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Marco Oosterwijk 
Tweeduizendtwintig is in veel opzichten nu al een memorabel jaar. Een jaar dat zich lang zal laten 

blijven herinneren als het jaar waarin mondiaal, landelijk, maar ook in Ridderkerk weinig 

vanzelfsprekend was, de gezondheid van velen werd aangetast (en meer dan dat), er de nodige 

beperkingen waren en alles op alles werd gezet om de gevolgen van de coronacrisis te keren. 

Maar 2020 is ook het jaar waarin de weerbaarheid van de samenleving mooie dingen laat zien, 

mensen temeer beseften elkaar nodig te hebben (en dat laten blijken), de overheid er was en is 

voor de persoonlijke behoeften en de economische noden. Meer dan vele jaren hiervoor, is het de 

rol en taak van het gemeentebestuur om de juiste voornemens te formuleren en beslissingen te 

nemen. De programmabegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2024 liggen voor, de 

raadsfracties hebben een reactie in eerste termijn daarop gegeven en ook het college doet haar 

eerste termijn in schriftelijke vorm. De raadsfracties dank ik allen voor hun visie en ideeën, maar 

vooral ook voor hun grote betrokkenheid op de lokale samenleving. Graag spreek ik nadrukkelijk 

mijn bewondering en waardering ook uit voor al onze medewerkers die in de achterliggende 

periode zich zo enorm hebben ingezet voor ons allen en Ridderkerk(ers) in de meest brede zin 

van het woord. Juist in deze tijd is dat een Prestatie, met een hoofdletter P !  

Financiën en investeringen 

Het financiële meerjarenperspectief van de Ridderkerkse begroting is structureel sluitend; diverse 

fracties spreken daar ook hun waardering voor uit. We zijn er trots op. Waar de Kadernota 2021 

nog een financiële opgave liet zien, is -zoals (terecht) ook van het college- werd verlangd, een 

begroting aan uw raad gepresenteerd die forse ambities bevat en tegelijkertijd ‘sluit’, ook na de 2e 

tussenrapportage 2020 en de daarin opgenomen coronarapportage. De bespreking van de inzet 

van de ‘Eneco-gelden’ is - zoals met uw raad besproken - gevoerd bij de behandeling van de 

Kadernota 2021, waarin concrete voorstellen waren geformuleerd en op grond waarvan de 

begroting is opgesteld.  

Diverse fracties stellen de vraag of het juist nu wel zo verstandig is te investeren. We kennen 

immers de uitspraak: ‘Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen’. Nu bouwen we in Ridderkerk 

geen kastelen, maar is het wel van belang dat we aan de Ridderkerkse toekomst bouwen. En dat 

is nou precies wat het college voorstaat: bouwen aan belangrijke zaken voor Ridderkerkers van nu 

en straks: jongeren en ouderen. Op een reëele wijze zaken aanpakken, niet op de handen gaan 

zitten, maar juist de handen uit de mouwen steken. De bekende econoom Keynes zei het al: “je 

moet het tegenovergestelde doen van waar de economie zich in begeeft. Is de economie zwak, 

dan moet je investeren, is de economie sterk dan moet je sparen en conservatief zijn met je 
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investeringen”. Lost dat alles op? Nee, maar we krijgen er wel een Ridderkerk voor terug waar je 

fijn naar school kunt en kunt sporten, waar het gezonder leven is, aantrekkelijke winkelcentra zijn 

(waar inwoners en ondernemers belang bij hebben), reizen sneller en fijner gaat, het prettiger 

wonen is in het groen en je veiliger aan het verkeer kunt deelnemen. Juist ook voor kwetsbare 

mensen willen we er zijn: de begroting laat zien dat we voor goede zorg veel investeren. We 

sluiten onze ogen ook niet voor de vraagstukken van de verdere toekomst. We nemen actuele 

verantwoordelijkheid voor generaties na ons: de reserve klimaatgelden is daar hèt voorbeeld van. 

Bij dit alles blijft de reservepositie van gemeente Ridderkerk meer dan robuust en zijn de 

financiële ratio’s meer dan op orde. Zoals we Ridderkerk ook kennen. De herziening van de Nota 

Reserves en Voorzieningen heeft binnenkort plaats, zodat uw raad zich daarbij ook kan uitspreken 

over de gewenste minimale omvang van de reservepositie.  

U mag er bij dit alles vanuit gaan dat we de ontwikkelingen nauwgezet zullen blijven volgen en 

zonodig, als de economische of financiële omstandigheden daar aanleiding toe geven, met uw 

raad het gesprek zullen voeren over eventuele aanpassingen van de voorgenomen investeringen. 

Immers, de coronacrisis is nog niet voorbij en lang niet alles is qua gevolgen al bekend. 

Daadkrachtig bouwen aan Ridderkerk is één, maar ons college stond, staat en blijft tegelijkertijd 

staan voor een verantwoord financieel beleid.  

De toekomstige financiële uitdagingen zijn voor gemeenten blijvend groot: de open einde 

regelingen van het sociaal domein zijn hierbij bij uitstek tot de verbeelding sprekend, maar ook de 

herverdeling van het gemeentefonds, de opschalingskorting en het verduurzamingsvraagstuk zijn 

belangrijke aandachtspunten. We stellen deze vraagstukken bij ministeries, VNG en andere 

partijen nadrukkelijk aan de orde. Ook zoeken we met succes creatieve oplossingen om meer 

structurele begrotingsruimte te creëren. Het is mooi te kunnen melden dat ons voorstel tot een 

‘reserve overrente’, zoals in de begroting opgenomen, inmiddels door de Commissie Besluit, 

Begroting en Verantwoording (BBV) is geaccordeerd (als structureel dekkingsmiddel ter dekking 

van rentelasten) en ook de Provincie dit nu volgt en communiceert. In ‘2021, Q1’ zal het college de 

raad vragen een zienswijze te geven op een nog te ontvangen verzoek van Stedin om kapitaal te 

storten (ter versterking van haar balanspositie en kredietwaardigheid). De nu nog onbekende 

randvoorwaarden van het Stedin-verzoek zullen voor het college bepalend zijn voor de te kiezen 

koers. 

Belastingen 

Bij het opstellen van de begroting is er nadrukkelijk voor gekozen de OZB niet meer dan 

trendmatig te verhogen. Daar waar (conform de Nota Belastingen 2020) het uitgangspunt van 
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kostendekkendheid aan de orde is, kiezen we er (met name bij de Afvalstoffenheffing) voor om de 

noodzakelijke stijging meerjarig te dempen. Bij dit alles blijft in Ridderkerk de lastendruk laag in 

vergelijk met omliggende gemeenten en daar willen we oog voor blijven houden. In de 

achterliggende maanden hebben we op een betrokken wijze onze inwoners, ondernemers, 

verenigingen en maatschappelijke partners zo goed als mogelijk proberen te ondersteunen en 

heeft ook uw gemeenteraad daarbij waardevolle voorstellen gedaan. Gelukkig kan dat in 

Ridderkerk en daar is iedereen in ons dorp bij gebaat. Daar waar ondernemers met betrekking tot 

gemeentelijke belastingen in moeilijkheden komen, verleent de gemeente hen op verzoek een 

betalingsregeling. Het vervallen van de precariobelasting en de introductie van de 

reclamebelasting hebben tot gevolg dat horeca en middenstand worden ontzien en de lasten over 

meer bedrijfsschouders worden verdeeld. De samenvoeging van het gebruikers- en eigenarendeel 

voor OZB voor niet-woningen is niet zozeer dé oplossing, maar wel degelijk een prikkel om 

leegstand tegen te gaan.  

Wonen / Ruimtelijke ordening  

De woningmarkt staat fors onder druk. Dat is een open deur. Er zijn te weinig woningen om de 

vraag te kunnen bedienen, de prijzen stijgen letterlijk huizenhoog, wachtlijsten zijn aan de orde. 

Juist daarom zal nog voor de zomer van 2021 een nieuwe Ridderkerkse Woonvisie verschijnen. 

De startnotitie is door uw raad vastgesteld en bevat waardevolle uitgangspunten en 

toetsingscriteria. Regionaal zijn in 2019 afspraken gemaakt om de sociale voorraad evenwichtiger 

over de regio te verspreiden en tegelijkertijd met tempo meer woningen te bouwen.  

