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Onderwerp: Programmabegroting 2007-2010 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor: 

• de programmabegroting 2007 inclusief de 1e wijziging van de programmabegroting 2007 
(dekkingsplan inclusief wensen nieuw beleid) vast te stellen;  

• kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2008-2010; 
• te beschikken over de vrije reserve ter dekking van het verwachte exploitatietekort over het 

jaar 2007. 
 

 
2. Aanleiding 
Voor u ligt een bijzondere begroting. 
Bijzonder omdat deze begroting de vertaling is van de ambities van een nieuw gestart college. 
Bijzonder omdat deze begroting tevens de vertaling is van de ambities van uw raad. 
Bijzonder omdat deze begroting de Ridderkerkers wil faciliteren en ondersteunen in samen leven 
met elkaar; met respect voor ieders eigenheid en verantwoordelijkheid; samen leven waarbij er 
ruimte is voor verschil en ruimte voor nabijheid; samen leven waarbij iedereen mee kan doen, ook 
diegenen die (al dan niet tijdelijk) niet goed voor zich zelf kunnen zorgen. 
 
Financieel gezien lijkt deze begroting niet in evenwicht. Op het eerste gezicht kan het beeld ont-
staan dat er incidenteel geld bij moet om de begroting sluitend te maken (meerjarig sluit de begro-
ting wel). U kunt zich afvragen of dit wel een verantwoord, degelijk financieel beleid is. 
Toch bieden we u deze begroting aan in de volle overtuiging u wel degelijk een verantwoord voor-
stel te doen. 
Het tekort wordt veroorzaakt door 2 administratief technische omstandigheden binnen de begroting 
bestaand beleid. 
De eerste is het ingrijpende financiële gevolg van uw besluit d.d.19 december 2005 tot wijziging 
van het afschrijvingsbeleid. Bij dat voorstel was aangekondigd dat de financiële gevolgen nog niet 
goed te overzien waren en tot uiting zouden komen in de nu voor u liggende begroting. 
Als gevolg van dit nieuwe afschrijvingsbeleid ontstaat er op korte termijn weliswaar een financiële 
tegenvaller, maar ontstaat op de langere termijn een veel degelijker en beheerster beeld. Overi-
gens verloopt een en ander op de echt lange termijn gezien budgettair neutraal. 
De stelpost bezuiniging personeel is de tweede veroorzaker: de bezuiniging is goeddeels gereali-
seerd maar zijn nooit “ten laste” gebracht van de stelpost. Dit betekent dat dit nu in eens verrekend 
moet worden. 
Zonder deze twee oorzaken zou de begroting inclusief ambities geheel in balans zijn. 
 
Er is ook nog een andere reden waarom wij u deze begroting zó presenteren. 
Door onder andere verkoop van de aandelen AVR en door extra uitkeringen van de Bank Neder-
landse gemeenten beschikken we over een gevuld spaarbankboekje. 
Het negatieve saldo van de begroting bestaand beleid kan daarmee aangevuld worden. 
Overigens blijft er daarna nog extra ruimte over om te reserveren voor bijvoorbeeld toekomstige 
strategische investeringen. 
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Het niet inzetten van deze middelen zou betekenen dat we de Ridderkerkers zouden moeten be-
lasten met pijnlijke bezuinigingen. Dat vinden we niet reëel. 
Gemeenschapsgeld wordt dus ingezet voor de gemeenschap. 
 
“Aandacht voor anderen, respect voor andermans inbreng en overtuiging, dat zijn de fundamenten 
van een levendige buurt, een bloeiende stad, een sterk land. Het is verheugend dat in veel ge-
meenten initiatieven tot ontplooiing komen om de binding tussen mensen te versterken. De rege-
ring ondersteunt burgers en organisaties die zich in eigen kring inzetten voor een beter begrip tus-
sen groepen in de samenleving. Om elkaar te kunnen begrijpen, moeten we elkaar kunnen ver-
staan.” (citaat uit de Troonrede 2006). 
U en wij hebben, samen met de Ridderkerkers en alle partners in de Ridderkerkse samenleving, 
een belangrijke opdracht. Wij wensen iedereen veel wijsheid, warmte en betrokkenheid om elkaar 
niet alleen letterlijk maar vooral figuurlijk te verstaan. 
  
U kunt zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen om kracht en zegen voor u bidden. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
De secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld tijdens de begrotingsmarkt 
Behandeld in de raad d.d. 9 november 2006 
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