijks € 0 R
Ontvangsten In euro’s kasstelsel Jaarlijks € 798 R

VWS 69 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

0 = niet
1 = gedeeltelijk
2 = volledig

Eenmalig na afronding 0 In ontwikkeling R

JenG 77 Invoering Centra voor Jeugd en 
Gezin (CJG)

Tijdelijke regeling CJG Gemeenten Besteed bedrag in jaar t aan 
jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke 
ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en 
gezin en het realiseren van centra voor 
jeugd en gezin. 

In euro’s Jaarlijks € 540.718 R

Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW), art 54

Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ), art 54

Wet Werkloosheidsvoorziening 
(WWV)
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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.  
 

Bedrag

-111.900

nr. raadsver-
gadering

toelichting

3e 24-4-2008 Uitvoering structuurvisie (werkelijke uitgaven t/m 2008) 179.000

6e 3-7-2008 Bijraming post onvoorzien via 2e programmamonitor 2008 
(zie ook toelichting bij paragraaf 2.2.9)

-78.100

Restant volgens rekening 2008 
(wordt meegenomen als doorgeschoven prestatie op programma 5)

11.000

Omschrijving

Geraamd in de begroting 2008 (€ 2,50 per inwoner) 
Aanwending via begrotingswijziging voor:
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Toelichting éénmalige lasten of baten

Omschrijving Begroting
2008 na wijz.

Rekening 
2008

Begroting
2008 na wijz.

Rekening 
2008

Programma 1 Werk en economie
beheren nutsvoorzieningen upc storting in voorziening  compensatie upc -396.000 -396.000
verhuurde gebouwen Lagere opbrengst verkoop panden omdat de geplande verkoop van 2 

panden nog niet tot stand is gebracht. 
60.000 0

Geen extra afschrijving van 2 panden omdat de verkoop nog niet heeft 
plaatsgevonden

-54.000 0

sociale werkvoorziening Ridderkerk storting in voorziening sociale werkvoorziening -3.223.000 -3.223.000
sociale werkvoorziening Ridderkerk Ten opzichte van begroting is in de rekening ook gelden uitbetaald 

aan andere SW-bedrijven dan Drechtwerk. Verder is de bijdrage per 
SE hoger dan geraamd

-4.929.000 -5.122.000

uitstroombevordering De 135.000 euro is het resterende bedrag aan ESF-subsidie voor het 
project jeugdwerkloosheid dat de gemeente in 2006 en 2007 heeft 
uitgevoerd. Dit project is in 2008 afgerekend en derhalve heeft nog 
een subsidie nabetaling plaatsgevonden.

0 135.000

Economische aangelegenheden In 2008 is de haven gebaggerd. Dit vindt ongeveer één keer per 8 à 
10 jaar plaats. De kosten worden gedekt uit de 'reserve onderhoud en 
baggeren haven' (zie product Reserves op Hoofdstuk 8).

-150.000 -148.200

Verhuurde gronden In 2008 is een perceel grond aan de Kievitsweg verkocht. 180.200 180.200
Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen In 2008 is grondbedrijfcomplex Nieuw Reijerwaard-Zuid afgesloten 

(geraamde baten € 100.000,--, werkelijke baten € 113.400,--). In 2008 
is op grondbedrijfcomplex Nieuw Reijerwaard-Noord tussentijds winst 
genomen (geraamde en werkelijke baten € 1.000.000,--). In 2008 zijn 
twee erfpachtpercelen verkocht, de boekwaarden van deze percelen 
zijn versneld afgeschreven (geraamde en werkelijke lasten € 206.900,--
) en de verkoopopbrengsten verantwoord (geraamde en werkelijke 
baten € 497.900,--).

-206.900 -206.900 1.597.900 1.611.300

Totaal programma 1 Werk en Economie -8.958.900 -9.096.100 1.838.100 1.926.500
Programma 2 Veiligheid

Totaal programma 2 Veiligheid 0 0 0 0
Programma 3 Bestuur en Participatie

Totaal Programma 3 Bestuur en Participatie 0 0 0 0
Programma 4 Educatie

Openbaar basisonderwijs uitsluitend 
huisvesting

Eenmalig was € 275.000 in de primitieve begroting opgenomen. Via 
monitor 2 is hiervan € 200.000 doorgeschoven naar 2009 en werd 
verwacht dat € 75.000 in 2008 zou worden uitgegeven. Dit is echter 
niet uitgegeven in 2008 en wordt als bij de jaarrekening als 
doorgeschoven prestatie meegenomen naar 2009. Eenmalig ontstaat 
in 2008 dus nu een voordeel van € 75.000,00

-75.000 0

Openbaar basisonderwijs uitsluitend 
huisvesting

bruidsschat vanwege verzelfstandiging onderwijs -83.000 -83.000

Openbaar basisonderwijs uitsluitend 
huisvesting

Hogere kapitaallasten dan geraamd wegens extra afschrijving op 
onderwijsinvesteringen (meubilair, leermiddelen en computers) die niet 
meer in het bezit van de gemeente zijn.

0 -127.000

bijz. basisonderwijs excl. Huisvesting minder bijdragen aan schoolbesturen dan geraamd -100.000 -40.000
bijzonder basisonderwijs uitsluitend 
huisvesting Het bedrag is bedoeld voor tijdelijke huisvesting de Burcht en is niet in 

2008  uitgegeven, omdat bij de 1e aanbesteding van de nieuwbouw 
voor een te hoog bedrag geoffreerd werd. Hierdoor moest er een 
nieuw ontwerp en een nieuwe aanbestedingsronde komen voor de 
nieuwbouw. Om deze reden heeft de nieuwbouw vertraging opgelopen

-250.000 0

bijzonder basisonderwijs uitsluitend 
huisvesting

De raming voor sloopkosten Schaepmanschool bedraagt € 40.000. 
daarnaast is vanuit 2007 € 60.000 als doorgeschoven prestatie 
overgeheveld naar 2008. Hiervan is € 45.000 als last opgenomen in 
2008 en blijft in 2008 eenmalig € 15.000 over. Per saldo ontstaat in de 
jaarrekening een eenmalig voordeel van € 40.000 + € 15.000 = € 
55.000

40.000 -15.000

openbaar voortgezet onderwijs uitsluitend 
huisvesting

Tijdelijke huisvesting units praktijkschool (Farel- en Geminicollege) -220.250 -233.000

Leerlingenvervoer incidenteel hogere lasten dan geraamd op het produkt 
leerlingenvervoer. De hogere vervoerskosten zijn veroorzaakt door 
o.a. aanbesteding leerlingenvervoer, aanschaf Easy Travel NL en 
basiscursus leerlingenvervoer

-503.000 -560.000

opvoedingsondersteuning lagere kosten betreft de opening (start) Centrum voor Jeugd en Gezin 
die begin 2009 heeft plaatsgevonden en meevallende kosten voor 
inrichting van het centrum

-480.000 -413.000

Totaal Programma 4 Educatie -1.671.250 -1.471.000 0 0
Programma 5 Woon- en Leefomgeving 

Milieu In 2008 is de bijdrage aan de DCMR lager i.v.m. afrekeningen van niet 
bestede bijdragen over de voorgaande jaren t.g.v. de gemeente 
(geraamde lasten € 836.600, werkelijke lasten € 596.100,--). In 2008 is 
de 'Voorziening Omgevingslawaai' veranderd in een 'Reserve 
Omgevingslawaai'. Het saldo van de voorziening is ten gunste van dit 
product gebracht (geraamde en werkelijke baten € 70.600,--). 
Hiertegenover staat een storting van dit bedrag in de reserve op het 
product Reserves op Hoofdstuk 8.

-836.600 -596.100 70.600 70.600

Eénmalige lasten Eénmalige baten
Lasten met een - en baten met een +

3.1.5  Overzicht eenmalige lasten en baten

In dit overzicht worden opgenomen de lasten en baten die zich slechts éénmalig in de planperiode voordoen en groter zijn dan € 50.000,--
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Toelichting éénmalige lasten of baten

Omschrijving Begroting
2008 na wijz.

Rekening 
2008

Begroting
2008 na wijz.

Rekening 
2008

Eénmalige lasten Eénmalige baten
Lasten met een - en baten met een +

Stedelijke ontwikkeling In 2008 is € 190.000,-- beschikbaar gesteld voor het opstellen van de 
structuurvisie Ridderkerk. Van dit budget is € 60.000,-- geraamd in 
2009. Hieraan wordt de € 11.000,-- toegevoegd die in 2008 nog niet is 
besteed (geraamde lasten € 130.000,--, werkelijke lasten € 119.000,--
). T.b.v. projecten woningbouw is € 1.204.000,-- aan subsidie 
uitgekeerd. Hiertegenover staat een bijdrage van de Stadsregio 
Rotterdam (geraamde en werkelijke lasten en baten € 1.204.000,--). 
De lasten t.b.v. projecten Stedelijke Vernieuwing (ISV) bedragen € 
982.600,--. Hiertegenover staat een bijdrage van de Stadsregio 
Rotterdam (geraamde lasten en baten € 1.438.200, werkelijke lasten 
en baten € 982.600,--).

-2.772.200 -2.305.600 2.642.200 2.186.600

Bouwgrondexploitatie woningbouw In 2008 is grondbedrijfcomplex Vondelparck afgesloten (geraamde 
baten € 67.000,--, werkelijke baten € 67.600,--).

67.000 67.600

Bouwgrondexploitatie overige projecten In 2008 is bij grondbedrijfcomplex Praktijkschool tussentijds winst 
genomen (geraamde en werkelijke baten € 500.000,--).

500.000 500.000

Vergunningverlening en handhaving In 2008 is de opbrengst leges hoger hetgeen vooral veroorzaakt wordt 
door meer bouwleges als gevolg van enkele grote bouwvergunningen 
(m.n. nieuwbouw Slikkerveer Zuid Oost).

958.600 1.222.900

Wegen, straten en pleinen n het laatste kwartaal van 2008 zijn een aantal vergunningen verleend 
aan nutsbedrijven waar een forse vergoeding voor onderhoud en 
degeneratie van de verharding tegenover staat.

0 74.100

Straatmeubilair Eénmalige advies- en aanbestedingskosten alsmede 
engineeringskosten met betrekking tot de aanbesteding van de 
buitenreclameobjecten.

160.300 160.300

Straatmeubilair Doorberekende kosten in contracten driehoeksborden, abri's en 
plattegronden buiten

161.050 161.050

Waterhuishouding Bijdrage vanuit Subbied - regeling  van het Rijk op uitgevoerd 
baggerwerk (zie 60.812)

0 51.900

Totaal Programma 5 Woon- en Leefomgeving -3.448.500 -2.741.400 4.399.450 4.334.750
Programma 6 Welzijn

sportstimulering Bos-impuls Bos-subsidies -30.000 -50.000 30.000 50.000
Groene sportvelden en terreinen Het incidenteel nadeel op subsidie SRS wordt veroorzaakt omdat het 

in 2007 geplande onderhoud niet in 2007 is uitgevoerd. Het nadeel 
vanwege de doorgeschoven prestatie is éénmalig.

-695.000 -839.000

Totaal Programma 6 Welzijn -725.000 -889.000 30.000 50.000
Programma 7 Zorg

openbare gezondheidszorg terugbetaalde WMO-subsidies 2007. 0 53.000
Jeugdgezondheidszorg De inkomsten uit de BDU + aanvulling zijn niet zo hoog als er begroot 

staat
483.000 430.000

Totaal Programma 7 Zorg 0 0 483.000 483.000
Hoofdstuk 8 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

reproductie toenemende vraag naar kleurenreproductie en grote eenmalige opdrachten 
als APV boekjes e.d.

-109.000 -176.000

Saldi kostenplaatsen Salarissen van een aantal medewerkers van team Algemene 
Ondersteuning (Bovenformatieven)

311.000 302.991

Beleggingen In 2008 is incidenteel een hogere dividenduitkering ontvangen van de 
NV Eneco (geraamde en werkelijke baten € 781.000,--).

781.000 781.000

Beleggingen In 2008 is incidenteel een hogere dividenduitkering ontvangen van de 
NV MAR (geraamde baten € 190.000,--, werkelijke baten € 195.300,--) 
en NV Netwerk (geraamde en werkelijke baten € 63.500,--). Dit 
voordeel is verrekend met de voorziening volledige kostendekking 
afvalstoffenheffing (zie product Afval bij programma 5).

253.500 258.800

Reserves De kosten voor het baggeren van de haven worden gedekt uit de 
'Reserve onderhoud en baggeren haven' (geraamde baten € 150.000,--
, werkelijke baten € 148.200,--; zie ook product  Economische 
aangelegenheden op programma 1). In 2008 is de 'Voorziening 
Omgevingslawaai' veranderd in een 'Reserve Omgevingslawaai'. Het 
saldo uit de voorziening is ten gunste van het product Milieu op 
programma 5 gebracht. Op het product Reserves wordt dit bedrag 
gestort in de nieuwe reserve (geraamde en werkelijke lasten € 70.600,-
-).

-70.600 -70.600 150.000 148.200

Reserves beschikking over vrije reserve tbv verzelfstandiging onderwijs 83.000 83.000
Reserves Bijdrage vanuit Subbied - regeling  van het Rijk op uitgevoerd 

baggerwerk is verrekend met de reserve onderhoud watergangen (zie 
60.514)

0 51.900

Totaal hoofdstuk 8 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen 131.400 108.291 1.267.500 1.271.000

Totaal alle programma's -14.672.250 -14.089.209 8.018.050 8.065.250
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BALANS MET TOELICHTING 
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3.2.1 Balans per 31 december 2008

ACTIVA

Volgnr.

1.