Betaalbaarheid, starters, doelgroepen, anti-speculatie, lokale slaagkans, zelfbewoningsplicht, al of 

niet hoger bouwen, planoptimalisatie: deze en nog veel meer andere deelaspecten zijn in de 

algemene beschouwingen aan bod gekomen. Op veel zaken zal in de op te stellen Woonvisie 

nader worden ingegaan. Naast de participatie van tal van partijen is in een tussenbespreking met 

de gemeenteraad voorzien. Op basis van input en onderzoek kan uw raad de gewenste koers 

formuleren. De ontwikkelruimte is schaars, de betaalbaarheid van nieuwbouw is een issue en het 

aantal bijkomende  opgaven (zoals duurzaam, klimaatadaptatief en natuurinclusief bouwen, groen 

als volwaardig ontwikkelaspect en verkeersafwisseling) neemt toe. Toch wordt er in Ridderkerk 

flink gebouwd: onder andere Het Zand vordert vlot met fase 5 en 6, project Dintel in Bolnes is bijna 

klaar, Riederkercke is gestart, de Oude Boomgaert in Rijsoord wordt voorbereid voor start bouw, 

het project De Schans in Slikkerveer is recent opgeleverd. Ridderkerk is ‘van het slot’ door het 

opheffen van de ruimtelijke reservering van het tramtracé, waardoor ook op in de planvorming 

stappen worden gemaakt. Zo zal Driehoek Het Zand begin 2021 starten na behandeling van het 

bestemmingsplan in de raad van december en worden in 2021 gebiedsvisies opgesteld voor 
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Sportpark Bolnes, Rivieroevers en Centrum-Oost. Stuk voor stuk belangrijke ontwikkelingen die 

(ook) nieuwe woonkansen kunnen creëren. Daar waar transformatiekansen zich aandienen, 

pakken we ze. In het centrum van Ridderkerk zal wooncapaciteit worden toegevoegd waar 

leegstand is ontstaan. Transformatieplannen worden besproken voor het (qua eigendom 

versnipperde) gebied Geerlaan en ook voor het PC Hooft-gebied (waar eerder al een gebiedsvisie 

voor is vastgesteld), komen we steeds dichter bij de eindstreep van planvorming. 

Informatievoorziening voor inwoners over concrete Ridderkerkse bouwprojecten vindt (al) plaats 

via www.ridderkerk.nl/bouwprojecten-onderhoud, via De Blauwkai en door projectontwikkelaars 

zelf. Ridderkerkers weten de weg goed te vinden! 

Woningcorporatie Wooncompas is een belangrijke en gewaardeerde Ridderkerkse partner in het 

woondomein. Ook voor de sociale woningvoorraad geldt dat schaarste aan de orde is. Het 

bevorderen van (lokale) slaagkans is en blijft van belang. De in 2020 opgestelde 

Prestatieafspraken bieden goede houvast om ook op het vlak van zorg, leefbaarheid en 

duurzaamheid de gewenste ontwikkelingen te laten plaatsvinden. Wooncompas investeert fors in 

haar voorraad door sloop-/nieuwbouwprojecten (zoals in het Centrum, Rembrandtweg, Rijsoord) 

en het verduurzamen van woningen. De komende jaren staan er voor Wooncompas veel 

projecten op stapel. Gemeente en Wooncompas bezien daarbij de mogelijkheden om meer 

herhuisvestingscapaciteit  voor inwoners van sloop-/nieuwbouwprojecten te realiseren. 

Wooncompas streeft een gematigd huurprijsbeleid na en juist ook in deze coronaperiode wordt 

veel geïnvesteerd in vroegsignalering en het met huurders bespreken van mogelijke oplossingen 

in moeilijke omstandigheden. Binnenkort ontvangt de raad een uitgebreide raadsinformatiebrief 

over wonen. 

Participatie (zeker bij inbreidingslocaties) bij woonontwikkelingen is essentieel. De ontwikkeling 

van locatie Windmolen in Drievliet is een heel mooi voorbeeld van een prima samenwerking 

tussen inwoners en gemeente in de vorm van overheidsparticipatie: een effectief, leerzaam en 

succesvol project! Aanvullend is het bijzonder mooi te kunnen melden dat naar verwachting 

binnenkort een intentieovereenkomst met Stichting Knarrenhof kan worden afgesloten voor de 

realisatie van bewonersinitiatief Knarrenhof Ridderkerk op fase 7 van Het Zand. Het ruimte bieden 

aan lokaal initiatief stimuleert en inspireert zowel bij inwoners als gemeente.  

Regionale economie 

In goede afstemming met wethouder Van Os van lokale economie, draag ik ook in 2021 graag bij 

aan de Ridderkerkse economisch regionale positie binnen de MRDH. Het stevig verankeren van 

de unieke AGF-positie en de daaraan verbonden grote belangen is daarbij essentieel. De 
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samenwerking met de Ridderkerkse leden van de Adviescommissie Economische 

Vestigingsklimaat versterkt onderling, is waardevol en stel ik zeer op prijs.  

Tot slot 

Het komende jaar wil ik mij enthousiast en gedreven inzetten voor het creëren van perspectief en 

kansen van Ridderkerkse inwoners, instellingen en bedrijven. Zichtbaar, aanspreekbaar en zelf op 

zoek naar nieuwe contacten. Ik kijk daarbij zeer uit naar de samenwerking met uw raad, inwoners, 

collega’s, medewerkers en iedereen die bij het bouwen aan een mooi, vitaal en aantrekkelijk 

Ridderkerk is betrokken. Ik geloof daarbij in ‘bid en werk, woord en daad’ en wens ons allen Gods 

zegen daarbij van harte toe. 

terug naar begin document
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Henk van Os 
Op de dag van de behandeling van de Programmabegroting is het precies 888 dagen geleden dat 

het college van burgemeester en wethouders van start is gegaan. Vanaf de eerste dag is het 

college ambitieus en doelgericht aan het werk gegaan. Het coalitieakkoord dat is vertaald in het 

collegeprogramma is al grotendeels gerealiseerd. De afgelopen tweeëneenhalf jaar is er dan ook 

flink doorgepakt door het college en door de organisatie. 

Waar 2019 het eerste volle jaar was voor dit college, is 2020 het eerste volle jaar voor alle zittende 

collegeleden. Dat 2020 de boeken in zal gaan als het meest turbulente jaar van de laatste 75 jaar 

is wel zeker. De impact van het coronavirus en de coronamaatregelen op onze samenleving is 

gigantisch. Ook het college heeft de impact hiervan ondervonden in de dagelijkse 

werkzaamheden. Waar tot maart 2020 in direct fysiek contact staan met inwoners en 

ondernemers de gewoonste zaak van de wereld was, is vandaag de dag de realiteit heel anders. 

Bedrijfsbezoeken, spreekuur van het college, bezoeken aan jubilarissen en inloopavonden voor 

inwoners verdwenen als sneeuw voor de zon uit de agenda’s. 

De coronamaatregelen zijn er niet voor niets. De risicogroepen dienen beschermt te worden tegen 

de besmetting met en de gevaren van het coronavirus. Tegelijkertijd roepen de 

coronamaatregelen veel vragen op bij onze inwoners en ondernemers. Als eerste overheid heeft 

de gemeente daar zo goed als mogelijk op ingespeeld. De hedendaagse technologie maakt de 

wereld een stuk kleiner. Digitale bijeenkomsten met Teams zijn aan de orde van de dag. Ook onze 

inwoners en ondernemers weten er goed raad mee. Dit stelt het college ook in staat om, in deze 

tijd van crisis, verder te werken aan de ambities en de opgaven voor het Ridderkerk van morgen. 

Het college is een hecht team wat dankzij de goede ambtelijke ondersteuning en de fijne 

samenwerking met de gemeenteraad in staat is om Ridderkerk door deze crisis te loodsen. 

