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AB PVDA 2012 

Kent u de prijs of kent u de waarde? 

Niemand tussen wal en schip, ruimhartig minimabeleid, bereik verhogen voorzieningen minima, zijn 
mooie woorden die vragen om een daadkrachtige invulling. Een goede daad zegt immers meer dan 
duizend woorden.  

Vanaf het voorjaar is de PvdA fractie met het college en raad in gesprek over de uitwerking van het 
Regeer- en Bestuursakkoord, en de financiele en sociale gevolgen voor de kwetsbare Ridderkerkers. 
Veel maatregelen treffen dezelfde groep mensen, waardoor deze meer belast worden dan zij aan 
kunnen. Inzicht in de groep alsook in de uitwerking en stapeling van de maatregelen ontbrak. 
Niemand tussen wal en schip en een ruimhartig minimabeleid zijn alleen te realiseren met een pro 
actieve, creatieve en adequate aanpak. Waarbij mensen en niet het budgetten leidend zijn. Ridderkerk 
als barmhartige gemeente en niet als boekhoudersgemeente. De urgentie is duidelijk. 

Er kan dan ook niet nog langer getalmd worden met het opstellen van een vooruitstrevend en sociaal 
Plan van Aanpak. Inwoners van de Kerkweg plaatsen ook al zandzakken en schotten wanneer zij 
wateroverlast verwachtten. Zij talmden niet tot het water over de voeten kabbelde. En nu hebben we 
over een groep waar het water niet over de voeten maar tot aan de lippen gaat staan. De vrees is dat 
er ook mensen gaan verdrinken. Daarom dienen wij de motie STAPELING in. 

Uit recente interviews door PvdA Ridderkerk met mensen die getroffen gaan worden door de 
bezuinigingsmaatregelen kwam pijnlijk naar voren dat zij eigenlijk niet weten wat op hen afkomt. 
Enerzijds omdat zij soms de capaciteiten en competentie ontberen om dit te kunnen, anderzijds 
omdat zij in de struggle-for-life ook vaak geen energie meer hebben. Blijkbaar is er ook niet 
geïnvesteerd in een dialoog met of het informeren van deze groep mensen.  

Centrale vraag in ons betoog bij de kadernota was Kiezen wij voor een fatsoenlijk bestaan voor álle, 
dus ook de afhankelijke Ridderkerkers?  

En die vraag is na het lezen van de begroting nog steeds niet beantwoord. 

Kwetsbare groepen worden onevenredig geraakt. Lodewijk 
Assher maakte het in de Volkskrant van september duidelijk 
met een voorbeeld van een 18-jarige jongen met een laag IQ 
en een autisme stoornis die in zorginstelling voor begeleid 
wonen zit. Hij heeft een gesubsidieerde baan. Door een 
stapeling van maatregelen wordt deze jongen extra geraakt. 
De gehandicaptenzorg voor mensen met een IQ van 70 of hoger 
wordt geschrapt (was 85 en dat heette voorheen licht 
zwakzinnig), daardoor wordt hij zelf verantwoordelijk voor 
de kosten van zijn huisvesting en zijn levensonderhoud. Ook 
moet hij zelf voor chronisch zorgaanvragen gaan betalen. 
Als gevolg van de bezuinigingen op de WSW krijgt hij minder 
of geen job-coaching.  

Deze jongen wordt dus geraakt door drie maatregelen tw 
huisvesting, begeleid wonen en bezuinigingen op zorg. 
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Armoede 

Het Verweij Jonkers instituut heeft opgemerkt dat de aanname dat iedereen zelfredzaam moet zijn, 
haaks staat op de onderzoeken waaruit blijkt dat 50% van de WWB-ers dat niet is. Zij hebben hulp en 
begeleiding nodig, maar juist die staan door de bezuinigingen onder druk.  