 6.100 9.150
-
-
- 6.100 9.150
-

82.377.044 75.616.744
- 80.048.352 73.499.244
- 2.238.729 1.820.595
- 89.964 296.905

7.621.688 7.912.424
 - Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen 3.456.219 3.547.218
- Gemeenschappelijke regelingen 0
- Overige verbonden partijen 0

-
 - Woningbouwcorporaties 951.497 1.435.105

- Deelnemingen 0
- Overige verbonden partijen 0

- 3.195.821 2.911.383
-
   
- 18.151 18.718
   

Totaal vaste activa 90.004.832 83.538.318

2. Vlottende activa
 
 Voorraden 17.578.448 13.689.057

-
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden 12.226.399 10.580.788
- Grond- en hulpstoffen

- 5.352.049 3.108.269

- 0 0
- 0 0

7.309.174 12.831.816

- 4.044.945 3.968.320
- 0 6.000.000

- 0 0

- 3.264.229 2.863.496
- 0 0

Liquide middelen 335.657 6.805.254
- 16.426 17.955
- 143.686 6.554.346
- 175.545 232.953

Overlopende activa 2.124.017 3.212.236

27.347.297 36.538.363

Totaal-generaal 117.352.128 120.076.681

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

Omschrijving 31.12.2008

Totaal vlottende activa

Vooruitbetalingen

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Postbanksaldi

Verstrekte kasgeldleningen

Gereed product en handelsgoederen

Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen

Banksaldi
Kassaldi

Overige uitzettingen
Overige vorderingen

Vorderingen op openbare lichamen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Grond en hulpstoffen:

Overige langlopende leningen

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

31.12.2007

Kosten verbonden aan sluiten van geldleningen

Leningen aan:

Kosten onderzoek/ontwikkeling van een actief
Overige immateriële activa

Materieel

Financieel
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Balans per 31 december 2008

           PASSIVA

Volgnr.

3.

62.228.351 61.532.937 61.532.937
-

- Algemene reserve 30.582.115 31.335.944 31.335.944
- 2.949.166 2.333.853 2.333.853

      
- Overige bestemmingsreserves 27.750.844 21.333.915 21.333.915

- 946.226 6.529.225 6.529.225

Voorzieningen 6.985.919 8.519.849 13.782.330
- 3.330.104 3.377.630 3.377.630

- 0 0 0
- 3.655.815 5.142.219 10.404.700

28.801.337 32.039.342 32.039.342

- 0 0 0
-

- 0 0 0
       

- 27.822.837 30.851.484 30.851.484
       

- Binnenlandse bedrijven 0 0
- Overige binnenlandse sectoren 975.540 1.184.897 1.184.897
- 0 0 0

       
- 0 0 0

 - 2.961 2.961 2.961

98.015.607 102.092.128 107.354.609

4.

5.670.266 7.479.852 7.479.852

- Kasgeldleningen 0 0 0
- Bank- en Girosaldi 0 0 0
- Overige schulden 5.670.266 7.479.852 7.479.852

Overlopende passiva 13.666.255 10.504.700 5.242.220
- Overlopende passiva 8.065.635  5.242.220
- Vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting 5.600.620 5.262.481

Totaal vlottende passiva 19.336.521 17.984.552 12.722.072

Totaal-generaal 117.352.128 120.076.680 120.076.680

Gewaarborgde geldleningen 120.909.913 125.857.824 125.857.824
Garantstellingen 19.854.296 22.191.986 22.191.986

Eigen vermogen
Reserves:

Omschrijving 31.12.2008 31.12.2007
01.01.2008

na vaststellen
rekening 2007

Bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen in tarieven 
op te vangen

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

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:

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
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3.2.2 Toelichting op de Balans per 31 december 2008 
 
3.2.2.1 Methode van waarderen en afschrijven 
 

De afschrijvingsverordening is in de raad van 19 december 2005 vastgesteld. Het afschrijvingsbe-
leid voldoet aan het wettelijk kader, het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten 2004 
(BBV). 
 
Stelselwijziging 
Door een wijziging van het BBV zijn de regels over de verantwoording van overheidsbijdragen met 
een bestedingsverplichting met ingang van 2008 gewijzigd. Tot en met 2007 moesten nog niet be-
stede voorschotten in een voorziening worden gestort. Met ingang van 2008 moeten nog niet be-
stede bedragen als vooruit ontvangen worden verantwoord. Er treedt een verschuiving aan de pas-
sivazijde van de balans op. 
Een dergelijke stelselwijziging moet volgens het BBV in de openingsbalans worden verwerkt van 
het jaar waarin de wijziging ingaat. In de balans bij de rekening 2008 is dit gebeurd door een extra 
kolom op te nemen waarin de verschuiving ten opzichte van de balans per 31 december 2007 in-
zichtelijke wordt gemaakt. Het totaal aan voorschotten op overheidsbijdragen met een bestedings-
verlichting bedraagt per 1 januari 2008 € 5.262.481,--. In de staat van voorzieningen onder para-
graaf 3.2.6 is hiervan een specificatie opgenomen. 
Nog niet bestede bijdragen met een bestedingsverplichting van anderen dan overheden moeten 
nog steeds als voorziening op de balans worden verantwoord.  
 
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 2008 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. 
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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

3.2.3 Staat van vaste activa
bedrag van de ringen in ringen in bedrag van de afschrijvingen/ afschrijving in aflossing in begin eind 
uitgaven begin uitgaven eind aflossingen begin

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
13 Immaterieel: kosten onderzoek en ontwikkeling actief 15.249 0 0 15.249 6.100 3.050 0 9.150 6.100

Totaal: Immateriële vaste activa 15.249 0 0 15.249 6.100 3.050 0 9.150 6.100
21 Materieel economisch nut: Gronden en terreinen eigendom 7.852.197 796.088 0 8.648.284 2.223.315 107.999 0 5.628.882 6.316.970
24 Materieel economisch nut: Bedrijfsgebouwen 60.407.219 4.789.799 0 65.197.018 15.067.605 1.335.464 0 45.339.614 48.793.949
25 Materieel economisch nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 10.109.651 797.087 390 10.906.348 2.204.912 254.799 0 7.904.739 8.446.636
26 Materieel economisch nut: vervoersmiddelen 275.330 633.919 12.247 897.002 169.911 29.753 0 105.419 697.338
27 Materieel economisch nut: Machines, apparaten en installaties 10.284.964 753.310 12.462 11.025.811 1.881.090 740.919 0 8.403.874 8.403.803
28 Materieel economisch nut: overig materieel 9.117.407 2.153.070 0 11.270.477 3.000.690 880.131 0 6.116.717 7.389.656

Totaal: Materiële vaste activa economisch nut 98.046.767 9.923.273 25.099 107.944.941 24.547.523 3.349.066 0 73.499.244 80.048.352
35 Materieel maatschappelijk nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.189.155 584.625 0 3.773.780 1.612.861 181.573 0 1.576.294 1.979.346

37 Materieel maatschappelijk nut: Machines, apparaten en installaties 258.768 102 0 258.870 160.648 39.757 0 98.120 58.466
38 Materieel maatschappelijk nut: Overig materieel 172.266 67.192 0 239.459 26.086 12.456 0 146.181 200.917

Totaal: Materiële vaste activa Maatschappelijk nut 3.620.189 651.920 0 4.272.109 1.799.595 233.786 0 1.820.595 2.238.729
41 Financieel: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 3.958.919 0 0 3.958.919 411.700 91.000 0 3.547.219 3.456.219
44 Financieel: Leningen aan woningbouwcorporaties 5.247.189 0 483.607 4.763.582 3.812.085 0 0 1.435.105 951.497
47 Financieel: Overige langlopende leningen 3.102.168 569.784 285.347 3.386.605 190.784 0 0 2.911.383 3.195.821
49 Financieel: Bijdrage aan activa in eigendom van derden 68.067 0 0 68.067 49.349 567 0 18.718 18.151

Totaal: Financiële vaste activa 12.376.343 569.784 768.954 12.177.173 4.463.918 91.567 0 7.912.425 7.621.688
22  Gronden en terreinen erfpacht 296.905 0 0 296.905 0 206.941 0 296.905 89.964

Totaal: Gronden en terreinen erfpacht 296.905 0 0 296.905 0 206.941 0 296.905 89.964

Totaal 114.355.453 11.144.976 794.053 124.706.376 30.817.135 3.884.409 0 83.538.318 90.004.832

146 Programmarekening 2008 gemeente Ridderkerk



 
 
 
 
 

 

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
31-12-2008

Saldo
31-12-2007

Grond en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 12.226.399 10.580.788
- overige grond- en hulpstoffen

12.226.399 10.580.788
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 5.352.049 3.108.269
Gereed product en handelsgoederen
Vooruitbetalingen

Totaal 17.578.448 13.689.057  
 
Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 
 

Niet in exploitatie 
genomen 
bouwgronden

Boek-
waarde

31-12-2007

Inves- 
teringen

Desin- 
veste- 
ringen

Naar 
gronden in 
exploitatie

Boek-
waarde

31-12-2008

Boekwaarde
31-12-2008 per 

m2

Nieuw-Reijerwaard-
Noord

-1.660.917 -1.660.917 0

Cornelisland 10.523.926 1.774.932 73.620 12.225.238 € 35,84 
Lagendijk 2.441.379 2.441.379 0
Praktijkschool -723.600 -723.600 0
Zorgwoningen 0
Gen.Smutsstraat 0 1.161 1.161 € 0,30 

Totaal 10.580.788 1.776.093 73.620 56.862 12.226.399
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Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2008 het volgende overzicht worden 
weergegeven: 
 
Bouwgronden in 
exploitatie

Boek- waarde 
31-12-2007

Inves- 
teringen

Op- 
brengsten

Winst- 
uitname

Boek- waarde 
31-12-2008

Voorz. 
complex met 

verlies

Balans- 
waarde 

31-12-2008

Stadsvernieuwingsgebiede
n:
Centrumplan 2.859.248 88.695 2.947.943 1.705.800 1.242.143
Van Riebeekstraat 496.298 43.315 539.613 20.200 519.413

3.355.546 132.010 0 0 3.487.556 1.726.000 1.761.556
In exploitatie genomen 
gronden:
Veren Ambacht -1.992.591 96.827 -1.895.764 0 -1.895.764
Nieuw Reijerwaard-Zuid -139.876 26.501 113.374 0 0 0
Het Zand 3.382.866 570.914 1.213.270 2.740.510 0 2.740.510
Nieuwbouw Piramide 135.841 71.650 207.491 0 207.491
Nieuw Reijerwaard-noord

-1.660.917 380.956 1.000.000 -279.961 0 -279.961
Lagendijk 2.441.379 198.062 2.639.441 0 2.639.441
Praktijkschool -723.600 49.800 500.000 -173.800 0 -173.800

1.443.102 1.394.709 1.213.270 1.613.374 3.237.916 0 3.237.916
Grondexploitatie door 
derden:
Dura's Slikkerveer -90.031 6.422 -83.609 0 -83.609
Terrein Bakker Staal -12.903 57.570 40.185 4.482 0 4.482
Vondelparck -65.178 -2.459 67.636 0 0 0
Drie Rivieren -35.139 94.630 59.491 0 59.491
Scheepswerflocatie 208.837 51.045 259.882 0 259.882
Leklaan 41.545 109.589 175.054 -23.920 0 -23.920
Noordhave 66 1.477 -1.543 0 0 0
Gerrit Maritzstraat 39.022 37.098 76.120 0 76.120
Oostendam 2.360 5.061 7.421 0 7.421
Slikkerveer Zuid-Oost 3.904 48.805 52.709 0 52.709

92.483 409.239 215.239 66.094 352.576 0 352.576
Projecten ten laste van 
reserves:
Diverse kosten 0 0 0 0 0 0
Restpercelen 0 31.060 31.060 0 0 0

0 31.060 31.060 0 0 0 0

Totaal 4.891.131 1.967.018 1.459.569 1.679.468 7.078.048 1.726.000 5.352.048

Nog te maken kosten 27.557.791
Nog te verwachten opbrengsten 42.987.626
Verwacht exploitatieresultaat (voordelig) -10.077.787

 
 
 
 

148 Programmarekening 2008 gemeente Ridderkerk



 
 
 
 
 

 

3.2.4.2 Specificatie uitzettingen korter dan één jaar 
 

Soort vordering Saldo
31-12-2008

Voorziening 
oninbaarheid

Gecorrigeerd 
saldo 

31-12-2008

Gecorrigeerd 
saldo 

31-12-2007
Vorderingen op openbare lichamen 4.044.945 0 4.044.945 3.968.320

Verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 6.000.000
Rekening-courantverhoudingen met 
niet-financiële instellingen 0 0 0 0
Overige vorderingen 4.054.066 789.837 3.264.229 2.863.496
Overige uitzettingen 0 0 0 0

Totaal 8.099.012 789.837 7.309.174 12.831.816

 
De vorderingen op openbare lichamen bestaan grotendeels uit nog te ontvangen compensabele 
BTW. 
Voor wat betreft de overige vorderingen is het gecorrigeerde saldo per 31 december 2008 op de 
balans opgenomen. 
 
3.2.4.3 Specificatie liquide middelen 
 

Liquide middelen Saldo
31-12-2008

Saldo
31-12-2007

Kas 16.426 17.955
Bank 143.686 6.554.346
Postbank 175.545 232.953

Totaal 335.657 6.805.254

 
3.2.4.4 Specificatie overlopende activa 
 

Overlopende activa Saldo
31-12-2008

Saldo
31-12-2007

Vooruitbetaalde bedragen 752.056 466.092
Nog te ontvangen bedragen 1.371.961 2.746.144

Totaal 2.124.017 3.212.235

 
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 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 0 1.705.800
geraamd 2012 1.705.800 0 0 1.705.800

 
 
Resultaat doorlichting per 31 december 2008 
De voorziening is voldoende om het te verwachten tekort op de grondexploitatie af te dekken. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
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 2014. 
 