Bedrijfsvoering 

Wat voor heel Nederland geldt, geldt ook voor onze ambtelijke organisatie. Werk thuis, tenzij het 

niet anders kan. Dankzij de hedendaagse technieken vormt thuiswerken geen probleem. Echter 

eist thuiswerken het een en ander van de werknemer. Voor de één is het productiever, voor de 

ander is thuiswerken een last. Ook medewerkers van onze ambtelijke organisatie missen sociale 

contacten en kunnen vereenzamen. De directieraad van onze ambtelijke organisatie heeft daar 

goed oog voor en biedt binnen de maatregelen de nodige ondersteuning. 
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De primaire processen vinden doorgang en wordt er zowel intern als extern opgeschaald waar 

nodig. Het meest in het oog springende voorbeeld is de afhandeling van de TOZO-aanvragen. 

Daar waar eerst één medewerker belast was met het afhandelen van enkele aanvragen voor 

bijstand voor zelfstandigen (BBZ), diende er groots opgeschaald te worden om de in het leven 

geroepen tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) snel en adequaat af te 

handelen. Dankzij het snelle handelen kregen honderden ondernemers de financiële lucht die ze 

nodig hadden om te overleven. 

Economische zaken 

De coronamaatregelen hebben zeer grote gevolgen voor de economie. Veel bedrijven verkeren in 

zwaar weer. Ridderkerk heeft een groot aanbod aan horecabedrijven. Zij zijn tot nader order dicht. 

Daar waar restauranthouders inventief zijn in het aanbieden van afhaalmaaltijden om nog 

enigszins omzet te genereren, zien cafébedrijven de omzet helemaal wegvallen. Ook de 

toeleveranciers van de horeca krijgen rake klappen. Naast de horeca kent Ridderkerk ook de 

nodige reisbureaus. Met alle geldende reisbeperkingen is het een zware tijd voor deze 

ondernemers. 

Naast de vele noodpakketten vanuit het Rijk heeft de gemeente Ridderkerk meerdere 

maatregelen getroffen om onze ondernemers te ondersteunen. De waardering van ondernemers 

voor het kwijtschelden van precariobelasting, het verleende uitstel van betaling van overige 

gemeentebelastingen en de overige ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie en met name 

de bedrijfscontactfunctionarissen is groot. 

Waar we zien dat de ene ondernemer het heel zwaar heeft, zien we ook dat veel ondernemers 

omzetten draaien die ze nooit eerder hebben gedraaid. De ambachtelijke speciaalzaken, de 

bouwmarkten en de bezorgdiensten draaien overuren om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat 

veel sectoren heel goed draaien wordt ook gemerkt in de interesses voor een kavel op Nieuw-

Reijerwaard. Inmiddels zijn al meerdere bedrijven in de AGF-sector aan het bouwen en zijn er de 

afgelopen weken weer de nodige omgevingsvergunningen aangevraagd. 

De online bestedingen nemen mede door de coronacrisis in rap tempo toe. In het derde kwartaal 

van dit jaar zijn er in Nederland 47 procent meer webwinkels opgericht dan in dezelfde periode 

vorig jaar. Dit gaat ten koste van de bestedingen in fysieke winkels. Vooral de kledingbranche en 

de ICT-winkels worden hierdoor geraakt. Speciaalzaken daarentegen kennen ook een flinke groei 

door de coronacrisis. Zo meldt het CBS deze week dat de omzet van de detailhandel in het derde 

kwartaal 9,2 procent hoger was dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze cijfers bieden 

kansen voor ons centrum. 
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Sport 

Naast de economische geolgen hebben de coronamaatregelen ook gevolgen voor de aanbieders 

en beoefenaars van sport. Halverwege kwam de sport weer op gang na de totale lockdown. 

Sporten in teamverband en op sportscholen werd weer mogelijk. Vandaag de dag zijn de 

maatregelen weer aangescherpt en kunnen volwassenen in groepsverband niet sporten. Ook 

wedstrijden zijn niet toegestaan. 

Sportverenigingen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. De kwijtschelding van de 

huren voor maatschappelijk vastgoed kwam zeer goed van pas. De vele vrijwilligers van de 

sportverenigingen maken het gelukkig mogelijk dat Ridderkerkse kinderen nog kunnen sporten. 

Als de coronacrisis ons één ding heeft geleerd is dat een gezonde leefstijl van zeer groot belang 

is. Dagelijks sporten en/of bewegen draagt bij aan de gezonde leefstijl. 

Maatschappelijk Vastgoed 

Sinds begin dit jaar is het beheer en de exploitatie van ons maatschappelijk vastgoed belegt bij 

Sport Service Ridderkerk. De gemeente Ridderkerk is voor 100% eigenaar van het bedrijf. 

Doordat de voormalige medewerkers van Stichting Sport & Welzijn Ridderkerk in dienst zijn 

gekomen van SSR kon de vakinhoudelijke kennis geborgd blijven en kon de nieuwe organisatie 

snel van start. 

Er is dit jaar veel geïnvesteerd in o.a. de veiligheid bij zwembad De Fakkel en de herinrichting van 

Sportpark Ridderkerk. Daarnaast is SSR een volwaardig gesprekspartner bij de totstandkoming 

van nieuwe voorstellen, zoals die voor de Ridderkerk Rowdies. 

Ook op het gebied van onderwijshuisvesting wordt de komende jaren veel geïnvesteerd. Allemaal 

in goed overleg binnen OOGO/LEA. De aanbesteding voor het Gemini College gaat een dezer 

dagen de markt op en de eerste stuurgroep vergadering nieuwbouw De Noord is onlangs 

gehouden. 

Dienstverlening & Communicatie 

Er is nog steeds een trend gaande dat inwoners en ondernemers in toenemende mate gebruik 

maken van de digitale producten van de gemeente Ridderkerk. Of het nu gaat om de aanvraag 

voor een omgevingsvergunning of de aangifte van een geboorte van een kind. Dit zijn jaar er weer 

meerdere e-diensten geactiveerd op de website. Daarnaast wordt momenteel de laatste hand 
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gelegd aan het programma van eisen voor de nieuwe gemeenteapp. De verwachtingen van de 

nieuwe gemeenteapp zijn hoog. 

Ook de inwoners die moeite hebben om gebruik te maken van de digitale instrumenten kunnen 

rekenen op een goede ondersteuning. Dit kan op het gemeentehuis maar ook via 

maatschappelijke partners zoals Stichting Facet Ridderkerk. En we blijven deze groep bedienen 

met De Blauwkai, die veel waardering oogst.  

Onlangs is er een kanalenstrategie opgesteld met als titel “De juiste boodschap, op het juiste 

moment en de juiste plaats”. Naast excellente dienstverlening streven we ook naar excellente 

communicatie. De kanalenstrategie is slechts de eerste stap naar een betere communicatie met 

inwoners en ondernemers. 

Zoals de wijkregisseurs de oren en de ogen in de wijk zijn, is de afdeling webcare de oren en ogen 

op het wereldwijde web. Door het oppikken van signalen op sociale media kunnen we problemen 

en andere vraagstukken snel signaleren en oplossen. 

Tot slot 

Met veel plezier heb ik de algemene beschouwingen van de raadfracties gelezen. Ik dank de 

(burger)raadsleden, de ambtelijke ondersteuning en de collega collegeleden voor de prettige 

samenwerking in 2020 en kijk uit naar een fijne samenwerking in 2021. 

Veel goeds en gezondheid gewenst! 

terug naar begin document
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Peter Meij 
Ik wil mijn eerste termijn beginnen met mijn dank uit te spreken voor de ambtelijke ondersteuning 

gedurende het afgelopen jaar. Mede door de grote inzet, inspiratie en deskundigheid zijn er vanuit 

mijn portefeuille veel beleidsplannen geschreven die in uw raad besproken en aangenomen zijn. 

Ik denk hierbij aan de Groenvisie, het Mobiliteitsplan Ridderkerk en HOV Rotterdam-Ridderkerk-

Drechtsteden. Het zijn drie echt Ridderkerkse plannen, waarbij de toekomst van Ridderkerk en 

haar inwoners en ondernemers qua leefbaarheid en klimaatbestendigheid  centraal staan. Met de 

uitwerking van deze plannen zijn we na de zomervakantie begonnen.  

Openbare ruimte: groen en grijs 

Zo is er recent een ecoloog aangenomen om de plannen ten aanzien van de stevige groene 

impuls  in Ridderkerk te coördineren. Centraal staat een integrale aanpak. De ecoloog beoordeelt 

of alle relevante aspecten van de Groenvisie bij de uitvoeringswerkzaamheden aan bod komen. 

