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Onderwerp: Ridderkerk en de crisis 
 
1. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld: 

- kennis te nemen van de uitkomsten van de bijeenkomsten in het kader van de 
kredietcrisis; 

- in te stemmen met de geformuleerde aanpak; 
- een éénmalig budget van € 25.000,- voor 2009 beschikbaar te stellen ten laste van 

de post Onvoorzien in de Programmabegroting 2009 – 2012 en de begroting 
overeenkomstig te wijzigen. 

 
2. Aanleiding 
Eind 2008 werd Nederland getroffen door wat de “Kredietcrisis” is gaan heten. Deze crisis gaat ook 
aan Ridderkerk niet voorbij. Het college heeft in de maand maart een aantal bijeenkomsten 
gehouden over dit thema. 
 
3. Aspecten 
 
AANPAK 
Het college heeft een aanpak geformuleerd voor de kredietcrisis in Ridderkerk. 
Kern van de aanpak is maatwerk en nabijheid. 
 
Werk 

 Het college wil in gesprek met de logistieke sector, welke in Ridderkerk sterk 
vertegenwoordigd is. Doel van het gesprek is om te zien op welke wijze de gemeente de 
sector kan helpen. Hierbij kan worden ingezet op de ondersteuning van mensen die van 
baan willen of moeten veranderen omdat er in hun sector onvoldoende werk is. Dit kan 
door afspraken te maken tussen werkgevers, opleidingsinstellingen en de gemeente over 
opleidingen en het vergoeden van kosten daarvan 

 De functie van de Regisseur Werk moet nadrukkelijker onder de aandacht worden 
gebracht bij het bedrijfsleven in Ridderkerk. Hiervoor zullen bijeenkomsten met werkgevers 
worden georganiseerd waar de Regisseur nader geïntroduceerd zal worden. De Regisseur 
Werk kan bedrijven behulpzaam zijn bij het vinden van personeel, opleidingen en 
eventueel de overstap van de ene naar de andere baan begeleiden. 

 Er wordt een “daadwerkelijk aan de slag”-dag georganiseerd, waarop vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt bij elkaar worden gebracht. Met medewerking van CWI/UWV, 
uitzendbureau’s, ondernemers uit Ridderkerk en de gemeentelijke sociale dienst zal op die 
dag worden getracht de bestaande vacatures te vervullen, waar mogelijk met mensen die 
nu een uitkering hebben. 

 Het college wil extra aandacht voor de positie van de medewerkers in de Sociale 
Werkvoorziening. Hoewel deze medewerkers vanuit de WSW beschermd zijn tegen 
ontslag, bestaat wel het risico dat SW-bedrijven geen werk voldoende hebben en mensen 
geen zinnige tijdsbesteding hebben. Hiertoe wil de gemeente de mogelijkheden om 
opdrachten te verlenen aan SW-bedrijven in het inkoopbeleid te verankeren, onderzoeken. 
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 Om de resultaten ten aanzien van uitstroom uit de uitkering te kunnen halen, zal extra 
worden ingezet op: 

o Het invullen van de beschermde banen 
o Gebruik maken van kinderopvang 
o Banen met opleiding (BBL) waarbij de werkgever rekening houdt met de afstand 

tot de arbeidsmarkt van onze klanten 
o Duale trajecten voor mensen die slecht Nederlands spreken. 

 
Bestuur en communicatie 
Communicatie 

 Belangrijk is om de boodschap over te brengen dat de gemeente er wil zijn voor die 
mensen, die de gevolgen van de crisis ervaren. Door de mensen op te zoeken via de 
wijkoverleggen en wijkbezoeken wil het college in contact komen met deze mensen. 

 De bekendheid van gemeentelijke regelingen moet nog verder verbeterd worden. Hiervoor 
is noodzakelijk dat er op meerdere manieren bekendheid aan wordt gegeven. Onder 
andere via de media en internet, maar ook door informatie meer in de wijken aan te bieden 
in wijkcentra, huiskamers etc. 

 
Wonen en Leefomgeving 

 Het college wil onderzoeken of het mogelijk is reeds geplande projecten in infrastructuur 
en groen naar voren te halen. Het hoofdproces Beheer en Uitvoering zal de opdracht 
krijgen dit te onderzoeken. 

 Daarnaast zal onderzocht worden of er nieuwe projecten in groen en infrastructuur naar 
voren kunnen worden gehaald. Ook deze opdracht zal worden uitgezet bij het hoofdproces 
Beheer en Uitvoering. 

 Het college vindt het van belang om de woonsector te ondersteunen, aangezien ook in 
Ridderkerk de markt “stil” staat. De gemeente wil een woondag organiseren, waarbij 
nieuwe en bestaande woningbouwprojecten onder de aandacht worden gebracht. Op deze 
dag zijn ook banken en makelaars aanwezig. De gemeente is organisator van een 
dergelijke dag, maar geen partij in de zaken die eventueel gedaan worden. 