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 2008 20.200 0 0 20.200
geraamd 2009 20.200 0 20.200 0
geraamd 2010 0 0 0 0
geraamd 2011 0 0 0 0
geraamd 2012 0 0 0 0

 
 
Resultaat doorlichting per 31 december 2008 
Verwacht wordt dat deze voorziening in 2009 kan worden opgeheven, na het vaststellen van de 
grondexploitatie, aangezien op basis van voorlopige doorrekeningen een positief exploitatie-
resultaat in dit complex wordt verwacht. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2011 
De verwachting is dat het exploitatieplan voor dit complex in 2009 zal worden vastgesteld en dat de 
voorziening in 2009 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
 01-01-2008

Toevoegingen / 
reservemutatie 
in exploitatie 

Onttrekkingen 
in 2008

Toev.
+

Onttr.
-

Boekwaarde 
31-12-2008

1 Bufferreserve 4.343.546 0 14.631 4.328.915
2 Vrije reserve 12.250.859 673.455 2.468.455 1.055.802 11.511.661
3 Reserve met renteclaim 14.741.539 916.924 916.924 14.741.539

Subtotaal alg.reserves 31.335.944 1.590.379 3.400.010 1.055.802 0 30.582.114

4 Tariefegalisatiereserve rioolrecht 2.333.853 615.313 0 0 0 2.949.166

5 Reserve grondbedrijfprojecten 657.753 3.289 47.125 613.917
6 Dekkingsreserve 2004 8.961.077 509.951 1.568.895 7.902.133
7 Reserve kap.lasten diverse activa 1.692.816 72.791 176.820 1.588.788
8 Reserve uitgifte eigen graven 599.658 25.785 59.100 566.344
9 Reserve afkoopsommen baatbelasting 105.850 6.584 11.055 101.378
10 Reserve BTW oude kapitaallasten 1.605.420 72.244 339.814 1.337.850
11 Reserve kap.lasten bouw Voorn 10 281.041 12.085 23.326 269.799
12 Reserve kap.lasten grond Voorn 10 36.715 1.579 1.579 36.715
13 Reserve kap.lasten bouw Jasmijnstr. 4 20.054 862 2.295 18.621
14 Reserve kap.lasten bouw Anjerstr. 4 31.933 1.373 4.034 29.272
15 Reserve kap.lasten bouw Noordstr. 56 35.792 1.539 4.292 33.039
16 Reserve kap.lasten bouw Schiestr. 1/3 77.393 3.328 9.777 70.943
17 Reserve kap.lasten Bouw Anjerstraat 6 65.069 2.798 6.223 61.644
18 Reserve kap.lasten grond terr. herdersh. 39.983 1.719 1.719 39.983
19 Reserve kap.lasten begraafpl. Vredehof 211.800 9.107 16.167 204.740
20 Reserve kap.lasten grond Rouwcentrum 146.553 6.302 6.302 146.553
21 Reserve kap.lasten bouw Rouwcentrum 291.222 12.523 27.850 275.895
22 Reserve strat. aankopen grondzaken 1.043.208 5.216 0 1.048.424
23 Reserve risico's bij grondexploitatie 1.000.000 0 0 1.000.000
24 Reserve kap.lasten herb. Piramide 1996 469.170 20.174 32.204 457.140
25 Reserve intensivering bijz. bijstand 22.843 114 0 22.957
26 Reserve beeldende kunst 65.428 8.068 0 73.496
27 Reserve kap.lasten bouw Kerstenschool 625.240 26.885 41.095 611.030
28 Reserve kap.lasten inst. Kerstenschool 115.740 4.977 17.837 102.880
29 Reserv kaplastn kunstgrasveldn Rijsoord 114.750 4.934 11.684 108.000
30 Reserve algemeen maatschappelijk werk 14.055 70 0 14.126
31 Reserve inkomensdeel WWB 67.913 340 0 68.252
32 Reserve kap.lasten parkeergarage 2.752.717 118.367 137.355 2.733.729
33 Reserve bodemonderzoeken 182.722 102.413 166.562 118.573
34 Bestemmingsreserve riolering 0 444.435 0 444.435
35 Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing 0 1.379.936 0 1.379.936
36 Reserve omgevingslawaai 0 70.993 10.080 60.914
37 Reserve luchtkwaliteit 0 5.864 0 5.864
38 Reserve eenmalige uitgaven WMO 0 0 0 261.500 261.500
39 Reserve eenmalige uitg mantelzorg 0 0 0 100.000 100.000
40 Reserve onderhoud buitenkant OBO 0 22.890 0 157.900 180.790
41 Reserve onderhoud en baggeren haven 0 0 122.437 258.188 135.751
42 Reserve onderhoud verhuurde gebouwen 0 1.178 5.035 235.557 231.700
43 Reserve onderhoud buitenkant BBO 0 128.043 39.189 127.809 216.663
44 Reserve onderhoud gymnastieklokalen 0 71.526 0 305.247 376.773
45 Reserve onderhoud verharding 0 570.786 0 3.077.776 3.648.562
46 Reserve onderhoud openbare verlichting 0 63.565 0 293.208 356.773
47 Reserve onderhoud watergangen 0 0 5.450 333.466 328.016
48 Reserve onderhoud sportaccommodaties 0 157 0 31.307 31.464
49 Res investeringen stedelijke vernieuwing 0 971 0 194.200 195.171
50 Reserve gebruiksmog.heden jongerencentr 0 0 0 97.265 97.265
51 Reserve ontwikkelingssamenwerking 0 43.048 0 43.048

Subtotaal overige bestemmingsres. 21.333.915 3.838.808 2.895.301 5.473.423 0 27.750.844

Totaal reserves 55.003.712 6.044.500 6.295.311 6.529.225 0 61.282.125

Bestemmingsresultaat
 2007

Mutaties 2008
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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. 
 
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 2008 en de doorlichting van de stand per 31 december 2008; 
• de geraamde, c.q. te ramen mutaties in 2009-2012. 
 
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 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 dekkings-
middel voor onvoorziene toekomstige gebeurtenissen (bijvoorbeeld bufferreserve) is het onmogelijk 
om een doorlichting op te stellen. Waar een doorlichting om genoemde redenen 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 
Vanaf 2006 volgt de toelichting 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 raadspro-
gramma's. Daardoor is er aansluiting met de geconsolideerde mutaties van de reserves op de 
Raadsprogramma's. 
 
ALGEMENE RESERVES 
 
3.2.5.2.1 Bufferreserve (afd. F&C) 
 

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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december

Gerealiseerd 2008 4.343.546 0 14.631 4.328.915
Geraamd 2009 4.328.915 0 0 4.328.915
Geraamd 2010 4.328.915 0 0 4.328.915
Geraamd 2011 4.328.915 0 0 4.328.915
Geraamd 2012 4.328.915 0 0 4.328.915
 
Toelichting mutaties 2008  
Betreft onttrekking (restant)kosten overdracht brandweer (aandeel frictiekosten in 2008) conform 
raadsbesluit uit 2007.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo wordt nog overwogen d.m.v. een doorlichting van de risico’s zoals deze in NARIS wor-
den onderkend. Inclusief de overige voorzieningen voor het afdekken van risico’s is het saldo van 
de bufferreserve per 31 december 2008 toereikend voor het afdekken van de risico’s zoals deze in 
de paragraaf Weerstandsvermogen worden weergegeven.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Geen. 
 
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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 12.250.859 1.729.257 2.468.455 11.511.661
Geraamd 2009 11.511.661 744.881 3.504.955 8.751.587
Geraamd 2010 8.751.587 603.178 2.502.155 6.852.610
Geraamd 2011 6.852.610 547.337 174.955 7.224.993
Geraamd 2012 7.224.993 589.992 89.067 7.725.918  
 
Toelichting mutaties 2008 en resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
De toevoeging betreft het rekeningsaldo 2007 van € 1.055.802,--, storting van toeslagen stadsuitbr-
teiding bij grondverkopen van € 59.100,-- en € 614.355,-- bijschrijving van het saldo van bespaarde 
rente.  
De onttrekking van € 2.468.455,-- in 2008 betreft de geraamde inzet van het Strategisch Investe-
rings Budget van € 2.212.100,-- conform par. 2.8.7 van de 2e Programmamonitor en de aanwen-
ding van de Vrije reserve conform de raming bij de begroting 2008-2011 (€ 256.355,--). 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
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 (betreft begrotingstekort + centrumplan Drie-
vliet) 
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Gegevens vanuit de 3e programmamonitor 2008 
 
Verloop ‘Strategisch investeringsbudget’ (SIB) binnen de vrije reserve 
 
De geraamde stand van het SIB kan als volgt worden weergegeven:  
 
Omschrijving 1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011
A. Aangepaste stand reserve april 2007 9.397.500 7.589.500 4.387.500 4.576.200

B. Mutaties:
Dekkingsplan november 2006 -1.697.900 -758.900 0 0
Extra stortingen BNG 0 320.000 0 0
Grondkosten Praktijkschool (1e begr.wijz.) -48.000 -48.000 0 0
Vernieuwing centrum Drievliet/sporthal
(2e begr.wijz.) 0 -2.251.400 0 0
1e programmamonitor 2007 (3e begr.wijz.) 86.000 -68.000 0 0
2e programmamonitor 2007 (5e begr.wijz.) -298.300 -277.700 0 0
Gevolgen rekening 2006 (6e begr.wijz.) -253.900 -444.300 0 0
Totaal mutaties (B) -2.212.100 -3.528.300 0 0

C. Rentebijschrijving over de reserve 404.100 326.300 188.700 196.800

1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012
D. Stand reserve na wijzigingen april 2007 (A 
t/m C) 7.589.500 4.387.500 4.576.200 4.773.000
 
Toelichting 
Ten opzichte van de 2e programmamonitor 2008 is alleen de uitname voor Vernieuwing centrum 
Drievliet/sporthal geactualiseerd. Bij de begroting 2009-2012 is het uit te nemen bedrag herbere-
kend op € 2.251.400,--. Daardoor neemt ook de rentebijschrijving in 2010 en 2011 iets af. 
 
 
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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 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
Geraamd 2012 14.741.539 916.924 916.924 14.741.539  
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
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Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. 
 
TARIEFEGALISATIERESERVES 
 
3.2.5.2.4 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 2.333.853 615.313 0 2.949.166
Geraamd 2009 2.949.166 469.234 0 3.418.400
Geraamd 2010 3.418.400 373.997 0 3.792.397
Geraamd 2011 3.792.397 490.102 0 4.282.499
Geraamd 2012 4.282.499 303.420 0 4.585.919

 
 

Toelichting mutaties 2008  
De toevoeging is conform de raming na wijziging. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Voor de begroting 2009 is een nieuwe doorlichting gemaakt voor de tariefegalisatiereserve riool-
recht. 
Hieruit voortvloeiend dienen de toevoegingen 2009 – 2012 als volgt te worden aangepast: 
 
 

 
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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 657.753 3.289 47.125 613.917
Geraamd 2009 613.917 18.418 268.169 364.166
Geraamd 2010 364.166 10.925 68.262 306.829
Geraamd 2011 306.829 9.205 68.342 247.692
Geraamd 2012 247.692 7.431 68.417 186.706

 
 
Toelichting mutaties 2008  
Het saldo van het complex Restpercelen is ten laste gebracht van deze reserve. Dit saldo bestaat 
uit een bedrag van € 62.139,-- in het kader van de afdracht aan het regio-omslagfonds. Verder 
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gaat het om kosten voor beheer en groenonderhoud van dit complex. Hierop is de opbrengst uit 
pachten en huren van restpercelen ad € 31.061,-- in mindering gebracht. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
In de onttrekking van 2009 is een bedrag van € 200.000,- wat vrijvalt uit deze reserve. In 2009 
wordt door de Stadsregio beslist over de voortzetting van de regio-omslagbijdrage. Uitgegaan is 
van voortzetting van deze bijdrage. Mocht de bijdrage worden afgeschaft, dan zal dat gevolgen 
hebben voor deze reserve. 
 
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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 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
Geraamd 2012 5.503.658 326.719 902.419 4.927.958  
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 1.692.816 72.791 176.820 1.588.788
Geraamd 2009 1.588.788 69.907 173.936 1.484.759
Geraamd 2010 1.484.759 65.329 157.323 1.392.765
Geraamd 2011 1.392.765 61.282 717.099 736.948
Geraamd 2012 736.948 32.426 100.551 668.824  
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De toevoeging betreft de bespaarde rente en de onttrekking de gedeeltelijke dekking van kapitaal-
lasten. De hogere onttrekking in 2011 betreft de extra afschrijving van de boekwaarde van de te 
slopen sporthal Drievliet die naar Het Zand wordt verplaatst. Door uitstel van oplevering is deze ex-
tra afschrijving ook een jaar verschoven. 
 
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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 599.658 25.785 59.100 566.344
Geraamd 2009 566.344 24.919 58.234 533.030
Geraamd 2010 533.030 23.453 56.768 499.715
Geraamd 2011 499.715 21.987 55.302 466.401
Geraamd 2012 466.401 20.522 53.836 433.087  
 
Toelichting mutaties 2008  
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.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 105.850 6.584 11.055 101.378
Geraamd 2009 101.378 6.305 11.055 96.628
Geraamd 2010 96.628 6.009 11.055 91.582
Geraamd 2011 91.582 5.696 11.055 86.223
Geraamd 2012 86.223 5.362 11.055 80.530  
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
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. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 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
Geraamd 2012 535.140 24.081 291.651 267.570  
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2013. 
 
3.2.5.2.11 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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 281.041 12.085 23.326 269.799
Geraamd 2009 269.799 11.871 23.113 258.557
Geraamd 2010 258.557 11.376 22.618 247.316
Geraamd 2011 247.316 10.882 22.123 236.074
Geraamd 2012 236.074 10.387 21.629 224.833  
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2033. 
 
3.2.5.2.12 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 36.715 1.579 1.579 36.715
Geraamd 2009 36.715 1.615 1.615 36.715
Geraamd 2010 36.715 1.615 1.615 36.715
Geraamd 2011 36.715 1.615 1.615 36.715
Geraamd 2012 36.715 1.615 1.615 36.715  
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. 
 