Met de overgang van het sturen op beeldkwaliteit naar frequentie zijn we in het groenonderhoud 

beter in staat om de buurt een opgeruimde uitstraling te geven. De gratis bomenactie voor de wijk 

Oost loopt nu succesvol en de Boomfeestdag 2020 zal op woensdag 18 november aanstaande 

plaatsvinden bij De Klimop in de Vlasstraat. En voor het eind van dit jaar willen we uw raad een 

voorstel voorleggen om de inwoners via een subsidie te stimuleren om hun tuin te vergroenen. Dit 

naar aanleiding van de motie Steenbreek. Begin volgend jaar wordt de eerste Tiny Forest 

aangeplant in Drievliet bij basisschool De Botter. De volgende twee Tiny Forests worden eind 

2021 aangelegd. Het voorstel voor de visie op Blauw (o.a. natuurvriendelijke oevers, visstand) 

kunt u eind 2021 verwachten. Het is een hele klus om de openbare ruimte in Ridderkerk er spic en 

span te laten uitzien. Dat lukt nog niet volledig, ondanks de extra financiële impuls die uw raad 

vorig jaar mogelijk heeft gemaakt. Voor het behalen van het hogere onderhoudsniveau standaard 

voor grijs hebben we drie jaar uitgetrokken.  

Zwerfaval 

Door de coronacrisis wordt er meer gebruik gemaakt van de openbare leefruimte in de buurt van 

de woning. Mede daardoor is zwerfafval weer een hardnekkig probleem geworden. Een simpele 

oplossing is er helaas niet. Het heeft met het gedrag te maken van de consument, met de 

invoering van statiegeld op verpakkingen en mogelijk de manier waarop de gemeente het 

probleem van zwerfafval aanpakt. We moeten o.a. nagaan of de gele afvalbakken op de juiste 

plaats staan. En in onze voorlichting kunnen we vertellen hoe lang het duurt voordat op straat 

gegooid afval is afgebroken. Een sigarettenpeuk kost al tussen de twee en twaalf jaar, en een 
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stalen blikje minstens vijftig jaar. Kortom, werk aan de winkel. Overleg met scholen, 

sportverenigingen en supermarkten in Ridderkerk zijn wat mij betreft een goede eerste stap. 

Samenwerking is echt noodzakelijk om onze gemeente schoner te krijgen. Dat kan de gemeente 

niet alleen. Ik wil op deze plaats onze vrijwilligers een groot compliment geven die wekelijks in 

weer en wind hun buurt schoonhouden.  

OV  

We investeren flink in de bereikbaarheid van Ridderkerk. We hebben wel eens de naam overal 

tegen te zijn, zoals bij het tegenhouden van de Oeververbinding bij Bolnes. Niets is minder waar. 

We geven volop uitvoering aan het Mobiliteitsplan en de HOV-visie. Daarbij houden we 

nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten. Zo is er door corona sprake van een sterke daling van 

het aantal ov-reizigers en moet er daarnaast bezuinigd gaan worden omdat het Rijk de 

beschikbaarheidsvergoeding laat afnemen met 7%. Het in MRDH verband opgestelde 

afwegingskader moet ervoor zorgen dat bepaalde doelgroepen reizigers en gemeenten niet 

onevenredig getroffen worden (geografisch evenwicht). Helaas zullen we er rekening mee moeten 

houden dat zowel in Ridderkerk als daarbuiten in de regio de bezuinigingen merkbaar zullen zijn. 

Maar politiek is er nog niet het laatste woord over gezegd. Ik blijf mij in ieder geval inspannen om 

goed openbaar vervoer alle ruimte te geven. Eind november komen de voorstellen van de RET op 

tafel en vindt de definitieve besluitvorming plaats.  

Verschillende fracties vragen naar de kosten voor gratis OV. In 2019 was het gebruik lager dan de 

RET voorzien had. De offerte die ten grondslag lag aan het gebruik in 2020 was daarom al 

100.000 euro lager. Door corona is het gebruik verder verminderd. De afrekening over 2020 vindt 

begin 2021 plaats. De bijdrage voor 2020 zal dus navenant worden verlaagd.  

Een zorg zijn de perikelen rondom de buurtbus 601. We hopen dat de bussen binnenkort corona-

proof weer kunnen gaan rijden met onze vrijwillige chauffeurs. De bussen worden voorzien van 

een kuchscherm, dakventilatie en luchtfilter.    

Bij de ontwikkelvisie HOV Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden gaat het niet alleen om de 

reistijdwinst, maar ook om het verbeteren van de betrouwbaarheid, punctualiteit en kwaliteit van 

het OV. Er wordt sterk ingezet op de first- en lastmile voorzieningen (korte, comfortabele 

fietsroutes naar HOV-haltes en hoge kwaliteit parkeervoorzieningen en andere 

haltevoorzieningen). De reistijd om naar een halte te komen wordt daarom niet groter. Daarnaast 

blijven er ook nog ontsluitende bussen beschikbaar waarbij overgestapt kan worden op de HOV-

halte.  
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Mobiliteitsplan: meer ruimte voor fietser en voetganger 

Wij geven meer ruimte aan fietsers. De snelfietsroute op de Ringdijk is daar een mooi voorbeeld 

van. De laatste schakel van de F15 op de Pruimendijk hopen we volgend jaar te realiseren. Naast 

deze route is Ridderkerk onderdeel van de MRDH-plannen om een metropolitane snelfietsroute 

aan te leggen van Dordrecht-Zwijndrecht-Hendrik-Ido-Ambacht-Ridderkerk, Capelle naar 

Rotterdam-Kralingen via de Van Brienenoordbrug. Hierdoor wordt Ridderkerk ook op de fiets nog 

beter bereikbaar.  

Dat het college extra aandacht geeft aan de fietsers en voetgangers betekent niet dat we de 

inwoners die afhankelijk zijn van de auto gaan dwarsbomen. We zoeken juist een betere balans 

tussen de vervoersmiddelen. Gezien de huidige ontwikkelingen (o.a. record verkoop van e-bikes) 

is het noodzakelijk meer en bredere fietspaden aan te leggen, voetgangers te faciliteren waar 

voetpaden ontbreken of zo maar ophouden, een alternatief mogelijk te maken voor inwoners die 

werk willen maken van hun gezondheid en duurzaamheid (minder CO2) en verkeersveiligheid 

belangrijk vinden.       

De elektrische deelscooter heeft zijn intrede gedaan in onze gemeente. We krijgen na twee 

maanden een eerste evaluatie van het gebruik ervan in Ridderkerk, de eerste signalen zijn 

positief. De jeugd is er blij mee. De irritatie bij sommige inwoners over het plaatsen van 

deelscooters op de stoep begrijp ik, maar we moeten het de tijd geven. Het is even wennen aan 

deze nieuwe vervoersvorm, zoals we ruim een eeuw geleden ook moesten wennen aan auto’s in 

het straatbeeld. De gemeente gaat in gesprek met aanbieder Go Sharing om na te denken over 

verdere communicatie richting de gebruikers. 

Een aspect dat veel inwoners bezig houdt is het te hard rijden door automobilisten binnen de 

bebouwde kom en in de woonstraten. We krijgen veel klachten binnen en ik spreek veel bezorgde 

inwoners die het zat zijn. Dat begrijp ik heel goed. Maar het is lastig en erg kostbaar om effectieve 

maatregelen te nemen die soelaas bieden. Het uitgangspunt van 30km ten zij staat verwoord in 

het Mobiliteitsplan en we pakken hier op door. Voor de Erasmuslaan zijn we in samenwerking met 

de bewoners druk bezig met het nadenken over een andere inrichting van de weg. Volgende week 

presenteren wij aan de verkeerswerkgroep vier scenario’s. Ook op de Rijksstraatweg wordt er 

hard gereden en is er sprake van sluipverkeer rond Dutch Fresh Port en Rijsoord. Het is nodig om 

een plan van aanpak te formuleren over het beperken van ongewenst sluipverkeer in dit gebied. 

Dit willen we samen maken met de betrokken inwoners. 
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Voor het eind van dit jaar komen we met een Ridderkerkse laadvisie voor elektrische auto’s. 

Uitgangspunt is dat we van een reactief plaatsingsbeleid voor laadpalen gaan naar een proactief 

plaatsingsbeleid. Zo dragen we ook op deze wijze bij aan een duurzame toekomst.  

Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt van ons collegeprogramma. In het derde kwartaal 

van 2021 komen we met een nota verkeersveiligheid naar de raad. Wij hebben in de 

zomervakantie een aanvraag bij het Rijk ingediend in het kader van de Investeringsimpuls voor 

verbetering verkeersveiligheid. Eind van dit jaar horen we of onze aanvraag voor subsidie voor 

allerlei maatregelen in het kader van verkeersveiligheid is gehonoreerd. Via Prikker op de Kaart 

hebben ruim 660 inwoners kenbaar gemaakt welke plekken zij in Ridderkerk verkeersonveilig 

vinden. Het is goed bruikbare input om te werken aan een veiliger Ridderkerk. We zetten in op 

veilige schoolroutes voor leerlingen, veilige oversteekplaatsen, veilige kruispunten en 

uitgangspunt 30km in de bebouwde kom tenzij. Een Kamermeerderheid heeft zeer recent een 

motie met deze strekking aangenomen.   

Cultureel erfgoed 

Op het gebied van cultureel erfgoed zijn mooie successen geboekt. De voormalige 

huishoudschool en de twee historische panden aan de Molensteeg hebben de gemeentelijke 

monumentenstatus gekregen. Een lang gekoesterde wens die vervuld kon worden nadat de 

Provincie na een lange strijd eindelijk in juni op ons verzoek de reservering op het tramtracé heeft 

opgeheven. Ridderkerk is daarmee na jaren eindelijk van het slot, want met veel plannen kunnen 

we nu verder! Daar zijn wij ontzettend blij mee. We kunnen weer aan de slag met mooie 

ontwikkelingen Ridderkerk.  

Naast de gemeentelijke monumenten koesteren we ook op andere manieren ons verleden. De 

erfgoedpanelen bij de Kerksingel, de aanleg van het historische getijdehaventje bij Het Huys ten 

Donk en het digitaliseren van veel foto’s uit het archief van de gemeente door de Stichting Oud 

Ridderkerk zijn door mooie voorbeelden van. Het proces om te komen tot een dijkenvisie en 

kerkenvisie worden snel opgestart.  

Tenslotte 

Tenslotte nog een persoonlijke noot. Na ruim twee jaar wethouderschap ben ik nog steeds 

dankbaar dat ik dit mooie ambt mag uitoefenen.  
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Samen met collega-wethouders, de (adjunct)-gemeentesecretaris, de burgemeester en de 

gemeenteraad zet ik me graag in om Ridderkerk een stukje mooier en toekomstbestendiger te 

maken. Het hechte collegeteam geeft veel inspiratie en ruimte om het werk met plezier te doen.  

terug naar begin document
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Marten Japenga 
Eenzaamheid en mantelzorg 

Het thema eenzaamheid en mantelzorg komt in de meeste bijdragen van de fracties naar voren. In 

deze tijd nog extra onderstreept vanwege corona. Het onderwerp staat al langer op de politieke 

agenda, maar er is in deze tijd een dimensie bijgekomen. Waar we tot maart met partners en 

inwoners bezig waren om plannen te maken voor de komende jaren, moest er  ineens naar het nu 

worden geschakeld. Kerken en organisaties, waaronder Facet, hebben de afgelopen maanden 

volop ingezet op vraag en aanbod van mensen die willen helpen en mensen die iets nodig 

hebben. Zo zijn er een 30-tal Compaan-tablets aangeschaft voor degene die nu de meeste 

problemen ervaren rond eenzaamheid. De ouderenwerkers hebben een podcast gemaakt over 

vriendschap en contacten om eenzaamheid tegen te gaan. Het aanbod is verder divers en op 

maat, afhankelijk van de behoefte en de vraag: een huisbezoek wordt een telefonisch contact en 

later weer huisbezoek, een praatje maken digitaal of telefonisch, boodschappen of medicijnen 

halen, hond uitlaten, hulp bij huiswerk enz. Ondertussen wordt er door de coalitie ‘Eén tegen 

Eenzaamheid’ (we zijn inmiddels ook aangesloten bij de landelijke coalitie) verder gewerkt aan 

een plan van aanpak zoals eerder afgesproken. Het streven is om in de eerste helft van 2021 met 

dit plan te komen. Begin oktober was de week van de eenzaamheid en toen zijn er weer diverse 

activiteiten georganiseerd, al of niet in aangepaste vorm.  

Mantelzorgers hebben het extra zwaar in deze tijd. Vaak dag en nacht klaar staan voor een 

naaste is zeer belastend. Dan is het soms nodig om gebruik te maken van respijtzorg. We willen 

de mogelijkheden die er al zijn nog meer onder de aandacht brengen.  

Meerdere fracties wijzen met waardering op de kracht die in de samenleving zichtbaar is 

geworden in de afgelopen maanden. Solidariteit, nabuurschap, gemeenschapszin, saamhorigheid, 

vertrouwen en daadkracht, zeg maar het DNA van de gemeente Ridderkerk, wordt door de 

COVID-crisis extra zichtbaar. Wij delen die grote waardering! 

Samenleven en samenwerken 

Samenleven en samenwerken blijft een flinke opgave. Participatie en communicatie komen in de 

beschouwingen regelmatig naar voren. En de meningen lopen hierover uiteen. We doen al veel op 

deze terreinen maar het kan en moet nog beter. We hebben goede afspraken gemaakt in 2016 

met ‘Ridderkerk dragen we samen’. We hebben ook in deze coalitie afgesproken om de 

instrumenten te evalueren en waar mogelijk en nodig met verbetervoorstellen te komen. Met de 
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wijkoverleggen is dit proces gaande. Ook geeft de omgevingswet handvatten om participatie te 

borgen. Dat betekent dat inwoners, platforms en wijkoverleggen veel meer gestructureerd aan de 

voorkant betrokken worden. Dit is ook één van de aanbevelingen uit de evaluatie participatie-

instrumenten die we samen met de wijkoverleggen uitwerken. Terecht geven fracties ook aan dat 

er al veel mooie resultaten te zien zijn van vormen van participatie, juist ook nu waar in de 

afgelopen maanden opeens moest worden overgeschakeld op digitale bijeenkomsten. 

Bijvoorbeeld rond het Oosterpark of ook de 4e bewonersavond over de energietransitie. En zeker, 

het gaat ook om verwachtingsmanagement. Goede communicatie blijft een grote opgave, dat 

beseffen we met zijn allen. Een aantal fracties pleit in dat verband voor een wijkdashboard om 

informatie te verzamelen en te ontsluiten. Een goede ontwikkeling als we weten aan te sluiten bij 

wat er al is en het geheel optimaliseren. In de afgelopen maanden is gewerkt aan het vinden van 

een kinderburgemeester. Eerder nam de raad een motie aan om deze functie ook voor Ridderkerk 

in te stellen. We gaan deze maand gesprekken voeren met een aantal kandidaten. We hopen dat 

we daarna snel bekend kunnen maken wie dit schoolseizoen de kinderburgemeester van 

Ridderkerk wordt. De installatie kan jammer genoeg niet in een raadsvergadering. Maar we gaan 

goede creatieve vormen vinden om de kinderburgemeester zichtbaar te laten zijn en een rol te 

laten vervullen in jongerenparticipatie. Het podium bieden aan allerlei andere initiatieven en 

activiteiten blijven we doen onder meer middels De Blauwkai. 

Evenementen 

Evenementen konden dit jaar vrijwel allemaal niet doorgaan. Erg teleurstellend voor de vele 

vrijwilligers die weer prachtige plannen aan het bedenken en organiseren waren. Wat kunnen we 

toch trots zijn op al die inwoners die zich belangeloos inzetten voor de medebewoners, jong en 

oud! Inmiddels heeft ook de nieuwe Stichting Schaatsbaan Ridderkerk, moeten besluiten om het 

schaatsfestijn niet in december te houden maar nu te opteren voor februari 2021. Wat zou het 

mooi zijn om dan, wellicht nog in aangepaste vorm, het evenement te kunnen houden. Wat kijken 

we met elkaar ook uit naar een dergelijk evenement. We hopen het en zijn tegelijkertijd realistisch. 