De PvdA fractie heeft de raadsleden het boek Macaroni geschonken, waarin inzichtelijk wordt gemaakt 
wat armoede met mensen en hun kinderen doet.  Door het invoeren van de huishoudtoets wordt 
armoede nog meer erfelijk gemaakt dan daarvoor. Meer mensen worden door de Wet werken naar 
Vermogen naar de bijstand geleid waar zij te maken krijgen met een huishouden- en vermogenstoets. 
Het VNG heeft berekend dat de bezuiniging op het WWB budget niet wordt gerealiseerd door de 
toename van de uitstroom maar voor het merendeel door het invoeren van de huishoudtoets. Dat is 
dus slechts door een bezuiniging op gezinsinkomens van Ridderkerkers.  

Nederland is steeds rijker geworden. In dertig jaar is het 
gemiddelde loon, gecorrigeerd voor inflatie met 30% gestegen. 
Het sociale minimum is echter op hetzelfde niveau gebleven. De 
verhouding tussen het netto uitkeringsloon en het gemiddelde 
netto cao loon was in 1980 nog 85%, in 2012 voorspelt CPB nog 
maar 65,2%. De onderste 10 á 15% van de bevolking is op een 
steeds grotere inkomensachterstand gezet door de koopkracht 
van de uitkeringsgerechtigden niet te laten meegroeien met de 
koopkracht van de mensen die werken.  Les uit het verleden is 
dat duidelijk blijkt  dat het verlagen van deze Replacement 
Rate niet de meeste effectieve manier is om mensen naar werk 
te bewegen. 

 

Daarnaast gaat de bijstandsuitkering met €2000,00 pj omlaag. Dat is € 167 per maand minder voor 
een groep die het nu al en straks zeker niet kan missen. Want ook de kosten voor zorgverzekeringen, 
eigen bijdragen en energienota´s blijven stijgen. Daarnaast wordt de zorgtoeslag versoberd en de 
huurtoeslag ook, waardoor deze groep nog verder geraakt wordt.  

Het gemiddelde loon stijgt ook nu nog, met als gevolg een groter wordende tweedeling.  

Op de recente Armoedeconferentie gaf wethouder Dokter aan geschrokken te zijn van de armoede in 
Ridderkerk. Uit de Armoedemonitor 2009 kwam naar voren dat bijna 1 op de 10 kinderen in 
Ridderkerk opgroeit met een minimum inkomen. Kinderen van ‘arme´werkenden zijn sinds de crisis 
deze cijfers komen versterken. De gevolgen van de crisis zijn bekend. Dit is het moment om weer een 
meting te doen, valt er werkelijk niemand tussen wal en schip? Nu meten is straks weten.   

Nu is inzicht in de ontwikkeling van het netto besteedbaar inkomen van minima belangrijk. De 
opmerking van het college om eerst te gaan zoeken naar een andere manier om armoede te meten 
dan via de Armoedemonitor is zorgelijk. Waarom wachten met het ophalen van informatie en  
vergelijking met het verleden bemoeilijken?  

Daarom dienen wij een motie ARMOEDEMONITOR in, waarin wij verzoeken om een jaarlijkse monitor 
in te stellen en de uitkomsten te behandelen in de jaarlijkse Armoedeconferentie. Op de 
Armoedeconferentie wordt ook inzicht gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het 
convenant Armoedebestrijding. 
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Mevrouw Nederland van het Verwey Jonkers insituut bracht bij de 
recente Armoedeconferentie de uitkomsten van onderzoek in Ridderkerk 
onder de aandacht.  

‘ Alleenstaanden, eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen 
hebben het grootste aandeel en risico in de groep sociale minima. 
Opmerkelijk is dat in Ridderkerk in tegenstelling tot landelijk veel 
armoede is onder 65- plussers (Ridderkerk 9%).’  

Inzicht in de groep is nog urgenter nu sinds 1 augustus 2011 er 10% 
bezuinigd is op de partner AOW. Chronisch zieken zijn door een 
stapeling van bezuinigingen, aanscherpingen, versoberingen en 
verhoging van eigen bijdragen kwetsbaar. 

‘Ridderkerk kent voldoende regelingen op het gebied van 
inkomensondersteuning maar het gebruik daarvan is matig en daar zou 
meer inzet op moeten zijn. Daarnaast is er te weinig aandacht voor 
preventieve maatregelen binnen het armoede beleid.’  Aanvullend kwam 
zij tot de volgende aanbevelingen: Leg direct  contact met de 
doelgroep, besteed meer aandacht aan kinderen in armoede en versterk 
de samenhang met de sociale partners door ze te betrekken bij het 
sociale beleid van de gemeente. 