3.2.5.2.13 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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 20.054 862 2.295 18.621
Geraamd 2009 18.621 819 2.252 17.189
Geraamd 2010 17.189 756 2.189 15.756
Geraamd 2011 15.756 693 2.126 14.324
Geraamd 2012 14.324 630 2.063 12.891  
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2022. 
 
3.2.5.2.14 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. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 31.933 1.373 4.034 29.272
Geraamd 2009 29.272 1.288 3.949 26.611
Geraamd 2010 26.611 1.171 3.832 23.950
Geraamd 2011 23.950 1.054 3.715 21.289
Geraamd 2012 21.289 937 3.598 18.628  
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2020. 
 
3.2.5.2.15 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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 35.792 1.539 4.292 33.039
Geraamd 2009 33.039 0 0 33.039
Geraamd 2010 33.039 0 0 33.039
Geraamd 2011 33.039 0 0 33.039
Geraamd 2012 33.039 0 0 33.039  
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2021. 
 
3.2.5.2.16 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 77.393 3.328 9.777 70.943
Geraamd 2009 70.943 3.121 9.571 64.494
Geraamd 2010 64.494 2.838 9.287 58.044
Geraamd 2011 58.044 2.554 9.003 51.595
Geraamd 2012 51.595 2.270 8.720 45.146  
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2020. 
 
3.2.5.2.17 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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 65.069 2.798 6.223 61.644
Geraamd 2009 61.644 2.712 6.137 58.220
Geraamd 2010 58.220 2.562 5.986 54.795
Geraamd 2011 54.795 2.411 5.836 51.370
Geraamd 2012 51.370 2.260 5.685 47.946  

 

Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwenden is 2026. 
 
3.2.5.2.18 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 39.983 1.719 1.719 39.983
Geraamd 2009 39.983 1.759 1.759 39.983
Geraamd 2010 39.983 1.759 1.759 39.983
Geraamd 2011 39.983 1.759 1.759 39.983
Geraamd 2012 39.983 1.759 1.759 39.983  

 

Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. 
 
3.2.5.2.19 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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 211.800 9.107 16.167 204.740
Geraamd 2009 204.740 24.919 16.068 213.591
Geraamd 2010 213.591 23.453 15.758 221.286
Geraamd 2011 221.286 21.987 15.447 227.826
Geraamd 2012 227.826 20.522 15.137 233.211

 
 

Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2037. 
 
3.2.5.2.20 Reserve kapitaallasten grond en 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 437.775 18.825 34.152 422.448
Geraamd 2009 422.448 18.588 33.915 407.120
Geraamd 2010 407.120 17.913 33.241 391.793
Geraamd 2011 391.793 17.239 32.566 376.465
Geraamd 2012 376.465 16.564 31.892 361.138  
 
Toelichting mutaties 2008  
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. Het verloop van de reserve volgt de kapitaallasten van de 
bouw van het rouwcentrum. Een doorlichting is daardoor niet aan de orde. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2027. 
 
3.2.5.2.21 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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 1.043.208 5.216 0 1.048.424
Geraamd 2009 1.048.424 31.453 0 1.079.877
Geraamd 2010 1.079.877 32.396 0 1.112.273
Geraamd 2011 1.112.273 33.368 0 1.145.641
Geraamd 2012 1.145.641 34.369 0 1.180.010

 
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De toevoegingen betreffen de bijschrijving van bespaarde rente. Er zijn op dit moment geen con-
crete strategische aankopen voorzien in de periode 2009-2012. 
 
3.2.5.2.22 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 de raadsprogramma’s 5 Wonen en Leefomgeving en 1 Werk en 
Economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 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
Geraamd 2012 1.000.000 0 0 1.000.000

 
 

Toelichting mutaties 2008  
Niet van toepassing. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Op grond van een inschatting van de risico’s van de thans lopende grondexploitaties wordt er op 
dit moment van uitgegaan dat het niet noodzakelijk is om in de periode 2009-2012 een beroep te 
doen op deze reserve.  
 
3.2.5.2.23 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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 469.170 20.174 32.204 457.140
Geraamd 2009 457.140 20.114 32.144 445.110
Geraamd 2010 445.110 19.585 31.615 433.080
Geraamd 2011 433.080 19.056 31.086 421.050
Geraamd 2012 421.050 18.526 30.556 409.020

 
 

Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2047. 
 
3.2.5.2.24 Reserve intensivering bijzondere bijstand  
 

Doel (aard en reden) van deze reserve 
De reserve is ontstaan uit een eenmalige 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. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 22.843 114 0 22.957
Geraamd 2009 22.957 114 0 23.071
Geraamd 2010 23.071 115 23.186 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2008  
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2008. De evaluatie van de actiepunten uit de nota 
Armoedebestrijding kunnen gevolgen hebben voor de reserve in 2009. Omdat nog niet alle actie-
punten zijn afgerond in 2008, hebben er geen stortingen en onttrekkingen plaatsgevonden. Wellicht 
dat deze reserve toegevoegd wordt bij het Maatschappelijk Participatie fonds ten behoeve van kin-
deren.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
In het kader van Armoedebestrijding kan deze reserve ingezet worden ten behoeve van kinderen 
voor het jaar 2010. In het jaar 2009 worden middelen van het rijk hiervoor ingezet.  
 
3.2.5.2.25 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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 65.428 8.068 0 73.496
Geraamd 2009 73.496 8.263 0 81.759
Geraamd 2010 81.759 8.304 50.000 40.063
Geraamd 2011 40.063 8.096 25.000 23.159
Geraamd 2012 23.159 8.012 0 31.171

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De toevoegingen zijn gebaseerd op de jaarlijkse dotatie conform onderhoudsplan. Verder is reke-
ning gehouden met een jaarlijkse rentetoevoeging van 0,5%. 
In 2008 zijn er geen mutaties op de uitgaven geweest. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Uitgaven zijn vooruitgeschoven i.v.m. wijziging planning uitvoering kunstproject. 
 
3.2.5.2.26 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 625.240 26.885 41.095 611.030
Geraamd 2009 611.030 26.885 41.095 596.820
Geraamd 2010 596.820 26.260 40.470 582.610
Geraamd 2011 582.610 25.635 39.845 568.400
Geraamd 2012 568.400 25.010 39.220 554.190

 
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2052. 
 
3.2.5.2.27 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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 115.740 4.977 17.837 102.880
Geraamd 2009 102.880 4.527 17.387 90.020
Geraamd 2010 90.020 3.961 16.821 77.160
Geraamd 2011 77.160 3.395 16.255 64.300
Geraamd 2012 64.300 2.829 15.689 51.440

 
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2017. 
 
3.2.5.2.28 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 114.750 4.934 11.684 108.000
Geraamd 2009 108.000 4.752 11.502 101.250
Geraamd 2010 101.250 4.455 11.205 94.500
Geraamd 2011 94.500 4.158 10.908 87.750
Geraamd 2012 87.750 3.861 10.611 81.000

 
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2015. 
 
3.2.5.2.29 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 
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Verloop van de reserve  
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 14.055 70 0 14.125
Geraamd 2009 14.125 0 0 14.125
Geraamd 2010 14.125 0 0 14.125
Geraamd 2011 14.125 0 0 14.125
Geraamd 2012 14.125 0 0 14.125

 
 

Toelichting mutaties 2008  
Er zijn geen mutaties geweest in 2008. De rentetoevoeging bedraagt € 70,00 (0,5% van € 14.055). 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De verwachting is dat de wet tijdelijk Huisverbod meer middelen en capaciteit vraagt. Omdat de 
wet recent is ingevoerd is de verwachting dat het derde kwartaal meer zicht is op de effecten van 
deze nieuwe wetgeving voor ondermeer opvang, deskundigheidsbevordering, hulpverlening, coör-
dinatie, etc.  
 
3.2.5.2.30 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 67.913 340 0 68.253
Geraamd 2009 68.253 0 0 68.253
Geraamd 2010 68.253 0 0 68.253
Geraamd 2011 68.253 0 0 68.253
Geraamd 2012 68.253 0 0 68.253

 
 
Toelichting mutaties 2008  
In 2008 is aan deze reserve 0,5% rente toegevoegd. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zolang er geen onttrekkingen zijn blijft het beschikbaar voor komende jaren. 
 
3.2.5.2.31 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. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 2.752.717 118.367 137.355 2.733.729
Geraamd 2009 2.733.729 120.284 139.535 2.714.478
Geraamd 2010 2.714.478 119.437 139.535 2.694.379
Geraamd 2011 2.694.379 118.553 139.535 2.673.397
Geraamd 2012 2.673.397 117.629 139.535 2.651.491

 
 
Toelichting mutaties 2008  
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. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Zie hiervoor. Het laatste jaar van aanwending is 2054. 
 
3.2.5.2.32 Reserve bodemonderzoeken en –saneringen  
 

Doel (aard en reden) van deze reserve 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. 
De reserve maakt deel uit van / valt onder het raadsprogramma 5 Wonen en Leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 182.722 102.413 166.562 118.573
Geraamd 2009 118.573 109.951 106.394 122.130
Geraamd 2010 122.130 110.058 106.394 125.794
Geraamd 2011 125.794 110.168 106.394 129.568
Geraamd 2012 129.568 110.281 106.394 133.455

 
 

Toelichting mutaties 2008  
De onttrekking is voornamelijk gerelateerd aan de betaling van facturen m.b.t. de gemeentelijke 
bijdrage voor bodemonderzoek en -sanering aan de Milieudienst Rijnmond DCMR. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De budgetten van de reserve bodemonderzoeken en -saneringen worden opnieuw geïnventari-
seerd en opgebouwd, op basis van verwachte bodemonderzoeken en -saneringen tot 2012. De in-
ventarisatie wordt verwerkt in de begroting 2010-2013. 
 
3.2.5.2.33 Bestemmingsreserve  riolering (nieuwe reserve i.p.v. voorziening egalisatie rioolrecht, die in de loop 
van 2008 is opgeheven)  
 

Doel (aard en reden) van deze reserve 
De reserve dient om de schommelingen die op rekeningbasis in de opbrengst rioolrechten ontstaat 
ten gunste van de exploitatie van de riolering in te zetten. 
De reserve valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 444.434 0 444.434
Geraamd 2009 444.434 187.900 13.063 619.271
Geraamd 2010 619.271 0 13.063 606.208
Geraamd 2011 606.208 0 13.063 593.145
Geraamd 2012 593.145 0 13.063 580.082

 
 
Toelichting mutaties 2008  
In de begroting na wijziging kon op begrotingsbasis door voordelige mutaties op riolering (o.a. uit 
de 3e monitor 2008) per saldo ruim € 530.000,-- aan de bestemmingsreserve riolering worden ge-
doteerd. In werkelijkheid is dit € 444.400,--. De lagere dotatie wordt verklaard doordat:  
• Geraamde dotatie € 138.000,-- te hoog is omdat verzuimd is om voor de doorgeschoven pres-

taties vanuit de rekening 2007 op begrotingsbasis over de bestemmingsreserve te beschik-
ken. 

• Ten aanzien van riolen en gemalen, de rekening t.o.v. de begroting na wijziging een voordelig 
saldo te zien geeft van ruim € 52.000,--, wat in de bestemmingsreserve riolering wordt gestort. 

In de dotatie is de vrijval uit de voorziening egalisatie rioolrecht ad € 69.669,-- per 31/12/2007 ver-
werkt. 
 
Resultaat doorlichting per op juistheid saldo 31 december 2008 
Het saldo is goed. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Bij de rekening 2008 schuift een prestatie ad € 26.000,-- door naar 2009. In 2009 moet hiervoor 
over de reserve worden beschikt. Dit verklaart de toename in de onttrekking 2009. 
 
Het voordelig saldo van de bestemmingsreserve riolering wordt in 4 jaar ten gunste van de exploi-
tatie aangewend. Omdat in 2008 € 444.434,-- wordt toegevoegd, wijzigt de aanwending vanaf 
2010. 
 
3.2.5.2.34 Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing (was voorheen Voorziening volledige kostendekking 
afvalstoffenheffing en is in de loop van 2008 een reserve geworden)  
 

Doel (aard en reden) van deze reserve  
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 reserve valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 0 1.379.935 0 1.379.935
Geraamd 2009 1.379.935 21.600 302.188 1.099.347
Geraamd 2010 1.099.347 0 302.188 797.159
Geraamd 2011 797.159 0 302.188 494.971
Geraamd 2012 494.971 0 302.188 192.783

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De toevoeging betreft de overheveling van het saldo per 31/12/07 van de voorziening volledige 
kostendekking afvalstoffenheffing naar de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing ( € 1.360.650,--) 
en het voordelig resultaat op afval ad € 19.285,--. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
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Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De raad heeft besloten het voor- of nadelig saldo van de reserve in 4 jaar te verrekenen met de te 
heffen afvalstoffenheffing. Bij een nadelig saldo van de reserve wordt aan de reserve gedoteerd uit 
een hogere afvalstoffenheffing en bij een voordelig saldo van de reserve valt de reserve vrij ten 
gunste van een lagere afvalstoffenheffing. 
 
Bij de begroting na wijziging was nog een nadelige verrekening met de reserve voorzien. Bij de re-
kening 2008 kan een voordelig resultaat van € 19.285,-- aan de reserve worden toegevoegd. Het 
gevolg is dat vanaf 2009 meer ten gunste van de exploitatie aan de reserve kan worden onttrok-
ken. 
 