Leefomgeving 

De leefomgeving blijft een omvangrijk onderwerp voor Ridderkerk. Er zijn goede stappen gezet als 

het gaat om de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Op diverse wegen in Ridderkerk wordt in de 

komende jaren stiller asfalt aangelegd. Ook is besloten om het ‘gat in west’ te sluiten en staan we 

aan de vooravond van een besluit over een geluidscherm in het Oosterpark om in de wijken 

Drievliet en Oost te zorgen voor minder geluidsoverlast. Ook in en rond andere wijken spelen deze 
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zaken en waar we kunnen, zetten we in op verbetering. Hierbij zijn we ook afhankelijk van andere 

partijen als het Waterschap en Rijkswaterstaat.  

Energietransitie 

De energietransitie houdt de gemoederen flink bezig. We zitten midden in een tijdperk van 

verandering. We willen of moeten af van fossiele brandstoffen inclusief het Groningse gas. Dat is 

het vertrekpunt. De aarde mogen we niet meer eindeloos uitputten en ondertussen het leefklimaat 

verpesten. Dan komt het aan op een rustige, weloverwogen en realistische transitie in Ridderkerk. 

Niets doen is geen optie. Maar wat zijn dan de juiste stappen en hoe krijgen we onze inwoners 

mee? Wachten tot de gaskraan dichtgaat en geen alternatief voor handen hebben zal niemand 

ons in dank afnemen. Het verplichtend opleggen van een alternatief kunnen we niet en willen we 

niet.  

Vandaar dat er, rekening houdend met het Nationaal Klimaatakkoord in onze MRDH-Regio, een 

concept - Regionale Energie Strategie is opgesteld waarin staat wat er aan energievraag en -

aanbod is. In de RES is rekening gehouden met verduurzaming van het warmtepotentieel; dan 

nog blijft er genoeg warmte over. De bedoeling is om een robuust systeem te bouwen waarbij 

verschillende bronnen het warmtenet gaan voeden: restwarmte industrie, geothermie aquathermie 

en riothermie. 

Vervolgens is ingezoomd op Ridderkerk middels de Warmtevisie. Wat is, gezien een achttal 

criteria, het beste alternatief in de diverse wijken voor gas en waar kunnen we op basis van de 

criteria het beste beginnen. Dit hebben we in de Warmtevisie gezet die nu naar de raad komt en in 

december op de agenda staat. Diverse fracties maken zich zorgen over de betaalbaarheid, de 

haalbaarheid, de inpassing, de aansluiting op een warmtenet enz. Onze inwoners hebben de 

punten ook aangedragen in enquêtes en bij de vier bewonersavonden. De warmtevisie in 

december is een eerste stap. Daarna volgen per wijk zogenaamde wijkplannen. Het opstellen 

ervan gaat per wijk wel twee jaar duren. In die zoektocht worden alle aspecten onderzocht. 

Tijdens het proces van het maken van de wijkplannen zijn er verschillende go, no-go momenten 

die voorgelegd worden aan de raad. Daarnaast wordt een Warmtevisie elke 5 jaar vernieuwd 

zodat dan ingespeeld kan worden op innovaties en de laatste stand van de techniek. Het begrip 

woonlastenneutraliteit is als uitgangspunt opgenomen in het Nationaal Klimaatakkoord. De 

uitgangspunten haalbaarheid en betaalbaarheid zijn opgenomen in onze Warmtevisie, ons inziens 

een realistische aanpak.  

Tevens komt er een klimaatvisie naar de raad die de opvolger is van het milieu- en 

duurzaamheidsprogramma. De raad heeft gevraagd om een samenhangend geheel waarin de 
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diverse onderwerpen op een logische manier worden samengebracht. Nog dit jaar gaan we de 

visie toetsen bij de raad zodat deze in het eerste kwartaal van 2021 verder kan worden uitgewerkt 

en vastgesteld. Dan is ook het financiële plaatje onderwerp van gesprek. Dan kunnen, naast de 

middelen die al opgenomen zijn in de begroting voor de wijkplannen, de structurele middelen 

worden aangevraagd waarbij we loskomen van het incidentele van de systematiek tot nu toe 

waarbij de onderuitputting van het investeringsvolume jaarlijks werd gebruikt voor 

duurzaamheidsprojecten. Hiermee worden drie wensen van de raad vervuld: het blijven zorgen 

voor een goede leefomgeving, samenhang in de plannen aanbrengen en de systematiek rond de 

financiële middelen met betrekking tot duurzaamheid moderniseren. 

Tot slot. 

Het is nu reeds een intensief en bewogen jaar. Ik wil allen die actief zijn voor en in Ridderkerk als 

vrijwilliger, ondernemer, raadslid, collega, ambtenaar of wat dan ook al het goede wensen in de 

uitoefening van de taken onder Gods zegen. 

terug naar begin document
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Laurens Franzen 
Corona, het woord is al eerder gevallen. Het zorgt er in het sociaal domein voor dat veel anders 

moet en veel andere dingen niet meer kunnen. De onzekerheid over het verloop van de crisis en 

de angst voor de gevolgen vormen een niet te onderschatten effect. Dit heeft een enorme impact 

op het onderwijs, de zorgaanbieders, werkgevers, de wijkteams en ambtenaren en niet in de 

laatste plaats de inwoners zelf. Jong en oud. 

Tijdens de ‘intelligente lock-down’ kregen we vaker meldingen van problemen in de relationele 

sfeer in verband met de sluiting van scholen en thuiswerken. Tijdens en ook na de ‘intelligente 

lock-down’ kregen we al meer en vaker praktische vragen op het gebied van schulden en werk. 

Ook de dinsdag aangekondigde nieuwe maatregelen voor de tweede golf zullen effect hebben op 

onze inwoners en opnieuw om aanpassingsvermogen vragen. Onze verwachting is dat we ons als 

gemeente vooral kunnen opmaken voor een stijging van het aantal meldingen en signalen op het 

gebied van inkomen-gerelateerde problematiek.   

Jeugd en wijkteams 

Onze wijkteams zijn goed verankerd in de Ridderkerkse samenleving. De wijkteamprofessionals 

zijn hulpverleners die er alles aan doen om onze kinderen en hun ouders te helpen. We hebben 

de afgelopen periode gemerkt dat het aantal aanmeldingen terugloopt ondanks dat aanmelden via 

beeldbellen en de telefoon kan. We zien dat zowel het aantal trajecten ‘zorg in natura’ als het 

aantal PGB’s terugloopt voor basis GGZ, jeugdigen met een beperking of stoornis. 

Komende periode gaan we de rollen en taken van de wijkteams herdefiniëren. Het accent van de 

wijkteams kan verschuiven naar een netwerksamenwerking. Waarbij de wijkteams naast indiceren 

en zorg verlenen ook aan casusregie gaan doen. Hiermee beogen we tijdige en passende hulp 

voor het kind te realiseren. Het principe van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ is daarbij leidend. Dit 

zorgt ervoor dat wijkteamprofessionals samen met het kind en zijn of haar ouders of verzorgers 

onderzoeken wat de best passende ondersteuning is. 

Een groot deel van de verwijzingen naar de specialistische GGZ loopt rechtstreeks tussen 

huisartsen en zorgaanbieders. We merken dat het beter kan. Soms zijn kinderen beter af met 

basis GGZ. Daarom zijn we het afgelopen jaar gestart met een 2-jarige pilot praktijkondersteuner 

huisarts (POH) GGZ-Jeugd in huisartsenpraktijk Het Doktershuis. Over de uitkomsten van de 

eerste evaluatie zullen wij u later dit jaar informeren. 
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Voor de komende periode hebben we een ook gemeenschappelijke opgave als het gaat om de 

regionale jeugdhulp. We gaan samen het traject in om te komen tot een Regiovisie voor de 

Jeugdhulp. Hoe gaan we uitvoering geven aan de transformatie op regionaal niveau, meer 

pleeghouders behouden en werven zodat minder kinderen in een instelling of gezinshuis 

opgroeien? Maar ook discussies over daghulp en passend onderwijs, basis GGZ- en 

specialistische GGZ en het op- en afschalen van jeugdzorg zullen we met elkaar gaan voeren. 