 

In Ridderkerk heeft de invulling van de sociale kaart nog niet plaatsgevonden. Daarnaast wordt de 
autonomie van het gemeente beperkt door de rijksnorm van 110%  voor inkomensbeleid. Het 
adviesorgaan voor de lokale overheid (Coelo) heeft al becijferd dat dit geen goed zal doen ter 
verkleining van de armoedeval. Wel blijft het mogelijk om voor arme werkenden hier ruimer mee om 
te gaan. Ook blijft het mogelijk om de grens bij het  lokale Maatschappelijk Participatiefonds (oude 
CES fonds) hoog te houden.  Graag de TOEZEGGING van het college dat zij deze ruimte niet onbenut 
laat. 

De aframing van de Reserve Bijzondere Bijstand moet naar de mening van de PvdA fractie 
opgenomen worden in het Sociaal Noodfonds. Graag een TOEZEGGING van het college. 

Wethouder Dokter is geschrokken van de Armoede. De PvdA fractie verwacht dat deze emotie 
gevoegd wordt bij de woorden ‘niemand tussen wal en schip’ en dat er dus op korte termijn een 
aanpak aan de raad wordt gepresenteerd. Want zowel de getroffenen als de bevlogen ambtenaren 
hebben behoefte aan duidelijkheid en daadkracht. 

De PvdA fractie is zeer verheugd over de opmerking van het college dat het kwijtscheldingsbeleid in 
Ridderkerk gericht is om de wettelijke kwijtscheldingsnormen optimaal te benutten. Daarnaast heeft 
de gemeente de mogelijkheid om de verruiming van de kwijtscheldingsnormen wel of niet toe te 
passen.  Graag de TOEZEGGING van de gemeente dat zij ook dit laatste ruimhartig zullen doen. 
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Werkgelegenheid 

Werkgelegenheid is het allerbelangrijkst, armoede werkt niet.  

Voordeel van de ontwikkeling van de polder Nieuw Reyerwaard is behoud en uitbreiding van de 
werkgelegenheid. Met dat in gedachten mogen de prestatie indicatoren op dit vlak dus best omhoog 
zonder dat het als ambitieus gezien kan worden. In het algemeen is het wenselijk om meer SMART 
doelstellingen (en prestatieindicatoren) op te nemen in de begroting zoals ook al meermalen door de 
Rekenkamer is aangegeven. 

Werkloosheid is het laatste jaar sterk gestegen vooral als gevolg van 
stoppen met werken door vrouwen. Daarnaast overwegen veel vrouwen hun 
baan op te zeggen wanneer de kosten van kinderopvang door de 
bezuinigingen te zeer oplopen.  

In Ridderkerk is de arbeidsparticipatie van vrouwen laag, veel 
moeders besluiten om niet te werken. Moeders onder de 27-jaar worden 
opgenomen in het bestand van de NUG-ers, niet uitkeringsgerechtigden. 
Door stimulering van de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces 
wordt het potentieel van de Ridderkerkse beroepsbevolking beter 
benut, vrouwen beter beschermd tegen armoede en stijgt het gemiddelde 
gezinsinkomen. 

 

Op basis van ervaringen uit het verleden vreest de Landelijke Clienten Raad dat gemeenten 
onvoldoende in staat zijn om clienten aan het werk te helpen. Ook deze zorg werd door mevr Sterk 
geuit. Cruciaal is de kwaliteit van de klant managers die in korte tijd bij een moeilijke doelgroep met 
vaak gebrekkige middelen tot een effectief plan van aanpak moeten komen. Er is grote behoefte aan 
meer sociale en psychologische instrumenten bij klantmanagers. En net zo cruciaal zijn de opvattingen 
van werkgevers over hun sociale verantwoordelijkheid. Daarin heeft de gemeente een voorbeeld 
functie en kan zij de noodzakelijke verandering stimuleren. Daartoe dienen wij een MOTIE GOED 
WERKGEVERSSCHAP in. 