3.2.5.2.35 Reserve omgevingslawaai (was voorziening is in loop 2008 een reserve geworden)  
 

Doel (aard en reden) van deze reserve 
De reserve heeft als doel de kosten te dekken van het opstellen van gemeentelijke geluidkaarten 
en op deze kaarten gebaseerde geluidactieplannen. De geluidkaarten en geluidactieplannen zijn 
instrumenten om de geluidbelasting door wegverkeer, industrielawaai en spoorlawaai in de ge-
meente te beheersen en waar mogelijk terug te dringen. 
De reserve valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 0 70.993 10.080 60.914
Geraamd 2009 60.914 1.827 10.000 52.741
Geraamd 2010 52.741 1.582 10.000 44.323
Geraamd 2011 44.323 1.330 20.000 25.653
Geraamd 2012 25.653 770 10.000 16.423

 
 
Toelichting mutaties 2008  
In 2008 zijn de geluidsbelastingkaarten afgerond en is het actieplan geluid opgesteld. Gezien de 
toen naderende deadline van VROM is gekozen voor een beperkt actieplan geluid. Derhalve zijn 
de kosten lager uitgevallen dan begroot. Gezien de prioriteitstelling van het college (speerpunt: mi-
lieuaspecten integraal in RO-plannen) is in 2008 geen beleid Hogere Waarden opgesteld. Tegen-
over dit voordeel staat een lagere beschikking over de reserve omgevingslawaai. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De acties uit het actieplan geluid worden uitgevoerd in 2009 t/m 2013. In 2011 dienen de geluidbe-
lastingkaarten te worden geüpdate. 
 
3.2.5.2.36 Reserve luchtkwaliteit (was voorziening is in loop 2008 een reserve geworden)  
 

Doel (aard en reden) van deze reserve 
De reserve heeft als doel de kosten te dekken die verband houden met het opstellen en uitvoeren 
van een gemeentelijk plan van aanpak luchtkwaliteit. 
De reserve valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 5.864 0 5.864
Geraamd 2009 5.864 176 6.040 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0
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Toelichting mutaties 2008  
Gezien de prioriteitstelling van het college is in 2008 geen rapportage Luchtkwaliteit voor 2007 op-
gesteld. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
In 2009 dient, na tussenkomst van de raad, toch de rapportage Luchtkwaliteit over 2007 te worden 
opgemaakt. Tevens zal dit jaar de rapportage Luchtkwaliteit voor 2008 worden opgemaakt. 
 
3.2.5.2.37 Reserve eenmalige uitgaven WMO 
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
Deze bestemmingsreserve is ingesteld om uitgaven aan de WMO te kunnen dekken. Deze af-
spraak is in de raad gemaakt en naar aanleiding van 2007 is besloten om het overschot op WMO 
in de bestemmingsreserve te storten. Omdat de verwachting is dat dit overschot niet structureel zal 
zijn, is deze reserve alleen bedoeld voor incidentele projecten. 
De reserve valt onder programma 7 Zorg. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 261.500 0 0 261.500
Geraamd 2009 261.500 0 261.500 0
Geraamd 2010 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De toevoeging betreft het overschot op het WMO-budget van 2007. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed, in 2008 zijn alle kosten ten laste van de exploitatie gebracht en niet aan de  
reserve onttrokken. Tot nu toe is geld besteed aan de aanpassing van het gemeentehuis (o.a. inva-
lidentoilet waarvan de kosten t.l.v. 2009 zijn verantwoord) en de communicatie van voorzieningen 
voor De Wijzerplaats.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De reservering is nodig om de bestaande activiteiten en nog te ontwikkelen activiteiten in 2009 te 
bekostigen.  
 
3.2.5.2.38 Reserve eenmalige uitgaven Mantelzorg 
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
In 2007 was incidenteel een bedrag opgenomen van € 100.00,-- in de algemene uitkering gemeen-
tefonds ten behoeve van de mantelzorg. Dit bedrag is in een bestemmingsreserve gestort om 
eenmalige projecten en pilots, die passen binnen het convenant van de VNG en Mezzo te dekken. 
De reserve valt onder programma 7 Zorg. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 100.000 0 0 100.000
Geraamd 2009 100.000 0 100.000 0
Geraamd 2010 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0
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Toelichting mutaties 2008  
De toevoeging betreft een incidentele ontvangst in de algemene uitkering gemeentefonds. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed, in 2008 zijn alle kosten ten laste van de exploitatie gebracht en niet aan de re-
serve onttrokken. Tot nu toe is geld besteed aan een cursus mantelzorg en dementie, voorlichting 
en training van mantelzorgers van GGZ cliënten, het Alzheimercafe en het onderhoud van de web-
site van het steunpunt mantelzorg.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De reservering is nodig om de bestaande activiteiten en nog te ontwikkelen activiteiten in 2009 te 
bekostigen.  
 
3.2.5.2.39 Reserve onderhoud buitenkant Openbaar Basis Onderwijs (was voorziening)) 
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve was in 1992 ingesteld als voorziening, teneinde pieken in de jaarlijkse uitgaven zoveel 
mogelijk te voorkomen. Deze voorziening is in 2007 vrijgevallen t.g.v. de exploitatie en als reserve 
ingesteld. Vanuit deze reserve worden de kosten van o.a. vervanging van dakbedekking gedekt. 
De reserve valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 157.900 22.890 0 180.790
Geraamd 2009 180.790 0 95.772 85.018
Geraamd 2010 85.018 0 10.721 74.297
Geraamd 2011 74.297 0 11.043 63.255
Geraamd 2012 63.255 0 11.374 51.881

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De toevoeging van € 22.890 betreft de jaarlijkse bijdrage conform het onderhoudsplan (€ 22.100) 
en de rentebijschrijving (€ 790).  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
 
3.2.5.2.40 Reserve onderhoud en baggeren haven (was voorziening onderhoud haven)  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve was tot 2007 als een voorziening ingesteld. Deze voorziening is in 2007 vrijgevallen 
t.g.v. de exploitatie. De reserve dient om periodiek (niet dagelijks) onderhoud te kunnen uitvoeren, 
zoals baggeren en vervangen steigers. Daarnaast is het bedoeld voor regulier onderhoud. 
De reserve valt onder programma 1. Werk en Economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 258.188 0 122.437 135.751
Geraamd 2009 135.751 26.627 0 162.378
Geraamd 2010 162.378 27.426 0 189.803
Geraamd 2011 189.803 28.248 0 218.052
Geraamd 2012 218.052 29.096 0 247.147

 
Toelichting mutaties 2008  
In 2008 is de haven gebaggerd. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. 
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Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Normaal vindt het baggeren ongeveer één keer per 8 à 10 jaar plaats. In de periode 2009-2012 zal 
de haven dus niet gebaggerd worden. In 2009 wordt een beheerplan voor de haven opgesteld. 
Daarin zal worden aangegeven of er ander periodiek onderhoud in de planperiode moet worden 
uitgevoerd. Vooralsnog wordt dit niet voorzien. 
 
3.2.5.2.41 Reserve onderhoud verhuurde gebouwen (was voorziening)  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve was tot 2007 als een voorziening ingesteld, deze is in 2007 vrijgevallen t.g.v. de exploi-
tatie. De reserve dient om grote verschillen in jaarlijkse uitgaven op te vangen. 
De reserve valt onder het programma 1. Werk en Economie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 235.557 1.178 5.035 231.700
Geraamd 2009 231.700 102.383 82.100 251.983
Geraamd 2010 251.983 101.981 68.400 285.564
Geraamd 2011 285.564 102.175 39.600 348.139
Geraamd 2012 348.139 101.163 54.600 394.702

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De rentebijschrijving bedraagt € 1.178,--.  
Daarnaast is per saldo € 5.035,-- aan de reserve onttrokken. 
Deze onttrekking is het saldo van de dotatie conform onderhoudsplan € 101.635,-- en de onttrek-
king voor onderhoudslasten van € 106.670,--.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Invulling met de huidige gegevens onttrekking voor de jaren 2008 t/m 2012 blijkt 
geen problemen op te leveren voor de hoogte van de stand per 31 december 2008 en volgende  
jaren. Zoals hierna aangegeven zal in 2009 een recent beeld ontstaan na actualisatie van 
het meerjarenplan. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
In 2008 zou een nieuw geactualiseerd meerjarenplan worden opgesteld, maar de uitvoering hier-
van heeft vertraging opgelopen waardoor het overzicht nog niet geheel actueel is. 
In 2009 zal het geactualiseerde meerjarenplan gerealiseerd worden waarna het verloop van de re-
serves met de meest recente cijfers kan worden bijgewerkt en dan kan ook de juiste toevoeging 
kan worden bepaald. 
 
3.2.5.2.42 Reserve onderhoud buitenkant Bijzonder Basis Onderwijs (was voorziening)  
 

Doel (aard en reden) van de reserve  
De reserve was in 1992 ingesteld als voorziening, deze in 2007 is vrijgevallen t.g.v. de exploitatie. 
De reserve dient om pieken in de jaarlijkse uitgaven van o.a. buitenschilderwerken en vervanging 
van dakbedekking te egaliseren. 
De reserve valt onder programma 4. Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 127.809 128.043 39.189 216.663
Geraamd 2009 216.663 0 24.589 192.074
Geraamd 2010 192.074 2.484 0 194.559
Geraamd 2011 194.559 2.682 0 197.241
Geraamd 2012 197.241 2.886 0 200.128
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Toelichting mutaties 2008  
De toevoeging van € 128.043 is opgebouwd uit: 
Rentetoevoeging (€ 639) en toevoeging conform onderhoudsplan (€ 70.700). 
Verder is toegevoegd € 56.704 als correctie op in 2007 ten onrechte onttrokken lasten van investe-
ring de Bongerd (€ 56.704). 
De onttrekking ( € 39.189) betreft het totaal van de in 2008 ten laste van de exploitatie gedane uit-
gaven voor onderhoud buitenkant BBO. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Geen 
 
3.2.5.2.43 Reserve onderhoud gymnastieklokalen (was voorziening)  
Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve was tot 2007 als een voorziening ingesteld, deze is in 2007 vrijgevallen t.g.v. de exploi-
tatie. Deze reserve is bedoeld om de uitgaven in het kader van groot onderhoud aan de gymnas-
tieklokalen te kunnen opvangen, inclusief eventuele pieken en dalen. 
De reserve valt onder programma 4 Educatie. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 305.247 71.526 0 376.773
Geraamd 2009 376.773 71.884 0 448.657
Geraamd 2010 448.657 72.243 0 520.900
Geraamd 2011 520.900 72.605 0 593.505
Geraamd 2012 593.505 72.968 0 666.473

 
 
Toelichting mutaties 2008  
B&W heeft besloten om het beheerplan onderhoud gebouwen te actualiseren. De onderhoudsre-
serves zijn daarom nu nog niet duidelijk maar zijn in afwachting van de actualisatie van het be-
heerplan.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De dotatie bedraagt jaarlijks € 70.000 vermeerderd met 0,5% rente over de stand van de reserve 
aan het begin van het jaar. 
B&W heeft besloten om het beheerplan onderhoud gebouwen te actualiseren. De onderhoudsre-
serves zijn daarom nu nog niet duidelijk maar zijn in afwachting van de actualisatie van het be-
heerplan.  
 
3.2.5.2.44 Reserve onderhoud verharding (was voorziening) 
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve was tot 2007 als een voorziening ingesteld, deze is in 2007 vrijgevallen t.g.v. de exploi-
tatie. De reserve is ingesteld binnen het product Wegen, Straten en Pleinen ter egalisatie van de 
grilligheid van de uitgaven op het gebied van onderhoud en/of vervanging van elementen- en as-
faltverhardingen. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
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Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 3.077.776 570.786 3.648.562
Geraamd 2009 3.648.562 0 310.463 3.338.099
Geraamd 2010 3.338.099 0 394.171 2.943.927
Geraamd 2011 2.943.927 0 351.405 2.592.523
Geraamd 2012 2.592.523 0 331.700 2.260.823

 
 
Toelichting mutaties 2008  
Toevoeging aan de reserve als gevolg van geraamde dotatie over 2008 (incl. inflatiecorrectie).  
Waar tegenover: de onttrekking aan de reserve ter dekking van het saldo van geboekte lasten en 
baten (Groot) onderhoud verharding. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Zie hieronder. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
In de loop van 2009 wordt het beheerplan voor (onderhoud) verharding geactualiseerd. Meerjarig 
worden de verwachte lasten in kaart gebracht. Uit de (meerjarig) verwachte lasten wordt de gemid-
delde dotatie aan de reserve onderhoud verharding berekend, welke jaarlijks - ter dekking van de 
jaarlijkse onderhoudslasten - wordt aangewend. Bij de bepaling van de gemiddelde dotatie dient de 
stand van de reserve per 31/12/08 te worden betrokken. Middels een begrotingswijziging zullen de 
financiële gevolgen uit het beheerplan voor toevoegingen c.q. onttrekkingen aan de reserve onder-
houd verharding aan de raad worden voorgelegd.  
 
3.2.5.2.45 Reserve onderhoud openbare verlichting (was voorziening)  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve was tot 2007 als een voorziening ingesteld, deze is in 2007 vrijgevallen t.g.v. de exploi-
tatie. De reserve is ingesteld binnen het product openbare verlichting ter egalisatie van de grillig-
heid van de uitgaven op het gebied van vervanging van masten, armaturen en lampen. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 293.208 63.565 356.773
Geraamd 2009 356.773 106.969 0 463.742
Geraamd 2010 463.742 0 48.492 415.250
Geraamd 2011 415.250 55.105 0 470.355
Geraamd 2012 470.355 56.758 0 527.113

 
 

Toelichting mutaties 2008  
De toevoeging aan de reserve is het saldo van de geraamde dotatie over 2008 (incl. inflatiecorrec-
tie) en de onttrekking aan de reserve ter dekking van geboekte lasten (Groot) onderhoud Openbare 
Verlichting.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Zie hieronder. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
In de loop van 2009 wordt het beheerplan voor (onderhoud) Openbare Verlichting geactualiseerd. 
Meerjarig worden de verwachte lasten in kaart gebracht. Uit de (meerjarig) verwachte lasten wordt 
de gemiddelde dotatie aan de reserve onderhoud Openbare Verlichting berekend, welke jaarlijks - 
ter dekking van de jaarlijkse onderhoudslasten - wordt aangewend. Bij de bepaling van de gemid-
delde dotatie dient de stand van de reserve per 31/12/08 te worden betrokken. Middels een begro-
tingswijziging zullen de financiële gevolgen uit het beheerplan voor toevoegingen -  c.q. onttrekkin-
gen aan de reserve onderhoud Openbare Verlichting aan de raad worden voorgelegd.  
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3.2.5.2.46 Reserve onderhoud watergangen (Voorheen voorziening onderhoud beschoeien en baggeren)  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve was in 2007 als een voorziening ingesteld. De voorziening was in 1971 ontstaan. Het 
doel is reservering van niet uitgegeven bedragen ter zake van het herstellen en vernieuwen van 
beschoeiing en uitbaggeren singels. 
De reserve 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 reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 333.466 5.450 328.016
Geraamd 2009 328.016 0 31.152 296.864
Geraamd 2010 296.864 0 32.087 264.777
Geraamd 2011 264.777 0 32.509 232.268
Geraamd 2012 232.268 0 34.041 198.227

 
 
Toelichting mutaties 2008  
Er zijn toevoegingen aan de reserve als gevolg van: 
- De geraamde dotatie over 2008 (incl. inflatiecorrectie) 
- Een bijdrage van het Waterschap Hollandse Delta in een bestek 
- Een bijdrage vanuit de Subsidie – regeling rijk op uitgevoerd baggerwerk  
Hiertegenover staat een onttrekking aan de reserve ter dekking van geboekte lasten (Groot) on-
derhoud watergangen. Dit resulteert in een saldo onttrekking van € 5.450,--. 
 