 
Welzijn 
Voorzieningen 
Het college constateert dat het beeld is dat er veel voorzieningen zijn, maar dat de doelgroep de 
voorzieningen niet goed weet te vinden. Daarbij is extra aandacht nodig voor diverse doelgroepen, 
zoals oudere inwoners van Ridderkerk en slachtoffers van huiselijk geweld. 

 Het college wil de mogelijkheden om een buddy-project op te zetten onderzoeken. Het 
gaat er om dat mensen, die door de crisis in problemen komen, een buddy krijgen die 
ondersteuning biedt bij het inzichtelijk maken van de situatie en het inschakelen van de 
juiste instanties. Hiervoor zal worden samengewerkt met het Gilde Ridderkerk, algemeen 
maatschappelijk werk en het zorgnetwerk. 

 Het college wil bevorderen dat voorzieningen in de wijken worden aangeboden. Dat hoeft 
niet per se door gemeentelijke medewerkers in de wijken te plaatsen, maar kunnen ook 
instellingen als de SWOR en Opmaat ingeschakeld worden om het aanvragen van 
voorzieningen in de wijken mogelijk te maken. 

 Sinds het begin van de crisis neemt de aanloop bij de Sociaal Raadslieden toe. Het college 
stelt voor de inzet van deze voorziening uit te breiden. 
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4. Aanpak/Uitvoering 
 
Actiepunten korte termijn 
Een aantal speerpunten zal op korte termijn in gang worden gezet. Het gaat dan om: 

- Alle actiepunten op het terrein van werk 
- het verbeteren van de communicatie om de bekendheid van gemeentelijke voorzieningen 

te verbeteren 
- het organiseren van een “Woon”-markt 
- het uitbreiden van de inzet van Sociaal Raadslieden 
- het onderzoeken van welke infrastructuur en groen projecten de uitvoering naar voren kan 

worden gehaald. Hierbij wordt onderzocht onder welke voorwaarden het naar voren halen 
van dergelijke projecten financieel en organisatorisch haalbaar is. Dit onderzoek zal binnen 
een maand zijn afgerond. De uitkomsten zullen aan de Raad worden meegedeeld en 
eventuele gevolgen zullen bij de tweede programmamonitor worden verwerkt. 

 
Discussie en besluitvorming Raad 
Het college wil de uitkomsten van de carrousel-bijeenkomsten en de door haar geformuleerde 
aanpak bespreken met uw Raad. 
 
Beleidsplatforms 
Vanuit diverse beleidsplatforms is reeds aangegeven dat zij graag betrokken willen worden bij de 
verdere uitwerking van de aanpak en de plannen die daaruit voortkomen. In mei zal er een 
bijeenkomst met alle beleidsplatforms worden georganiseerd. 
 
Wijkoverleggen 
Het college vindt het van belang de uitkomsten van de carrousel-bijeenkomsten en de aanpak ook 
met de wijkoverleggen te bespreken. Dit onderwerp zal dan ook op de agenda’s van de 
wijkoverleggen worden gezet. 
 
Projectgroep 
Vanuit de direct betrokken hoofdprocessen zal een projectgroep worden samengesteld. Deze 
projectgroep zal de uitvoering van de aanpak bewaken en zorg dragen voor de uitvoering van de 
activiteiten die uit de aanpak voortkomen. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Voor het organiseren van bijeenkomsten, communicatie etc. in het kader van de kredietcrisis wordt 
voorgesteld een bedrag van € 25.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de post Onvoorzien in 
de programmabegroting 2009-2012. 
 
Voor de uitvoering van de actiepunten op het terrein van Werk kunnen de middelen uit het W-deel 
WWB en de reserve W-deel WWB worden aangewend. Om de doelen ten aanzien van uitstroom 
en instroom te halen zal extra inzet van personeel noodzakelijk zijn. Dit kan gedeeltelijk uit het W-
deel worden gefinancierd, echter hier zullen ook gemeentelijke middelen voor moeten worden 
ingezet. Een plan van aanpak is in voorbereiding. De financiële consequenties worden bij de 
tweede programmamonitor 2009 verwerkt. 
 
De benodigde middelen voor de tijdelijke uitbreiding van het sociaal raadsliedenwerk, € 10.000,-
voor 2009, worden ten laste gebracht van programma 7 Zorg. Dit wordt verwerkt in de tweede 
Programmamonitor 2009. 
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De financiële consequenties van het naar voren halen van projecten op de terreinen 
groenonderhoud en infrastructuur worden bij de tweede programmamonitor 2009 verwerkt. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen Wonen  
Behandeld in de raad d.d.23 april 2009 
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