Veel werklozen worden door werkgevers niet als reeël arbeidsaanbod gezien. Dat komt door 
tekortschietende competenties en opleidingen en psychische en fysieke beperkingen bij 
werkzoekenden in combinatie met de hoge arbeidsproductiviteit in Nederland en de eisen die 
werkgevers stellen aan werkervaring, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De regisseurs Werk zetten 
zich goed in om waar mogelijk vraag en aanbod te matchen. 

Tweede reden is het gebrek aan een eenduidig aanspreekpunt en eenduidige benadering. Zeer 
effectief zijn de Regionale werkgevers Servicepunten in het land, een informatie- en bemiddelingspunt 
voor alle vragen over werken en leren met name ook in zorg en welzijn. Werkzoekenden kunnen via 
die route begeleidt worden bij de overstap naar bijvoorbeeld de zorgsector, want de vraag kan niet 
alleen gevuld worden met schoolverlaters. Een MBO zorg in Ridderkerk zou op termijn kunnen 
voorzien in een deel van stijgende lokale zorgvraag. 

WWB-ers moeten een tegenprestatie gaan leveren. Zij kunnen worden ingezet voor verplicht (?) 
vrijwilligerswerk. Zij gaan werken onder het minimum loon, hun werkzaamheden hoeven geen relatie 
meer te hebben met toeleiding tot de arbeidsmarkt. De PvdA fractie is van mening deze relatie wel 
belangrijk is. Daarnaast mag de inzet van werkzoekenden niet leiden tot verdringing van reguliere 
banen. Afbakening van de inzet van WWB-ers is wenselijk en daartoe dient de PvdA fractie een 
MOTIE AFBAKENING WWB in. 
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WAJONG en WSW 

Wajonger en WSW-ers moeten de reguliere arbeidsmarkt op. In 2010 waren er totaal 205.000 
Wajongers: 12% bij reguliere werkgever en 13% in WSW. In juni 2010 werkte slechts 17% van de 
werkende Wajongers zonder uitkering en zonder ondersteuning bij een reguliere werkgever.  
Gerelateerd aan de hele groep dus slechts 2%. Over 2011 wordt een korting van 5% tov 2010 
voorzien op de sociale werkvoorziening. De rijksbijdrage wordt €410.000,- minder. Wij vinden het 
terecht dat Ridderkerk bezwaar heeft ingediend en zijn benieuwd naar de reactie. Niet alleen vanwege 
het sociale aspect maar ook vanwege het financiele aspect. Het tekort op de WSW loopt op.  

Ridderkerkse jong-gehandicapten hebben nu een participatieplan met het UWV afgesproken, 
onduidelijk is of de gemeente dat overneemt. Wanneer cliënt-vriendelijkheid en ruimhartig 
minimabeleid uitgangspunt zijn dan moet dat haast wel.  

Jong gehandicapten moeten de reguliere arbeidsmarkt op en worden daarom herkeurd om hun 
loonwaarde te bepalen. Dat begrip geeft aan in welke mate van hen verwacht wordt dat zij kunnen 
werken. Het loonwaardepercentage geeft ook aan wat de loonkosten voor de werkgever zijn.  

Zorgelijk is dat landelijk bijna tweederde van de werkgevers aangeeft niet op arbeidsgehandicapten te 
zitten wachten, ook niet op jonge. Stel nu dat een Wajonger wel aan het werk gaat, maar geen volle 
baan aankan, dan wordt het loon verplicht aangevuld door de gemeente (loondispensatie).  

Het Ridderkerks college heeft in het voorjaar aangegeven niet in te kunnen stemmen met de sociale 
paragraaf in het Bestuursakkoord waar ook deze uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen in 
staat.  

We denken dan ook een lichtpuntje te zien. Het rijk schept de mogelijkheid om het loon en de 
aanvulling samen tijdelijk minder te laten zijn dan 100% Wettelijk minimum Loon dus werken op 
bijstandsniveau. Op onze vragen over de Wet Werken naar Vermogen geeft het college aan om bij 
loondispensatie het salaris aan te zullen vullen tot het wettelijk minimumloon. Hulde!  