Resultaat doorlichting per op juistheid saldo 31 december 2008 
Zie hieronder 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
In de loop van 2009 wordt het beheerplan voor (onderhoud) watergangen geactualiseerd. Meerja-
rig worden de verwachte lasten in kaart gebracht. Uit de (meerjarig) verwachte lasten wordt de 
gemiddelde dotatie aan de reserve onderhoud watergangen berekend, welke jaarlijks - ter dekking 
van de jaarlijkse onderhoudslasten - wordt aangewend. Bij de bepaling van de gemiddelde dotatie 
dient de stand van de reserve per 31/12/08 te worden betrokken. Middels een begrotingswijziging 
zullen de financiële gevolgen uit het beheerplan voor toevoegingen -  c.q. onttrekkingen aan de re-
serve onderhoud watergangen aan de raad worden voorgelegd.  
 
3.2.5.2.47 Reserve onderhoud sportaccommodaties (was voorziening)  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve was in 2007 als een voorziening ingesteld, deze is bij de rekening 2007 vrijgevallen 
t.g.v. de exploitatie. Doel van deze reserve is de egalisering van de fluctuaties in het groot onder-
houd aan sporthallen en het zwembad. 
De reserve valt onder het programma 6. Welzijn. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 31.307 157 31.464
Geraamd 2009 31.464 157 0 31.621
Geraamd 2010 31.621 158 0 31.779
Geraamd 2011 31.779 159 0 31.938
Geraamd 2012 31.938 160 0 32.098
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Toelichting mutaties 2008  
De toevoeging betreft de rentetoevoeging van 0,5% 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
B&W heeft besloten om het beheerplan onderhoud gebouwen te actualiseren. De onderhoudsre-
serves zijn daarom nu nog niet duidelijk maar zijn in afwachting van de actualisatie van het be-
heerplan.  
 
3.2.5.2.48 Reserve investeringen stedelijke vernieuwing (Nieuwe reserve)  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve is gevormd omdat er in het verleden ten onrechte inflatiecorrectie toegevoegd is aan de 
voorziening ISV. Aangezien deze middelen wel nodig zijn voor dekking van toekomstige ISV-
uitgaven zijn deze in een reserve gestort. 
De reserve maakt deel uit van het directieprogramma Sterke wijken, vitale gemeente. 
De reserve valt onder raadsprogramma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 194.200 971 195.171
Geraamd 2009 195.171 5.855 0 201.026
Geraamd 2010 201.026 6.031 190.750 16.307
Geraamd 2011 16.307 0 0 16.307
Geraamd 2012 16.307 0 0 16.307  
 
Toelichting mutaties 2008  
Geen 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De uitgaven voor ISV zijn hoger dan de bijdrage van de stadsregio die de gemeente ontvangt. De 
hogere uitgaven worden in 2010 gedekt uit deze reserve (zie ook toelichting bij ‘Vooruit ontvangen 
bijdragen investeringen stedelijke vernieuwing 2005-2009’). 
 
3.2.5.2.49 Reserve gebruiksmogelijkheden Jongerencentrum  
 

Doel (aard en reden) van de reserve 
De reserve zal worden gebruikt voor de legeskosten en onderzoekskosten, extra gebruiksmogelijk-
heden en de inrichting van het Jongerencentrum P.C. Hooftstraat 4. 
De reserve valt onder programma 6 Welzijn. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 0 97.265 0 97.265
Geraamd 2009 97.265 0 97.265
Geraamd 2010 97.265 99.170 196.435
Geraamd 2011 196.435 830 197.265
Geraamd 2012 197.265 0 197.265

 
 
Toelichting mutaties 2008  
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. In verband hiermee is het saldo van de re-
serve onderzoek gebruiksmogelijkheden Dr. Kuyperschool van € 97.265 per 31december 2007 
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vrijgevallen in het rekeningsaldo 2007. Tevens is besloten om dit saldo te storten in de reserve ge-
bruiksmogelijkheden Jongerencentrum.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Conform besluit wordt in totaal € 100.000 toegevoegd aan deze reserve. Dit bedrag is bedoeld ter 
dekking van de inrichtingskosten. 
 
3.2.5.2.50 Reserve Ontwikkelingssamenwerking (was voorziening) 
 

Doel (aard en reden) van deze reserve 
De reserve is ingesteld bij het saldo 2005 (bijdrage VNG) voor projecten in Dogbo, Bénin in het ka-
der 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 reserve valt onder het 
programma 6. Welzijn. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 0 43.048 43.048
Geraamd 2009 43.048 0 43.048 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2008  
De toevoegingen van € 113.146 zijn als volgt opgebouwd: 
Overheveling voorziening Benin 2007 naar reserve (via exploitatie)  €   21.628 
Toevoegingen:  
Rentetoevoeging 0,5% van 21.627    €      108 
Subsidiebijdrage van gemeente     € 15.500 
Overige inkomsten      € 75.911 
Bij          €   91.519 
          € 113.146 
Onttrekkingen: 
Uitgaven ontwikkelingssamenwerking 2008     €   70.099 
Restant          €   43.048 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Het bedrag vanaf 2009 is bestemd voor ontwikkelingssamenwerking. 
 
3.2.5.2.51 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. 
 

Programmarekening 2008 gemeente Ridderkerk 179



 
 
 
 
 

 

Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 0 0 0 0
Geraamd 2009 0 0 0 0
Geraamd 2010 0 2.251.400 0 2.251.400
Geraamd 2011 2.251.400 99.062 185.823 2.164.639
Geraamd 2012 2.164.639 95.244 182.005 2.077.878

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De vorming van deze reserve vind plaats per 2009 dus in 2008 was nog geen sprake van mutaties. 
Van saldo is eveneens nog geen sprake. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
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. 
 
3.2.5.2.52 Reserve onderhoud rioleringen (was voorziening onderhoud rioleringen) 
 

Doel (aard en reden) van deze reserve 
De reserve is ingesteld binnen het product rioleringen ter egalisatie van de grilligheid van de uitga-
ven op het gebied van groot onderhoud aan rioleringen. 
De reserve valt onder programma 5 Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van de reserve 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 0 0 0 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
Geraamd 2012 0 50.000 50.000 0

 
 

Toelichting mutaties 2008  
De werkelijke lasten groot onderhoud zijn € 52.407,--, terwijl de toevoeging aan de reserve volgens 
de raming € 50.000,-- is. Omdat bij verwerking van deze bedragen een nadelige stand van de  
reserve zou ontstaan van € 2.407,-- is de geraamde storting en onttrekking in 2008 achtgerwege 
gelaten.  
 
Resultaat doorlichting per op juistheid saldo 31 december 2008 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De geraamde stortingen en onttrekkingen zijn conform het vastgestelde Gemeentelijk Riolerings-
plan IV. 
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3.2.6. Staat van voorzieningen met toelichting, waaronder bestedingsoverzichten

3.2.6.1 Staat van voorzieningen

Nr. Omschrijving Boekwaarde 
01-01-2008

Stelselwijz.
per 1-1-2008*

Toevoeg-
ingen

+

Vrijval voor 
exploitatie 

-

Onttrek-
kingen

-

Boekwaarde 
31-12-2008

Voorz.voor verpl. verliezen en risico's
1 Voorziening wethouderspensioenen 885.699 88.310 7.837 966.172
2 Voorziening spaarvariant ADV 46.111 0 0 46.111
3 Voorz Garanties verkoop aandelen AVR 1.826.000 0 0 1.826.000
4 Voorziening exploitatiekosten b.b.o. 219.821 0 0 219.821
5 Voorziening gevolgen UPC 0 396.000 264.000 132.000
6 Voorziening naheffing BCF/BTW 400.000 0 45.649 354.351 0
7 Voorziening Sociale werkvoorziening 0 3.222.897 3.222.897 0
8 Voorziening WMO 0 140.000 0 140.000

Subtotaal Voorz.voor verpl. verliezen en risico's 3.377.630 0 3.847.207 45.649 3.849.085 3.330.104
Voorz. van derden verkregen middelen

9 Voorz. voll. kostendekk. afvalst.heffing 1.360.650 0 1.360.650 0 0
10 Voorziening egalisatie rioolrecht 69.669 0 69.669 0 0
11 Voorziening luchtkwaliteit 5.835 0 5.835 0 0
12 Voorziening omgevingslawaai 70.640 0 70.640 0 0
13 Voorziening Benin 21.627 21.627 0 0
14 Voorziening elektronisch kinddossier 15.787 12.000 0 0 27.787
15 Voorziening onderhoud graven 10/20 jr 3.587.180 370.800 340.782 3.617.198
16 Voorz. samenw. Soza Gem. Albrandswaard 10.830 0 0 10.830
17 Voorziening woningbouw 1.879.000 -1.879.000 0 0 0
18 Voorziening werkdeel  WWB 1.382.287 -1.382.287 0 0
19 Voorziening ISV-2 904.486 -904.486 0 0 0
20 Voorz. investeringen stedel. vernieuwing 786.555 -786.555 0 0 0
21 Voorziening onderwijsvoorrangbeleid 192.754 -192.754 0 0
22 Voorziening Bos-impuls 70.750 -70.750 0 0 0
23 Voorziening klimaatbeleid- en actieplan 46.648 -46.648 0 0 0

Subtotaal Voorz. van derden verkregen
middelen

10.404.700 -5.262.481 382.800 1.528.422 340.782 3.655.815

Totaal voorzieningen 13.782.330 -5.262.481 4.230.008 1.574.071 4.189.867 6.985.919

* Met ingang van 2008 moet op grond van het BBV, artikel 49b, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen voor dekking van lasten in volgende 
(begrotings/rekening)jaren, afzonderlijk worden opgenomen onder de overlopende passiva.
Overheveling naar kortlopende passiva.

Mutaties 2008
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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. 
 
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 2008 en de doorlichting van de stand per 31 december 2008; 
• de geraamde, c.q. te ramen mutaties in 2009-2012. 
 
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 
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 Ver-
antwoording Provincies en Gemeenten is bepaald dat alle voorzieningen toereikend moeten zijn 
voor de achterliggende verplichtingen. Daarom moeten in principe alle voorzieningen bij de jaarre-
kening worden doorgelicht. 
 
Relatie balans met raadsprogramma's 
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 raadsprogramma's. Daardoor is er aansluiting met de op de Raadsprogramma's verant-
woorde 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. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 885.699 88.310 7.837 966.172
Geraamd 2009 966.172 128.477 20.958 1.073.691
Geraamd 2010 1.073.691 124.573 20.958 1.177.306
Geraamd 2011 1.177.306 119.540 20.958 1.275.888
Geraamd 2012 1.275.888 119.540 20.958 1.374.470  
 
Toelichting mutaties 2008 en resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. In het kader van het opstellen van de rekening is door Loyalis Verzekeringen te 
Heerlen een berekening gemaakt van de contante waarde wethouderspensioenen. Uit deze bere-
kening bleek dat de vaste dotatie aan de voorziening naar beneden kan worden bijgesteld.  
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De oorzaak van de verlaging is grotendeels te vinden in de indexeringsverschillen tussen 2007 en 
2008 in combinatie met een bijstelling van de berekeningsmethodiek door Loyalis op basis van de 
rekenregels van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ligt in de lijn der verwachting dat 
Loyalis de voornoemde oorzaken zal bevestigen in hun nog af te geven reactie op ons verzoek de 
afname te verklaren. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De ramingen voor de toevoeging aan de voorziening 2009-2012 blijven vooralsnog op dit niveau 
gehandhaafd. Bijstelling van de dotatie zou als gevolg van de wijziging 2008 op zijn plaats zijn. 
Echter, voor 2009 is een nieuwe berekening aangevraagd bij Loyalis in verband met de wijzigingen 
binnen het gemeentebestuur (pensionering wethouder en aantreden opvolger in december 2008).  
Wel is de onttrekking aangepast aan het huidige niveau. De stijging is het gevolg van pensionering 
(december 2008) van een wethouder. Het toegekende wethouderspensioen komt ten laste van de 
voorziening.  
Middels een begrotingswijziging dient de meerjarenbegroting hierop te worden aangepast. 
 
