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Onderwerp: Programmarekening 2008 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt de Programmarekening 2008 vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd 
ontwerp raadsbesluit. 
 
2. Aanleiding 
Hierbij bieden wij u de Programmarekening over het boekjaar 2008 aan. Samen met de 2e 
programmamonitor 2009 biedt dit uw raad een pakket aan informatie voor de geplande 
Verantwoordingsdag op 25 juni a.s. 
 
3. Aspecten 
Terugblik 2008 
De Programmarekening bevat een uitgebreide opsomming van gerealiseerde zaken. Enkele 
hiervan willen wij op deze plaats in willekeurige volgorde aantippen. 
 

 De bedrijventerreinen Donkersloot e.o. ontvingen het Keurmerk Veilig Ondernemen, onder 
meer dankzij de collectieve beveiliging door middel van camera's. 

 Het aantal overschrijdingen van de normtijd van A1-ritten van ambulances is gedaald: van 
ongeveer 40 procent van de ritten naar minder dan 20 procent. 

 De aanpak rondom de jaarwisseling - onder meer met vuurwerkvrije gebieden - is ook in 
2008 succesvol gebleken. 

 De aandacht voor participatie heeft de gemeente een beter rapportcijfer opgeleverd in het 
onderzoek 'Waar staat je gemeente?'. Het nieuw ingestelde raadsteam werkt mee om de 
oorzaak van de slechte scores in dit onderzoek te achterhalen. 

 In 2008 is - in intensieve samenwerking met diverse maatschappelijke geledingen - 
gewerkt aan het opstellen van de Structuurvisie voor Ridderkerk. 

 De samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard is in 2008 verder uitgebouwd. 
 In 2008 is een grote stap gemaakt voor het opleveren van een gevarieerd woningaanbod: 

van bereikbare huurwoningen tot ouderenwoningen en van starterswoningen tot duurdere 
appartementen. 

 Voor Centrum, Oost en West zijn de wijkontwikkelingsprogramma's vastgesteld. 
 Het gescheiden inzamelen van plastic afval is een succes. Aan de voorbereiding van 

ondergrondse afvalinzameling is hard gewerkt. 
 Het wagenpark van de gemeente voldoet aan strenge milieueisen. De bewustwording door 

acties als 'milieuweken' en 'op de fiets naar school' is toegenomen. De grote invloed van 
de snelwegen op het milieu in onze gemeente maakt een stevige lobby voor verbeteringen 
noodzakelijk; ook in 2008 is daar de nodige energie in gestoken. 

 De volkstuinen liggen er na een turbulente start van de herstructurering prachtig bij. 
 Op het gebied van natuur en recreatie kan onder meer melding worden gemaakt van het in 

uitvoering zijn van de tweede fase Donckse Velden en de vaststelling van het 
bestemmingsplan Crezéepolder. 
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 Met de uitwerking van het programma Ridderkerk Werkt zijn de ambitieuze doelstellingen 
rond Werk en Inkomen voor het jaar 2008 behaald. Met de Regisseur Werk zijn contacten 
met bedrijven aangehaald en uitgebouwd. Het is duidelijk dat 2009 op dit terrein een 
spannend jaar wordt. Ook is in 2008 een besluit genomen over een andere uitvoering van 
de WSW. Daardoor is Ridderkerk uit de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk 
getreden en worden voor nieuwe WSW geïndiceerden andere inkoopafspraken gemaakt. 

 In 2008 zijn alle herindicaties voor huishoudelijke hulp uitgevoerd. Ook is een 
contractverlenging met de thuiszorgorganisaties afgesloten, zodat de aanbesteding 
huishoudelijke hulp met een jaar verlengd kon worden. 

 De in 2008 aangenomen Nota Armoedebestrijding is met voortvarendheid in uitvoering 
gebracht, in samenwerking met vele lokale partners. 

 Ook is in 2008 met veel energie gewerkt aan de voorbereiding van het Ridderkerkse 
Centrum voor Jeugd en Gezin. Als koploper van de stadsregio hebben we ondersteuning 
gekregen voor de Ridderkerkse invulling van het CJG.  

 Verder is in Ridderkerk in 2008 het Steunpunt Mantelzorg verder ontwikkeld en is het 
Alzheimercafé geopend. 

 De aanscherping van het financieel beleid op planning & control heeft geresulteerd in een 
'zero base' bijgestelde begroting dit jaar. 

 De wereldwijde crisis bij banken heeft - anders dan voor sommige andere overheden - 
geen gevolgen gehad voor banktegoeden die onze gemeente heeft uitstaan. De reserves 
zijn veilig gesteld en op peil gehouden. 