Graag de bevestiging van het college dat dat daadwerkelijk zal gebeuren. TOEZEGGING 

Het college krijgt ook de mogelijkheid om een uitzondering te maken met betrekking van de 
Huishoudtoets bij een zorgbehoevend gezinslid. Graag de TOEZEGGING van het college dat zij ook op 
die manier invulling gaan geven aan een ruimhartig minimabeleid  

Gezonde bevolkingsopbouw  

Ridderkerk is van oorsprong een gemeente met een laag sociaal economisch profiel, dat is in de loop 
der jaren verbeterd ondermeer door scholing van de bevolking en de regionale import in met name de 
jaren 60 (wijk West) en de jaren 80 (Drievliet/ ’t Zand).  

Het college zet in op een gezonde bevolkingsopbouw, ook bij navraag blijft het onduidelijk wat met 
deze woorden wordt bedoeld. Wanneer de daden voor hen spreken hoort daar blijkbaar bij het 
schrappen van 1880 goedkope huurwoningen en het inzetten op met name eengezinswoningen. 
Vooral (ongewenst alleenstaande) jongeren en ouderen worden hierdoor getroffen, net als de eerder 
genoemde groepen rondom het sociale minimum. Zijn deze groepen tegenwoordig minder gewenst in 
Ridderkerk of wordt dit elders gerepareerd? 

Ook de lagere middeninkomens krijgen het moeilijker op de woonmarkt. Daarover heeft de PvdA 
fractie recent vragen gesteld.  
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Kosten kunnen worden bespaard door in te zetten op Woonservicegebieden, een concept dat een 
doorontwikkeling is van Woonzorgzones. Door te investeren in wonen, werk (of participatie) en 
welzijn, heeft de gemeente invloed op preventie. Hiermee kan de gemeente het gebruik van zorg 
vertragen of verminderen. Waarom heeft het college dit nog niet in beleid opgenomen? 

Leefbaarheid van buurten komt onder druk wanneer de inkomensverschillen tussen mensen groter 
worden. Wanneer mensen elkaar minder ontmoeten. Sociale uitsluiting gebeurt op basis van gebrek 
aan geld en gebrek aan gezondheid. Opvallend was de naïeve constatering in de Combinatie dat het  
vragen van een eigen bijdrage in Rijsoord geen klachten had opgeleverd. Alsof ouders die dat niet 
kunnen betalen daarmee te koop gaan lopen, waarschijnlijker is het dat je hen niet hoort en het kind 
niet meer ziet. Zorgelijk is het dat het college eigen bijdragen wil vragen bij alle Brede scholen.   

De leefbaarheid en aantrekkelijkheid van buurten wordt bevorderd door voldoende groen in en tussen 
wijken. En door goede bereikbaarheid.  Door de verschraling van het OV busnet wordt de doelstelling 
van meer mensen op de fiets ongetwijfeld gehaald. De PvdA fractie was ooit initiatiefnemer van de 
buurtbus maar de bezuinigingen rechtvaardigen een kritische blik. Leden van LR hebben het project 
opgepakt en verder uitgewerkt. Op dit moment moet de buurtbus gratis rijden omdat er anders geen 
animo is. Veelvuldig is gevraagd naar relevante informatie over de effectiviteit, helaas worden alleen 
wat basale algemeenheden verstrekt.  

Ontwikkeling 

Het percentage laaggeletterden in Ridderkerk is hoog 17%. Interessant is om te weten of dit 
inmiddels is verbeterd. Het heeft immers ook een relatie met het vinden werk. De inzet op 
taalstimulering van alle kinderen vanaf 2 jaar is belangrijk voor hun ontwikkeling en maatschappelijk 
perspectief.  

Het inzetten op een Volksuniversiteit is goed, en past bij het principe van ‘een leven lang leren’. Het is 
laagdrempelig voor jong en oud, een goede manier voor het ontwikkelen van talenten voor iedereen 
met een kleine beurs, en kan worden ondergebracht bij de bibliotheek. De huisvestingkosten en 
locatie van de bibliotheek vragen nadere beschouwing.  