3.2.6.2.2 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. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 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
Geraamd 2012 46.111 0 0 46.111

 
Toelichting mutaties 2008  
In het verleden was het mogelijk om voor ADV verlof te sparen, deze mogelijkheid is inmiddels ver-
vallen maar het saldo wordt aangehouden voor in het verleden opgebouwde aanspraken op ADV 
verlof. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Doorlichting is niet aan de orde. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Niet van toepassing 
 
3.2.6.2.3 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 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
Geraamd 2012 1.826.000 0 0 1.826.000  
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Toelichting mutaties 2008  
In 2008 is er geen aanleiding geweest tot herwaardering van de verkoopwaarde. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Het risico van herwaardering kan zich voordoen t/m 2015. Indien in de tussenliggende periode 
deelrisico’s daadwerkelijk tot een verlaging van de verkoopwaarde leiden kan de voorziening voor 
het verlies worden aangesproken. Indien deelrisico’s vervallen, kan dat deel ten gunste van de ex-
ploitatie als incidenteel voordeel vrijvallen. 
 
3.2.6.2.4 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 overschrijdingspercentage bij het openbaar basisonderwijs kan per jaar verschillen. Om al te 
grote pieken te voorkomen is een voorziening ingesteld. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 219.821 0 0 219.821
Geraamd 2009 219.821 0 219.821 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0  
 
Toelichting mutaties 2008  
Niet van toepassing. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Verrekening met schoolbesturen gebeurt in 2009. 
 
3.2.6.2.5 Voorziening compensatie UPC 
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de 3e programmamonitor 2008 voor de te betalen schadevergoeding 
aan UPC voor in het verleden gederfde inkomsten.  
De voorziening valt onder het programma 1. Werk en Economie.  
 
Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 0 396.000 264.000 132.000
Geraamd 2009 132.000 0 107.000 25.000
Geraamd 2010 25.000 0 25.000 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0  
 
Toelichting mutaties 2008  
De te betalen afkoopsom van € 396.000,-- is in 2008 in de voorziening gestort. De betaling ge-
schiedt in 3 termijnen: € 264.000,-- in 2008, € 213.000,-- in 2009 en € 158.000,-- in 2010. Op de te 
betalen bedragen wordt de sponsoring door UPC aan de gemeente Ridderkerk in mindering ge-
bracht, te weten € 106.000,-- in 2009 en € 133.000,-- in 2010. De netto te betalen bedragen wor-
den ten laste van de voorziening gebracht.  
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Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Niet van toepassing. 
 
3.2.6.2.6 Voorziening naheffing BCF/BTW 
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
Het betreft een voorziening die is ingesteld om naheffingsaanslagen BTW-compensatiefonds en 
BTW over de jaren 2003 en 2004 te voldoen. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 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
Geraamd 2012 0 0 0 0  
 
Toelichting mutaties 2008  
In 2008 zijn naheffingsaanslagen inclusief heffingsrente ontvangen voor totaal € 354.351,--. De 
voorziening kan opgeheven worden en het restantsaldo van € 45.649,-- is vrijgevallen ten gunste 
van de exploitatie. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Niet van toepassing. 
 
3.2.6.2.7 Voorziening sociale werkvoorziening 
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij de 3e programmamonitor 2008 voor de te betalen afkoopsom voor 
uittreding uit de Gemeenschappelijke regeling sociale werkplaats Drechtwerk. 
De voorziening valt onder het programma 1. Werk en Economie.  
 
Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 0 3.222.897 3.222.897 0
Geraamd 2009 0 0 0 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De te betalen afkoopsom is in 2008 in de voorziening gestort. De volledige afkoopsom is ook in 
2008 betaald. De voorziening kan daarom worden opgeheven.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Niet van toepassing. 
 
3.2.6.2.8 Voorziening WMO 
 

Doel (aard en reden) van deze voorziening 
De voorziening is ingesteld bij deze rekening 2008 voor eventueel nog te betalen facturen voor in 
2008 verleende huishoudelijke zorg. Door de desbetreffende thuiszorginstelling is voor een bedrag 
van € 140.000,-- nog niet aangetoond dat de daarop vermelde cliënten recht op zorg hadden. In-
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dien dat alsnog kan worden aangetoond kan de betaling ten laste van de voorziening worden ge-
bracht. 
De voorziening valt onder het programma 7. Zorg  
 
Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 0 140.000 0 140.000
Geraamd 2009 140.000 0 140.000 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De voorziening is gevormd in 2008 ten laste van de exploitatie. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
In 2009 zal blijken of de voorziening moet worden aangewend voor betaling van de nog open-
staande facturen van de thuiszorginstelling. Indien wordt vastgesteld dat (delen van) de factuur ten 
onrecht is/zijn ingediend zal dat deel van de voorziening in 2009 vrijvallen ten gunste van de ex-
ploitatie. 
 
 
VOORZIENINGEN VOOR MIDDELEN VAN DERDEN MET BESTEDINGSVERPLICHTING 
 
3.2.6.2.8 Voorziening volledige kostendekking afvalstoffenheffing (is in de loop van 2008 een reserve 
geworden)  
Doel (aard en reden) van deze voorziening 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. 
 
Verloop van de voorziening 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 1.360.650 0 1.360.650 0
Geraamd 2009 0 0 0 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2008 en resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
In het kader van de overgang van voorzieningen naar reserves is de voorziening volledig ten gun-
ste van de exploitatie afval aangewend en weer via het product reserves aan de bestemmingsre-
serve afvalstoffenheffing toegevoegd.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Niet van toepassing. 
 
3.2.6.2.9 Voorziening egalisatie rioolrecht (is in de loop van 2008 een reserve geworden)  
 

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. 
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Verloop van de voorziening 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 69.669 0 69.669 0
Geraamd 2009 0 0 0 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2008 en resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
In het kader van de overgang van voorzieningen naar reserves is de voorziening volledig ten gun-
ste van de exploitatie riolering aangewend en weer via het product reserves aan de bestemmings-
reserve riolering toegevoegd. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Niet van toepassing. 
 
3.2.6.2.10 Voorziening luchtkwaliteit (voorziening is in de loop van 2008 een reserve geworden)  
 

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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 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
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De voorziening is veranderd in een reserve. Het saldo van de voorziening wordt in de reserve ge-
stort en de voorziening kan worden opgeheven. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Niet van toepassing. 
 
3.2.6.2.11 Voorziening omgevingslawaai (voorziening is in de loop van 2008 een reserve geworden)  
 

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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 70.640 0 70.640 0
Geraamd 2009 0 0 0 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De voorziening is veranderd in een reserve. Het saldo van de voorziening wordt in de reserve ge-
stort en de voorziening kan worden opgeheven. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Niet van toepassing. 
 
3.2.6.2.12 Voorziening Benin (voorziening is een reserve geworden) 
 

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. Het bedrag is ontstaan door vertraging van 
geplande activiteiten. Deze activiteiten moeten nog opgepakt worden. In het kader van verduurza-
ming is, met goedkeuring van het College, is het saldo doorgeschoven naar 2009 (en 2010).  
Verloop van de voorziening 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 21.627 0 21.627 0
Geraamd 2009 0 0 0 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2008  
Het saldo van de voorziening is in 2008 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie en vervolgens 
toegevoegd aan de reserve Benin. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Niet van toepassing. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Niet van toepassing. 
 
3.2.6.2.13 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 15.787 12.000 0 27.787
Geraamd 2009 27.787 0 27.787 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2008  
De middelen zijn bedoeld voor de bekostiging van een (nieuw) EKD. In 2008 is er gekozen voor het 
systeem “KIDOS”, met als doel dat één EKD voor de stadsregio gerealiseerd wordt. In 2008 is de 
bijdrage van de algemene uitkering aan deze voorziening toegevoegd. De middelen van totaal € 
27.000 dienen gereserveerd te blijven, zodat het nieuwe systeem KIDOS in 2009 (voor een deel) 
bekostigd kan worden.  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed. Er is nog geen beslissing genomen over het in te voeren systeem. Als de beslis-
sing (in regionaal verband) genomen dan zal het geld nog besteed worden.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Geen. 
 
3.2.6.2.14 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 3.587.180 370.800 340.782 3.617.198
Geraamd 2009 3.617.198 434.565 400.921 3.650.842
Geraamd 2010 3.650.842 434.919 426.214 3.659.547
Geraamd 2011 3.659.547 432.596 408.031 3.684.112
Geraamd 2012 3.684.112 432.674 433.116 3.683.670

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De saldi “toegevoegd” en “onttrekking” zijn lager dan begroot. Dit heeft voor de “Toevoeging” te 
maken met aantal werkelijke begrafenissen en voor de “Onttrekking” met een nieuwe rekenmetho-
de. In 2008 is door de raad besloten om de berekening van het te onttrekken bedrag los te koppe-
len van incidentele termijnverschillen van de betaalde afkoopsom. Er is gekozen voor een lineair 
rechtevenredige onttrekking uit de reserve voor 20 jaar van 9,5% per jaar. Dit heeft twee voorde-
len: Ten eerste is de onttrekking gelijkmatiger verdeeld; ten tweede is de berekening doelmatiger 
en overzichtelijker. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Meerjarenperspectief wordt aangepast als voortvloeisel uit de nieuwe rekenmethode (zie toelich-
ting mutaties 2008). 
 
Per jaar loopt het eindsaldo van de reserve met 30.000,- tot 40.000,- op. Dit is ongeveer 1% van 
het saldo. Dit is nodig vanwege het jaarlijks groeiend aantal te onderhouden graven. 
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3.2.6.2.15 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 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 10.830 0 0 10.830
Geraamd 2009 10.830 0 10.830 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2008  
Niet van toepassing. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid 
Het saldo is goed, er heeft in 2008 geen onttrekking plaatsgevonden. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Bedrag voorziening wordt in 2009 aangewend voor externe advisering bij de financiële evaluatie 
van de samenwerking. 
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OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Nr. Oorspronkelijk Datum en nr. besluit van O/ Jaar Ren- Schuldrestant Bedrag van in    Rente     Aflossing   Schuldrestant
bedrag van de raad         goedkeuring S/ laatste te- 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 5,65 840.587,39 0,00 47.355,13 9.883,51 830.703,88
Totaal leningen t.b.v. woningbouw 840.587,39 0,00 47.355,13 9.883,51 830.703,88

Overige leningen
1 9.983.164,75 20-07-1998 B. & W. 05-01-1999, nr. 5 S 2009 4,11 1.996.632,95 0,00 42.626,45 998.316,48 998.316,47
2 11.344.505,40 20-07-1998 B. &  W.  24-08-1999 S 2024 5,18 7.714.263,67 0,00 391.306,53 453.780,22 7.260.483,45
3 7.000.000,00 B. &  W.  22-07-2003 S 2014 3,98 4.900.000,00 0,00 169.481,67 700.000,00 4.200.000,00
4 8.000.000,00 B. &  W.  22-07-2003 S 2019 4,36 6.400.000,01 0,00 257.724,44 533.333,33 5.866.666,68
5 10.000.000,00 B. &  W.  22-07-2003 S 2034 4,86 9.000.000,01 0,00 422.550,00 333.333,33 8.666.666,68

Totaal overige leningen 30.010.896,64 0,00 1.283.689,09 3.018.763,35 26.992.133,29

Sub-totaal RUBRIEK A: Geldleningen 30.851.484,03 0,00 1.331.044,22 3.028.646,86 27.822.837,17

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 30.854.444,85 0,00 1.331.044,22 3.028.646,86 27.825.797,99

3.2.7 Staat van vaste schulden
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3.2.8 Specificatie vlottende passiva 
 

Vlottende passiva Saldo
31-12-2008

Saldo
31-12-2007

Schulden korter dan één jaar 5.670.266 7.479.852
Overlopende passiva 8.065.635 5.242.220
Vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting 5.600.620 0

Totaal 19.336.521 12.722.072  
 
3.2.8.1 Toelichting vlottende passiva - vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplich-
ting 
 
3.2.8.1.1 Vooruit ontvangen bedragen Werkdeel WWB 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
De voorziening was ingesteld bij het vaststellen van de jaarrekening 2005 in verband met een over-
schot op het werkdeel WWB. Op grond van wijzigingen in het BBV is met ingang van 2008 de 
voorziening omgezet naar de overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder het programma 1. Werk en Economie.  
 
Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 1.382.287 0 109.464 1.272.823
Geraamd 2009 1.272.823 0 0 1.272.823
Geraamd 2010 1.272.823 0 0 1.272.823
Geraamd 2011 1.272.823 0 0 1.272.823
Geraamd 2012 1.272.823 0 0 1.272.823

 
 
Toelichting mutaties 2008  
Er moet een onttrekking plaatsvinden omdat er in 2008 meer geld is besteed dan het budget  
W-deel 2008 dat de gemeente heeft ontvangen.. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid  
Het saldo is goed.  
 
3.2.8.1.2 Vooruit ontvangen bedragen Onderwijsvoorrangsbeleid 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
De voorziening was bedoeld om fluctuaties in rijksvergoedingen, inkomsten en uitgaven op te van-
gen. Op grond van wijzigingen in het BBV is met ingang van 2008 de voorziening omgezet naar de 
overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder programma 4. Educatie. 
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 192.754 469.086 405.270 256.570
Geraamd 2009 256.570 0 0 256.570
Geraamd 2010 256.570 0 0 256.570
Geraamd 2011 256.570 0 0 256.570
Geraamd 2012 256.570 0 0 256.570
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Toelichting mutaties 2008  
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid  
Het saldo is goed. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
 
3.2.8.1.3 Vooruit ontvangen bedragen BOS-impuls 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
De voorziening was ingesteld bij de jaarrekening 2006 in verband met de rijksbijdrage BOS-impuls. 
Op grond van wijzigingen in het BBV is met ingang van 2008 de voorziening omgezet naar de 
overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag onder het programma 6. Welzijn.  
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 70.750 80.750 101.500 50.000
Geraamd 2009 50.000 50.750 100.000 750
Geraamd 2010 750 49.250 50.000 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2008  
In 2008 is in totaal  € 80.750,00 aan rijksbijdragen ontvangen. De rijksvergoedingen betreffen BOS-
Bolnes en BOS VMBO. Ten laste van deze gelden is in 2008 een bedrag van € 101.500 gebracht. 
Het saldo aan vooruit ontvangen bedragen bedraagt per 31-12-2008 € 50.000,00. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid  
Het saldo is goed  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Ten laste van het rijksbudget wordt in 2009 en 2010 nog subsidies verstrekt aan de SRS. De toe-
voegingen betreffen de ontvangst van de rijksgelden. 
 