 Een reële verhoging van de gemeentelijke belastingen kon achterwege blijven. 
 In ons geschil met UPC is door middel van langdurige onderhandelingen bereikt dat de 

financiële schade voor inwoners en gemeente goeddeels beperkt bleef. 
 Verkeersveiligheid is met behulp van "Duurzaam veilig" ingebed in beleid en uitvoering van 

verkeerswegen en knooppunten. 
 De veiligheid van oversteekplaatsen is verbeterd. 
 Knelpunten bij het parkeren in wijken zijn aangepakt. Er is ook werk gemaakt van het 

wegnemen van hindernissen voor hulpdiensten. 
 Het tracé van de Ridderkerklijn tot aan het centrum is vastgesteld. De uitwerkingsfase voor 

dit tracédeel is begonnen, waarbij nauw wordt samengewerkt met alle betrokken partijen, 
waaronder de direct omwonenden. 

 Het Waterplan is door uw raad vastgesteld. Het plan heeft van diverse kanten veel 
complimenten ontvangen. Slikkerveer en Rijsoord zijn de wijken waar de uitvoering van het 
plan is begonnen. 

 Het bestemmingsplan Slikkerveer is definitief vastgesteld. 
 Intensieve besprekingen met Woonvisie gingen vooraf aan een nu voortvarende uitvoering 

van het plan herstructurering Slikkerveer Zuid-Oost. De gemeente heeft succesvol 
bemiddeld in het geschil tussen winkeliers van de Prinses Margrietstraat en Woonvisie. 

 Er is verder gewerkt aan verbetering van de digitale dienstverlening aan de inwoners. 
 In 2008 is het Maximacollege geopend en is gewerkt aan actualisatie van het IHP. 
 De buurtsportlocatie Bolnes voorziet in een grote behoefte. In andere wijken zijn 

buurtsportlocaties aangelegd. 
 Voor het openluchtzwembad en het jongerencentrum zijn in 2008 belangrijke stappen 

gezet. 
 De pilot voor een Brede School in Slikkerveer is succesvol afgesloten met een positieve 

evaluatie begin dit jaar. 
 
Goedkeurende accountantsverklaring 
In het verslag van bevindingen rapporteert de accountant over fouten en onzekerheden die in de 
jaarrekening zijn geconstateerd. Deze fouten of onzekerheden blijven binnen de door de raad in 
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het controleprotocol bepaalde tolerantiegrenzen en zijn daarom niet van invloed op de 
accountantsverklaring. 
Een analyse van de financiële rechtmatigheid is als paragraaf 3.1.2 in de jaarrekening opgenomen. 
De geconstateerde onrechtmatigheden zijn daarin aangegeven. 
Het verheugt ons dat de accountant voor zowel het getrouwe beeld als de financiële 
rechtmatigheid wederom een goedkeurende accountantsverklaring heeft kunnen afgeven.  
 
De accountant vraagt in zijn controlerapport aandacht voor de uitvoering van de WMO en de 
controle op financiële rechtmatigheid. Wij nemen ons de aanbevelingen van de accountant ter 
harte. In 2009 zal een tussentijdse controle op de WMO plaats vinden. Bij de eerste factuurcontrole 
in 2009 zijn geen fouten geconstateerd. Een aantal aanbevelingen is inmiddels opgevolgd. 
 
U heeft besloten jaarlijks bij de rekening te willen kennisnemen van de stand van zaken van de 
actiepunten accountantscontrole. Een bijgesteld overzicht met daarin ook de actiepunten uit de 
controle van de rekening 2008 is bijgevoegd 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De verdere planning van de behandeling van de jaarrekening 2008 is als volgt: 
3 juni 20.00 uur Vergadering werkgroep KAS, waarin financieel technische en cijfermatige vragen 
gesteld kunnen worden aan ambtenaren. 
8 juni 10.00 uur Indienen per e-mail van beleidsinhoudelijke schriftelijke vragen bij de griffie. 
12 juni 14.00 uur F&C zorgt dat de antwoorden per e-mail bij de griffie binnen zijn. In de namiddag 
zorgt de griffie er voor dat de antwoorden, alleen per e-mail, bij de raad en college komen. 
18 juni Commissie Samen leven waarin de accountant zijn rapport van bevindingen komt 
toelichten. 
25 juni Verantwoordingsdag / raadsvergadering 
15 juli Nadat de rekening door de raad is vastgesteld zal deze vóór 15 juli aan Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland worden aangeboden. Van hun (toezichts)oordeel stellen wij de raad op de 
hoogte. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Voorstellen tot resultaatbestemming 
Het eindsaldo van de rekening 2008 bedraagt € 946.500,--. Dit voordelig resultaat kan worden 
toegevoegd aan de Vrije reserve. 
 
Gevolgen uit de rekening 2008 voor 2009 en volgende jaren 
Bij het opstellen van de programmarekening 2008 zijn in beeld gebracht wat de niet gerealiseerde 
prestaties zijn die doorschuiven naar 2009 en wat de structurele gevolgen van de rekening zijn. 
Ook is een staat van restantkredieten opgesteld met wijzigingen in de investeringsplanning. De 
wijzigingen in de kapitaallasten die daarmee samenhangen zijn verwerkt in het overzicht 
structurele gevolgen van de rekening. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Behandeld in de raad d.d. 25 juni 2009 
c.kolf@ridderkerk.nl/286/K 