Onderwijs 

Afgelopen jaar stonden onze partners in het onderwijs voor een grote opgave. Eerst de sluiting 

van de scholen, toen het digitaal lesgeven en nu het coronaproof lesgeven. We hebben heel veel 

waardering voor al die medewerkers die werkzaam zijn op de kinderopvang, buitenschoolse 

opvang, basisschool en het voortgezet onderwijs. Ze hebben alles op alles gezet om kinderen te 

leren wat mogelijk is en op te vangen waar nodig. We hebben, via de scholen, 200 chromebooks 

verstrekt aan kinderen van ouders met een laag inkomen. Hierdoor konden deze kinderen 

meedoen aan het digitale onderwijs net zoals hun klasgenootjes. 

Ook volgend jaar zetten we ons in voor kinderen met een taalachterstand. Door taalachterstanden 

vroegtijdig weg te werken, dus voordat kinderen naar groep 1 gaan, kunnen ze beter meedoen en 

gaat tevens het gemiddelde onderwijsniveau in de klas omhoog. Dit doen we samen met 

onderwijs en kinderopvang. We zetten in op toegankelijke tarieven voor ouders en subsidie voor 

het onderwijs en de kinderopvang om een extra kwaliteitsimpuls te realiseren. Hierdoor ontstaat 

een doorgaande leerlijn en geven we actief uitvoering aan de eerder dit jaar vastgestelde IKC-

visie.  

Het traject voor de IKC-visie heeft onderwijs, kinderopvang en gemeente dichter bij elkaar 

gebracht. Dit werkt door in goede verhoudingen in het OOGO/LEA en tussen de partners 

onderling. Het zorgt er ook voor dat partijen elkaar goed helpen in deze coronaperiode. Echt iets 

om trots op te zijn!   

Integraal Beleid Sociaal Domein (IBSD) 

Een tweede belangrijk beleidsproces is in gang gezet: het komen tot een integraal beleid in het 

Sociaal Domein. Beleid waardoor Wmo, werk en inkomen, jeugd én welzijn met elkaar worden 

verbonden. We zitten midden in de transformatie, midden in een tijd om dat voorveld te activeren, 

te versterken en te behouden. Nieuw in het IBSD is ook dat we uitgaan van de 

netwerkbenadering. Er zijn rondom de inwoner veel partners actief. Door het samen met hen te 

doen, met de inwoner en met maatschappelijke partners, kunnen we zorgen dat ons sociaal beleid 
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meer maatschappelijk effect heeft. In de commissie Samen leven heeft u zich al kunnen uitlaten 

over het concept-IBSD. De vijf maatschappelijke effecten die geformuleerd zijn in dit IBSD zijn:  

1. Ridderkerkers ontwikkelen zich optimaal.

2. Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen.

3. Inwoners kunnen voor zichzelf en elkaar zorgen.

4. Ridderkerkers zijn langer vitaal en gezond.

5. Inwoners kunnen zo lang mogelijk veilig thuis wonen.

Werk en inkomen 

Corona heeft effect op de arbeidsmarkt. Veel inwoners verliezen hun baan en ondernemers raken 

opdrachten kwijt. Met name inwoners met tijdelijke contracten, bijvoorbeeld in de horeca of de 

schoonmaak, worden getroffen.  

Namens het Rijk voeren we de TOZO-regelingen uit. Inmiddels hebben we de TOZO1 en TOZO2 

aanvragen behandeld en gezorgd dat ondernemers snel hun tegemoetkoming hebben ontvangen. 

We zijn nu druk met het uitvoeren van de TOZO3-regeling. Hiervoor hebben we een nieuw ICT-

systeem gebouwd en doen we er alles aan om ook deze aanvragen snel af te handelen. Wij 

hebben voor de TOZO-regelingen extra Rijksmiddelen ontvangen, zowel voor de uitkeringen als 

de uitvoeringskosten.  

Een ander vangnet is de bijstand. Het is te verwachten dat meer inwoners een beroep op dit 

vangnet moeten doen. We zien echter ook mogelijkheden om de uitstroom te vergroten. 

Hallo Werk is een matchingsprogramma waar we vol op gaan inzetten. Dit programma gaat uit 

van wat kandidaten zelf willen en hun talenten. Niet langer is enkel het c.v. van kandidaten 

bepalend om een match tussen kandidaat en werkgever te vinden. Door kandidaten een Hallo 

Werk-profiel te laten invullen komt naar voren in wat voor type werk aansluit bij hun talenten. Er 

worden 5 verschillende profielen onderscheiden: vervoeren, verkopen, maken, aanpakken en 

helpen. In Ridderkerk wonen heel veel kandidaten die als aanpakker of helper aan de slag willen. 

Aansluitende functies zijn bijvoorbeeld medewerker groenvoorziening of interieurverzorger. 

Voordeel van dit programma is ook dat werkgevers direct toegang hebben tot de kandidaten en 

hen kunnen benaderen als ze een passende functie hebben. 

We zullen actief het gesprek aangaan met het nieuwe bedrijf waarmee we een contract voor het 

groen, straatvegen en slootonderhoud gaan sluiten. Per januari gaat dit contract van start en hierin 

zit een SROI- verplichting van 20%. We zijn een project gestart waarmee we kandidaten zelf 

opleiden om uit te stromen naar functies bij dit nieuwe bedrijf.  
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Ook met zorgaanbieders zijn we gesprekken gestart. In de huidige contracten zit een SROI-

verplichting van 5%. Mooi om te noemen is dat Aafje nu leer-werkstages aanbiedt aan onze 

kandidaten en enkelen zelfs direct in dienst heeft genomen.  

In het project buurtman/buurtvrouw van Pameijer hebben Ridderkerkse kandidaten een 

begeleidingstraject doorlopen. Tijdens het traject kregen ze hulp om hun afstand tot de 

arbeidsmarkt te overbruggen én verrichte ze Wmo-ondersteunende diensten bij inwoners. 

Vanzelfsprekend kijken we ook actief naar verbonden partijen. Bijvoorbeeld een vaste functie bij 

de NV BAR-Afvalbeheer of tijdelijk werk bij de GGD. Ook gaan we vanzelfsprekend inzetten op 

taal en startkwalificaties. In december maken we een nieuw opleidingsplan voor alle kandidaten 

met een uitkering afgestemd op de arbeidsmarkt van morgen. 

Afgelopen december heeft de raad het nieuwe Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 

vastgesteld. Dit gaat uit van een integrale benadering, actief signaleren op laaggeletterdheid, 

eenzaamheid en LVB-aspecten (licht verstandelijk beperking), het erkennen dat niet iedereen zelf 

de schuldhulpverlening bereikt, het introduceren van een zwemregeling en meer maatwerk. Een 

duurzame passende oplossing, waarbij het soms nodig is om buiten de normale paden te treden 

en niet-gangbare besluiten te nemen, voor onze inwoner staat centraal. In de uitvoering wordt de 

regeling Meedoen nu direct toegekend bij een toekenning van een bijstandsuitkering. Het bereik 

van de regeling is hiermee vergroot. 

In de nieuwe verordening Meedoen, die u wordt aangeboden voor besluitvorming, is opgenomen 

dat de regeling Meedoen wordt toegekend aan alle inwoners die in een schuldhulptraject zitten. 

Nu is het enkel zo dat kinderen in aanmerking komen. Ook stellen we u voor de bedragen van de 

regeling Meedoen jaarlijks te gaan indexeren. Via de Voedselbank, Kledingbank/Foodcompagny 

hebben we gratis mondkapjes verstrekt aan inwoners met een laag inkomen.  

In het concept-IBSD staat ook dat ingezet wordt op het voorkomen, opsporen en omgaan met 

schulden. Komende tijd gaan we aan de slag om te onderzoeken of een pilot ‘opkopen schulden 

van jongeren’ kan worden gestart. Een dergelijke pilot is duur, vraagt veel ambtelijk uitzoekwerk 

en veel capaciteit om jongeren goed te begeleiden. Het maatschappelijk effect voor onze jongeren 

is echter groot. 

Het helpen van kwetsbare inwoners betekent ook dat misbruik van voorzieningen moet worden 

gestopt. Een integraal handhavingsbeleidsplan is aan de raad aangeboden ter besluitvorming. 