3.2.8.1.4 Vooruit ontvangen bedragen Inburgering nieuwkomers 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
Het saldo vooruit ontvangen op de balans is bedoeld om fluctuaties in rijksvergoedingen, inkom-
sten en uitgaven voor nieuwkomers op te vangen. Op grond van het BBV dient dit saldo opgeno-
men te worden onder de overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder programma 6. Welzijn. 
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 0 966.726 966.726
Geraamd 2009 966.726 0 966.726 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De toevoeging is het saldo van de baten en lasten voor inburgering nieuwkomers op 606109002. 
 
In 2008 zijn er de volgende gelden ontvangen van het Rijk: 
€ 921.878,21 bijdrage Wet inburgering 2008 vanuit het agentschap SZW  
€ 26.880,-- voorschot Rijksbijdrage inburgering Regeling nalatenschap oude vreemdelingenwet 
€ 67.242,58 bevoorschotting extra middelen Wet inburgering (2009) 
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€ 27.053,35 Voorschot Participatiebonus 2009 
€ 17.920,--  Afrekening Rijksbijdrage inburgering Regeling nalatenschap oude vreemdelingenwet 
€ 73.124,36 vooruit ontvangen WIN-gelden 2007 
€ 1.134.098,50 totaal rijksbijdrage 
€    167.372,67 besteding 
€    966.725,73 vooruit ontvangen 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid  
Het saldo goed 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
De vooruit ontvangen bedragen zullen in 2009 worden besteed. 
 
3.2.8.1.5 Vooruit ontvangen bedragen Investeringen stedelijke vernieuwing 2005 - 2009 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
De voorziening was ingesteld in 2005 en dient om inkomsten en uitgaven van het ISV-budget in-
zichtelijk te verantwoorden. Vanaf 2008 is de voorziening bijdragen ISV-1 met deze voorziening 
samengevoegd, alsmede is op grond van wijzigingen in het BBV met ingang van 2008 de voorzie-
ning omgezet naar de overlopende passiva. 
 
Het vooruit ontvangen bedrag maakt deel uit van het directieprogramma Sterke wijken, vitale ge-
meente. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder raadsprogramma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 1.691.041 411.173 982.662 1.119.552
Geraamd 2009 1.119.552 483.879 1.467.095 136.336
Geraamd 2010 136.336 52.680 189.016 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2008  
Een aantal ISV-projecten, waarvoor een bijdrage was geraamd, is niet zover gevorderd, dat daar-
voor uitgaven zijn gedaan dan wel is een bijdrage uit de ISV-gelden niet nodig gebleken. Aange-
zien 2009 het laatste jaar van de periode ISV2 is, zal bij de voortgangsrapportage aan de Stadsre-
gio bekeken worden of de resterende bedragen binnen het raadsbesluit besteed kunnen worden of 
dat de raad een voorstel tot herverdeling moet worden gedaan. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid  
Het saldo is goed.  
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Aangezien 2009 het laatste jaar van de periode ISV2 is zal bij de voortgangsrapportage aan de 
Stadsregio bekeken worden of de resterende bedragen binnen het raadsbesluit besteed kunnen 
worden of dat de raad een voorstel tot herverdeling moet worden gedaan. 
In 2010 is rekening gehouden met een beschikking over de reserve investeringen stedelijke ver-
nieuwing van € 190.750,--, aangezien de uitgaven voor ISV hoger zijn dan de bijdrage van de 
stadsregio die de gemeente ontvangt.  
 
3.2.8.1.6 Vooruit ontvangen bedragen Woningbouw 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
De voorziening was ingesteld bij de programmamonitor van oktober 2005. 
De voorziening betreft de van de stadsregio ontvangen bijdragen voor de bouw van woningen voor 
bepaalde categorieën. Op grond van wijzigingen in het BBV is met ingang van 2008 de voorziening 
omgezet naar de overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving 
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Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 1.879.000 1.216.740 1.204.000 1.891.740
Geraamd 2009 1.891.740 830.000 1.686.000 1.035.740
Geraamd 2010 1.035.740 0 1.035.740 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 

Toelichting mutaties 2008  
Voor de projecten, die van start zijn gegaan in 2008 en waarvoor subsidie kon worden aange-
vraagd is dit gedaan en toegekend door de Stadsregio. 
Besteding van de bedragen vindt pas plaats na oplevering van de projecten. Besteding van de to-
taal ontvangen bedragen kan pas, nadat de betreffende projecten op 1 januari 2010 zijn opgele-
verd (subsidievoorwaarde). 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid  
Het saldo is goed. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Het saldo is goed. Dat wil zeggen, dat de gelden, die op basis start bouw van projecten konden 
worden gevraagd zijn ontvangen. Pas na tijdige oplevering van de projecten (vóór 1 januari 2010) 
kan uitbetaald c.q. besteed worden. 
 
 
3.2.8.1.7 Vooruit ontvangen bedragen Klimaatbeleid- en actieplan 
 

Doel (aard en reden) van dit vooruit ontvangen bedrag 
De voorziening was ingesteld bij de gemeenterekening 2004 en betreft een ontvangen subsidie 
voor de uitvoering van het gemeentelijk Klimaatbeleid- en actieplan. Op grond van wijzigingen in 
het BBV is met ingang van 2008 de voorziening omgezet naar de overlopende passiva. 
Het vooruit ontvangen bedrag valt onder programma 5. Wonen en leefomgeving. 
 
Verloop van het vooruit ontvangen bedrag 
 

Jaar 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december
Gerealiseerd 2008 46.648 0 3.440 43.209
Geraamd 2009 43.209 0 43.209 0
Geraamd 2010 0 0 0 0
Geraamd 2011 0 0 0 0
Geraamd 2012 0 0 0 0

 
 
Toelichting mutaties 2008  
De onttrekking is gerelateerd aan de laatste kosten die zijn gemaakt om de doelen als gesteld voor 
de uitvoering van het klimaatbeleid- en actieplan (BANS) te behalen (in dit geval de kosten voor het 
project Kyoto Kids). In 2008 heeft tevens de eindverantwoording aan SenterNovem plaatsgevon-
den. 
 
Resultaat doorlichting saldo per 31 december 2008 op juistheid  
Het saldo is te hoog. 
 
Toelichting op geraamde mutaties 2009-2012 
Het nog aangegeven saldo is het restant van de subsidie, nadat alle gestelde doelen zijn behaald. 
In afwachting van een reactie van SenterNovem zal duidelijk worden wat er met dit restant ge-
beurd, te weten: terugvordering door SenterNovem danwel overboeking naar de algemene midde-
len. 
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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

1 101.080 Bouw clubgebouw Ridderkerkse Lawn-  26-01-1998
Tennis club nr. 656

2 2.836.126 Bouw bejaardencentrum en St.Alg.bejaardencentrum 26-1-1987
36 bejaardenwon. in Bolnes Ridderkerk nr. 174

3 68.067 Springkuil sportzaal  25-04-1988  07-06-1988
Gr.Lodewijkstraat O.K.K.  nr. 476  nr.3412235

4 263.193 Uitbreiding buurthuis de Klinker Stichting Dynamiek  22-02-1988  08-03-1988
 nr. 428  nr. 3411036

5 1.669.525 Nieuwbouw Gemini-college Olovo 23-06-1997
nr. 515a

6 18.604.989 Herfinanciering klimlening Stichting Woonvisie 27-04-1998
bouw 201 won. Fazant/Patrijs nr. 8

7 28.905.800 Herfinanciering klimlening Stichting Woonvisie 27-04-1998
bouw 192 won. Brasem nr. 8

8 6.806.703 Herfinanciering Stichting Woonvisie 24-11-1997
(v.m. Ridderstede) nr. 630

9 136.134 Aankoop pand Reijerweg 62 Stichting Dynamiek 29-06-1998
nr. 41

10 6.150.587 Herfinanciering lening Bouw Stichting Woonvisie 25-05-1998
81 woningen in Mauritshoek nr.15

11 299.495 Bouw Sporthal Reijerpark Stichting sporthal Reijerpark 24-02-1998
nr. 986

12 294.957 Bouw kinderdagverblijf Stichting kinderopvang b. en w. besluit
Bizetstraat 5 Ridderkerk 24-11-1998

13 36.302 Aankoop Prinsenstraat 76 Muziekvereniging Harmonie 11-7-2000
nr.5786

14 11.345 Aankoop Kerkweg 80 Chr.Muziekver.Harpe Davids 18-7-2000
nr. 6292

15 1.725.000 Herfinanciering lening bouw Stichting Woonvisie b.en w. besluit
De Riederborgh en 27-11-2001
35 bejaardenwoningen

16 68.067 Renovatie clubgebouw Sportvereniging Bolnes b.en w. besluit
26-03-2002

17 10.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
17-12-2002

18 5.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
13-05-2003

19 5.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
13-05-2003

20 5.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
13-05-2003

21 411.891 Herfinanciering lening bouw Stichting Openbare b.en w. besluit
hoofdbibliotheek bibliotheek Ridderkerk 02-09-2003

22 10.000.000 Aankoop woningen, winkels b.en w. besluit
en kantoorpand Vlietplein Stichting Woonvisie 02-12-2003

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 2008 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

6 48.127 48.127 5.347 42.779 42.779

 7,1 1.004.178 1.004.178 174.269 829.909 829.909

6,95 41.028 41.028 2.606 38.422 38.422
7,25 96.338 96.338 8.758 87.580 87.580

6,83 1.609.887 1.609.887 8.425 1.601.462 1.601.462

5,26 10.760.630 10.760.630 1.116.437 9.644.193 9.644.193

5,24 14.972.422 14.972.422 1.825.527 13.146.895 13.146.895

5,59 2.137.858 2.137.858 674.228 1.463.630 1.463.630

5,46 95.293 95.293 4.538 90.755 90.755

4,495 4.796.471 4.796.471 194.733 4.601.738 4.601.738

5,2 251.074 251.074 6.873 244.201 244.201

5,59 249.666 249.666 6.540 243.126 243.126

6,25 23.143 23.143 1.815 21.328 21.328

7 7.226 7.226 568 6.658 6.658

4,715 1.379.049 1.379.049 79.277 1.299.772 1.299.772

5,0 47.619 47.619 3.408 44.211 44.211

5,159 9.724.987 9.724.987 289.201 9.435.786 9.435.786

4,32 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 fixe-lening

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

4,15 247.261 247.261 45.514 201.746 201.746

4,88 8.866.671 8.866.671 318.722 8.547.949 8.547.949

aan het einde van 2008
Restantbedrag van de geldlening

aan het begin van 2008
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 10.000.000 Aankoop woningen, winkels b.en w. besluit
en kantoorpand Vlietplein Stichting Woonvisie 02-12-2003

24 10.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
19-04-2004

25 140.038 Aanleg oxydatiesysteem t.b.v. Stichting Ridderkerk Sport b.en w. besluit
zwembad "De Fakkel" 22-02-2005

26 10.000.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
10-05-2005

27 10.000.000 Herfinanciering 3 klimleningen Stichting Woonvisie b.en w. besluit
23-08-2005

28 7.500.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
25-04-2006

29 7.500.000 Bedrijfsfinanciering Stichting Woonvisie b.en w. besluit
25-04-2006

 
 TOTAAL

Datum en nummer van het:
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Rente- Bedrag van Totaalbedrag Toelichting
perc. in 2008 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

5,075 9.358.860 9.358.860 181.124 9.177.735 9.177.735

4,339 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

3,985 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 fixe-lening

3,985 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 fixe-lening

4,364 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 fixe-lening

4,414 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 fixe-lening

125.857.824 125.857.824 0 4.947.911 120.909.913 120.909.913

Restantbedrag van de geldlening Restantbedrag van de geldlening
aan het begin van 2008 aan het einde van 2008
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3.2.10.2 Overzicht van hypotheekgaranties inzake eigenwoningbezit 
 

De saldi-opgaven van de hypothecaire geldleningen met gemeentegarantie zijn nog niet allemaal 
ontvangen, waardoor het bedrag per 31 december 2007 is vermeld. 
Verstrekte hypotheekgaranties aan particulieren afgesloten tot 1 januari 1995.  
 
Stand per 31/12/2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geldgever Aantal Hoofdsommen
vlgs. GGA+

ABN-AMRO Bank N.V. 72 2.664.799
Coöp. Rabobank "Ridderkerk" B.A. 64 1.785.434
Verenigde Spaarbank N.V. 38 1.625.462
Postbank N.V. 123 3.497.788
ING Bank N.V. 47 2.421.936
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds N.V. 14 587.980
Bouwfonds Hypotheken N.V. 27 1.092.157
Gemeentschappelijk Administratiekantoor 9 478.661
Delta Lloyd Levensverzekering N.V. 6 442.502
Direct Bank N.V. 8 364.605
AMEV Levensverzekering N.V. 3 138.057
AEGON Levensverzekering N.V. 3 84.721
Westland Utrecht Hypotheekbank N.V. 5 85.304
Centraal Beheer Achmea 5 213.713
Het Hooge Huys Hypotheken 10 623.060
Nationale Nederlanden N.V. 36 2.009.092
Stad Rotterdam Verzekeringen 9 452.135
Woonfonds Holland B.V. 5 298.727
Rabo Hypotheekbank 5 179.136
Mees Pierson N.V. 3 136.341
Amersfoortse Levensverzekering Mij N.V. 4 234.900
Ohra Pensioenverzekeringen 1 82.361
Coöp. Rabobank B.A. gev. in Rotterdam 1 41.833
Reaal Hypotheken B.V. 3 178.855
Interpolis N.V. 1 37.964
SNS Bank gev. In Gorinchem 1 56.496
Woonvisie (v.m. PWS) 5 40.277

TOTAAL: 508 19.854.296
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