Bibliotheek kan zich meer ontwikkelen als een ontmoetingsplaats, een cultuurhuis waar je voor weinig 
geld kennis kan ophalen en jezelf kan vermaken. Het Cultuurhuis  in Dongen bijvoorbeeld herbergt 
diverse organisaties, er is o.a. een theaterzaal en er worden activiteiten georganiseerd zoals 
voorstellingen, concerten, filmavonden, exposities en vergaderruimtes. Er is zowel informatie van 
professionele instellingen als van amateurs te vinden. Er wordt een breed en laagdrempelig 
cultuurbegrip gehanteerd, waardoor ook ‘nieuw publiek’ bereikt en geënthousiasmeerd wordt.  

Dit jaar is de Ridderkerkse onderwijsprijs (Henk Zwiers prijs) niet uitgeloofd. De PvdA fractie is van 
mening dat een onderwijsprijs behouden moet blijven en vertrouwt erop dat de volwassenen in deze, 
dit voor de schoolkinderen mogelijk houden. Dit jaar wordt er een bijdrage gevraagd aan de scholen 
voor het ‘schoolschaatsen’, waarom zetten we het geldbedrag dit jaar niet daarvoor in? Duizend 
schoolkinderen blij!  Graag TOEZEGGING van het college. 

Jongeren 

Jongeren houden Ridderkerk jong en krachtig. Laten we dan ook naar hen luisteren. Met het 
merendeel van de jongeren gaat het goed ca 85%, 10% verdient onze aandacht en steun en 5% 
extra aandacht en steun en zeer duidelijke aanpak. De JRR voorziet de gemeente van duidelijke 
adviezen, niet duidelijk is wat de gemeente met de adviezen doet. De betrokkenheid van de leerlingen 
van het Gemini bij de gemeente is ook fantastisch, hun input is helder. Graag ontvangt de PvdA 
fractie een kopie van de reactie van het college op hun fantastische werkstuk.  
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Jongeren hebben soms baat bij tijdelijk hulp. Een mooi project in Dordrecht kan ter inspiratie dienen 
voor Ridderkerk. Het concept ‘Kamers met Kansen’ biedt jongeren met problemen thuis, op school 
en/of werk een (nieuwe) kans. In een positieve omgeving en met individuele coaching gaan jongeren 
van 18 tot 25 jaar op zoek naar werk of een opleiding. Kamers met Kansen-projecten hebben als 
missie jongeren in anderhalf jaar voor te bereiden op een zelfstandig bestaan, met een diploma op 
zak of met een baan. Rode draad is dat partners uit verschillende branches samenwerken aan een 
gezamenlijk doel: meer jongeren op weg helpen naar een solide toekomst. Het steunt op de pijlers: 
wonen, leren en werken. 

In Dordrecht bijvoorbeeld ontstaan Kamers met Kansen door het samenvoegen en herindelen van 
portiekflats. Jongeren met verschillende achtergronden leven samen met leeftijdgenoten en maken 
gezamenlijk gebruik van de aanwezige voorzieningen. Veiligheid en betaalbaarheid zijn essentieel. 

Inmiddels zijn er 40 projecten in heel Nederland waarin 1000 jongeren dankzij de Kamers met Kansen 
beter hun weg vinden naar een startkwalificatie en een mooie toekomst. 

WMO 

Een op de zes ridderkerkers heeft een WMO relatie  met de gemeente. 

Er wordt vaak gesproken over ‘eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger’ maar er wordt meestal 
bedoelt dat het niets mag kosten. Professionele hulp kan nooit vervangen worden door hulp van 
buren en familie, hoe liefdevol die ook wordt gegeven. Mensen in de zorg en het welzijnswerk hebben 
niet voor niets hun diploma’s gehaald.  

PGB wordt gekort met oa als argument dat er misbruik is. De chronisch zieke Ronald Troch is 
duidelijk:  ‘Er worden nog veel meer overtredingen met auto’s gemaakt. Is dat een reden om die af te 
schaffen? En wist je dat 7 kilometer snelweg net zoveel kost als het doorvoeren van de PGB 
bezuinigingen?’ Het doet denken aan lokale bezuinigingen op de WMO, het ouderenvervoer etc terwijl 
er tegelijkertijd een fietshighway wordt aangelegd van € 250.000. En dat is niet de enige…. 

Taken uit de AWBZ met recht op zorg worden ondergebracht in de WMO met compensatieplicht van 
de gemeente. De overheveling is bijna 2,5 keer zo zwaar als de overheveling van de huishoudelijk 
zorg. Met minder budget. Recht op zorg is iets anders dan dat ook daadwerkelijk krijgen, 
compensatieplicht is nogal arbitrair. De inspanningen van de GRR tonen aan dat er meer onder wordt 
verstaan dan tot nu toe werd gedacht.  Kwaliteit van de medewerkers blijkt de cruciaal.  

Het compensatiebeginsel in de WMO zal, zo staat in de begroting, leiden tot meer aanvragen en 
hogere uitgaven voor individuele voorzieningen. Dit betekent dat de structurele meevaller van €30.000 
beschikbaar moet blijven voor de WMO. TOEZEGGING van college? Zo ja, Hoe gaat u dit doen? 

 De overheveling van Jeugdzorg, dagbesteding en begeleiding uit de AWBZ betekent dat er een goede 
fasering moet komen, van de opbouw van de ontvangende kant en een goede afbouw aan de 
overleverende kant.  Het moet voor clienten en inwoners duidelijk zijn wat men kan verwachten.   

Het wederom omarmen van het Primaat van verhuizen betekent dat mensen noodgedwongen 
verhuizen uit hun sociaal netwerk en een groter beroep moeten doen op de professionele 
hulpverlening. Er is een bezuiniging voor de gemeente, maar voor de samenleving? 

Om budget redenen wordt het Zeeuws model losgelaten. Er wordt weer geconcurreerd op prijs en niet 
meer op kwaliteit. Adviesplatforms zijn hier duidelijk over en  Internos kan uit ervaring aangeven wat 
de gevolgen zijn. 
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BAR samenwerking 

Bij de laatste bijeenkomst werd pijnlijk duidelijk dat met betrekking tot de BAR samenwerking college 
en ambtelijke organisatie voor de troepen uit lopen. De PvdA fractie is voor samenwerking maar is ook 
kritisch. Bij het vaststellen van het Koersdocument is daarom ook een motie ingediend onder andere 
met betrekking tot behoud van de autonomie. Samenwerking zou de bestuurskracht verstevigen en 
financieel voordeel opleveren. Over beide moet nog een debat worden gevoerd, want op dit moment 
is duidelijk dat niet alle BAR raadsleden op hetzelfde informatieniveau zitten, dat niet alle BAR leden 
hetzelfde vertrekpunt of eindpunt hebben. En ook dat er onvoldoende inzicht bij raden bestaat over 
de verwevenheid van projecten. Het mogelijk overgaan tot een ambtelijke fusie van de gemeente 
Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard heeft tot veel schrik gelid bij Raadsleden en ambtenaren.  

Reden voor de PvdA fractie om bij die gelegenheid aan te dringen op het opnieuw vaststellen van een 
up-date van het Koersdocument, een overzicht te vragen van BAR projecten met de mate van 
passeren van het Point-of-no-return en het inzetten op een BAR-brede Raadscommissie.  

De PvdA fractie is verheugd dat inmiddels zowel het college als de raad laten zien meer te willen 
investeren en te willen optrekken in dit belangrijke onderwerp. 

Visie op samenleving 

De heer Rutte antwoordde op een vraag van een kamerlid over zijn opvatting over een Samenleving 
in termen van handel, over geld verdienen en over eigen verantwoordelijkheid. De SP maakt daaruit 
op dat als het  gaat om de samenleving – het daadwerkelijk samen leven, werken en zorgen door 
mensen, dat dan de premier daar een blinde vlek heeft. 

Behalve door de opvoeding thuis, wordt een kind ook gevormd door de omgeving waarin het opgroeit. 
Slecht onderwijs of gezondheidsproblemen door armoede zetten je bijvoorbeeld echt op achterstand 
in je verdere ontwikkeling. Lees het boek Macaroni.   

Waar het in een samenleving wel over gaat is dat de bezuinigingen het realiseren van een krachtige 
toekomst voor mensen niet onmogelijk maakt. Wij willen een goed  en fatsoenlijk bestaan voor 
iedereen,  goed onderwijs, toegankelijke en kwalitatief hoogstaande zorg, werk, veilige wijken en 
duurzame leefomgeving. 

Meer bezuinigen op de stichting Wereldwerk roept een beeld op van: ’’Dat  vinden wij dus niet 
belangrijk als gemeente’’ maar we kunnen wel een Sportgala organiseren. Onze wereld houdt niet op 
bij de gemeentegrens, mensen bewegen en handelen steeds meer mondiaal. Ook worden de 
onderlinge afhankelijkheden steeds duidelijker. Bewustwording van de Ridderkerkse bevolking met 
betrekking tot ontwikkelingssamenwerking, vredesbeleid, emancipatie, mensenrechten en duurzame 
ontwikkeling moeten we blijven stimuleren. Fairtrade gemeente, eerlijke handel en inzet voor onze 
naasten die het minder of niets hebben steunen wij daarom van harte!  
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Wat kunnen we lokaal doen?  

1) Geef prioriteit  aan het opstellen van een plan van aanpak ten aanzien van de Minima. Stel in of 
behoud regelingen en voorzieningen die ervoor kunnen zorgen dat tweeduizend meest kwetsbare 
Ridderkerkers niet door de bodem zakken. Kies ervoor om niet structureel te snijden in het sociale 
beleid en voorzieningen die essentieel zijn voor veel Ridderkerkers.  

2) Neem veel harder stelling tegen de kortingen van het rijk en de gevraagde verhogingen van 
verbonden partijen, die effect hebben op de financiele en sociale positie van Ridderkerk. 

3) Zorg ervoor dat bij bezuinigingen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Doe bij alle 
bezuinigingen een Sociaal Effect onderzoek. Graag TOEZEGGING van college 

4) Wees ruimhartig en zeer alert bij alle maatregelen die een stapelend effect hebben op de positie 
van de meest kwetsbare groep Ridderkerkers. En toon u ruimhartig. 

5) Investeren in de kinderen, zorg voor voldoende gezinsinkomen, wees creatief met 
inkomensondersteunende maatregelen, (zie ook MOTIE Beleidsvrijheid voor de laagste inkomens) 
zorg voor een gezonde samenleving waarin zij betrokken zijn bij elkaar, voldoende speelruimte 
hebben en genoeg goede en diverse rolmodellen kunnen ontmoeten.  

6) Investeer in goed onderwijs en beperking taalachterstanden. Investeer strategisch ook bij 
onderwijshuisvesitng met een visie op een sociale en betrokken samenleving. Als gevolg van de crisis 
hebben mensen de neiging om te gaan verzuilen, doorbreek barrieres en neem zorgen voor 
onderlinge samenwerking weg, zodat niet slechts bevoorrechte groepen veerkrachtig (kunnen) zijn 
maar de hele samenleving. 

7) Zie af van prestige projecten en bombarie. OV- glossy’s en sportgala’s geven een onwezenlijk 
signaal af in deze tijd. Hou het sober, toegankelijk en beheerst. 

8) En doe vooral niet onnodig pijn. Kijk kritisch naar het onnodig oplopen van de dekkingsreserve, 
SGP becijferde naar 5 miljoen. Dekkingsreserve was ingesteld om tekorten op te vangen, nu blijken er 
echter twee jaren van overschotten te zijn. Dit terwijl de efficiency voordelen van BAR samenwerking 
nog niet zijn ingeboekt, de stadsregionale bijdrage voor de fietshighways ook niet, Hoeveel stille 
reserves zijn er nog ondanks de bezuinigingsvoorstellen en het straktrekken van de begroting? ‘Potjes’ 
mogen per direct het daglicht in.  

 

Bezuinigen is vooral het maken van politieke keuzes. Victor Lamme –Neuro wetenschapper- stelt klip 
en klaar “niet de woorden, maar de daden tonen de ware aard. “  

Wij wensen raadsleden, burgemeester, wethouders en raadsleden veel wijsheid en een warm hart toe 
bij het verdelen van de budgetten voor 2012 en verder. 

 

Met hartelijke groet namens de PvdA fractie, 

 

Arianne Ripmeester 

 