Uitgangspunten hierin zijn dat we verantwoord gebruik maken van publieke middelen voor het 

sociaal domein, voorkomen dat we door onrechtmatig gebruik onnodige uitgaven doen en dat 
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inwoners en aanbieders weten dat het op onjuiste gronden aanvragen van gemeentelijke 

voorzieningen niet loont. Preventie, het voorkomen dat inwoners onbewust maar onterecht 

gemeentelijke voorzieningen aanvragen, is onderdeel van het beleidsplan.  

Wmo 

De coronacrisis heeft ook invloed gehad op de inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo. 

Tijdens de eerste golf is de dienstverlening gewoon doorgegaan middels telefonische intakes, 

beeldbellen en/of het versturen van foto’s waar het woningaanpassingen betroffen. Later zijn de 

huisbezoeken weer uitgevoerd conform de regels zoals opgesteld door het RIVM voor 

contactberoepen.  

Inmiddels lopen de besmettingen op en zijn we geconfronteerd met een semi lockdown. We zien 

dat dit binnen de Wmo leidt tot bezorgdheid zowel bij inwoners, maar vooral ook bij onze eigen 

medewerkers. Gevoel van onveiligheid voor de eigen gezondheid en ook het besef dat we met 

kwetsbare doelgroepen te maken hebben overheersen op dit moment. Dit heeft ertoe geleid dat 

besloten is dat er voorlopig geen huisbezoeken meer worden afgelegd, zolang de huidige 

maatregelen van kracht blijven. We gaan door met telefonisch indiceren, beeldbellen en het sturen 

van foto’s zodat contact beperkt blijft én onze inwoners de ondersteuning krijgen die ze nodig 

hebben. 

Waar we tijdens de eerste golf zagen dat inwoners soms hulp weigerden uit angst voor 

besmetting, zien we nu dat inwoners in overleg met de ondersteuners de zorg al dan niet 

aangepast krijgen. 

Volksgezondheid 

Goede gezondheid voor jong en oud is van groot belang. Dit jaar bestond de GGD 100 jaar. Tijd 

voor feest was het niet. Integendeel, te meer heeft de GGD dit jaar laten zien dat we hen meer 

nodig hebben dan ooit. Ik denk aan al die medewerkers en extra hulptroepen die zich nu bezig 

houden met corona. Bron- en contact onderzoek, het maken van analyses, het afnemen van 

testen, etc. Het advies van de premier om sociale contacten te beperken en de maatregelen om 

ons gedrag te beïnvloeden heeft invloed op ons welbevinden. Die adviezen en maatregelen zijn er 

echter niets voor niets. De premier heeft gezegd dat het halen van een frisse neus toegestaan is. 

Het is goed om dat te halen omdat wandelen en fietsen goed is voor ons welbevinden. Laat de 

auto staan. Ga niet wandelen in een natuurgebied ver weg maar gebruik de prachtige wandel- en 

fietsroutes die Ridderkerk heeft. Iets dat nog steeds mogelijk is met in achtneming van de 

afstandsregels en maximale groepsgrootte.  
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Thema’s als alcohol en drugs, bewegen en stoppen met roken zullen komend jaar landen in een 

nieuwe nota Volksgezondheid. In de tussentijd gaan voorlichtingsactiviteiten op scholen waar 

mogelijk door. 

Tot slot 

Ik heb de algemene beschouwingen van de fracties met veel belangstelling gelezen. Het is goed 

om te zien dat er veel aandacht is voor het sociaal domein en onderwijs. Kinderen, gezinnen, 

ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en andere sociaal kwetsbaren verdienen 

onze aandacht. Ik kijk er naar uit om ook de komende tijd samen met de raad bestaand beleid te 

versterken en oplossingen uit te werken voor de opgaves van morgen. 

terug naar begin document
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Anny Attema 
Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het college voor de uitdaging staat de eerste termijn 

schriftelijk in te dienen.  

Graag wil ik onze ambtelijke organisatie dank zeggen voor het vele werk dat in zo korte tijd is 

verzet. Keihard is er gewerkt aan de beantwoording van al die schriftelijke vragen, om maar eens 

wat te noemen. 

Ook heel veel dank aan ons eigen Bureau Bestuursondersteuning en aan onze eigen directie. Met 

elkaar zorgen zij er voor dat het college ook, en misschien wel juist in coronatijd optimaal kan 

functioneren. 

Corona 

Natuurlijk is er veel aandacht voor de gevolgen en de complicaties die de coronacrisis met zich 

meebrengt. Het is goed dat het presidium deze milde tussenvorm van vergaderen heeft 

ontwikkeld. Ik beschouw de behandeling van de begroting als het democratisch hoogtepunt van 

het politieke jaar. Jammer dat de raad niet in de gelegenheid is geweest hun idealen ook 

mondeling in de etalage te zetten. Maar zoals we het nu geregeld hebben is in ieder geval next 

best. 

In de komende periode gaan we zoveel mogelijk digitaal, ook het college doet dat. Het is goed dat 

de technische mogelijkheden er zijn, maar laten we hopen dat er snel een einde komt aan deze 

lastige tijd. 

Dat we nu in de tweede golf terecht zijn gekomen is wel een dikke tegenvaller. Inmiddels hebben 

de minister-president en minister De Jonge dinsdagavond weer een persconferentie gehouden 

waarin nieuwe maatregelen werden aangekondigd. In ieder geval betekent dat een algehele 

sluiting van voor publiek openstaande gebouwen zoals musea, pretparken, dierentuinen, etc. Ook 

de bibliotheek, die net bij ons is ingetrokken, moet helaas de deuren sluiten. 

Inmiddels heeft het Veiligheidsberaad, de club van voorzitters van de veiligheidsregio’s, gevraagd 

om een algeheel vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling. Dat sluit wel goed aan bij de 

wensen van deze raad en het echt goede eraan zou zijn een landelijke aanpak. Het is inderdaad 

onverantwoord door het gevaar dat vuurwerk elk jaar oplevert een nog groter beroep te moeten 

doen op de inzet van de ziekenhuizen. Bovendien geeft het de mogelijkheid ervaring op te doen 

om op basis daarvan ook lokaal goeie besluiten te nemen. Dat hebben we ook met elkaar 
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afgesproken. Het is belangrijk om in de regio maatregelen op elkaar af te stemmen. Nog beter is 

het om landelijk dezelfde maatregelen te nemen. Goeie actie dus. 

We proberen u als raad, maar vooral ook onze inwoners zo goed als mogelijk op de hoogte te 

houden van de ontwikkelingen en van de maatregelen. Zoals al eerder met u gedeeld: in tijden 

van crisis, en dat is het, is het van belang zo duidelijk mogelijk te communiceren, dat wil zeggen 

eenduidig, vanuit de regering en vanuit de veiligheidsregio. Niemand is erbij gebaat als iedereen 

zijn eigen uitleg bij de maatregelen heeft.  

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om ook als burgemeester, als college en als raad onze eigen 

kanalen te gebruiken voor communicatie. Al zou het alleen al zijn om mee te leven met onze 

inwoners die getroffen worden door het virus, maar ook met de ondernemers bijvoorbeeld in de 

horeca. Dat hebben we ook volop gedaan. Via De Blauwkai, RTV Ridderkerk, met persoonlijke 

brieven, columns, interviews. Via social media als twitter en facebook. Maar vooral ook via 

persoonlijke contacten van alle collegeleden. En ook hier wil ik graag laten weten dat mijn hart uit 

gaat naar al die Ridderkerkers die ziek zijn geworden, die een dierbare hebben verloren, 

ondernemers die zien dat hun zaak het niet gaat redden, mensen die hun baan verliezen, al die 

mensen in de zorg die weer zo’n zware taak voor hun kiezen krijgen. En ook aan u dezelfde 

oproep die ik keer op keer tot alle Ridderkerkers richt: zie om naar elkaar, help elkaar, geef 

aandacht aan die mensen die dat nu zo hard nodig hebben. 

De Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 is inmiddels ook door de Eerste Kamer. Vermoedelijk 

gaat die in per 1 december. Die wet moet de noodverordeningen vervangen zoals die nu gelden in 

de 25 veiligheidsregio’s, onder verantwoordelijkheid van de voorzitters. Die verantwoordelijkheid 

verschuift onder de Tijdelijke Wet van de voorzitters van de veiligheidsregio’s naar de minister van 

volksgezondheid, onder de democratische controle van de Tweede Kamer. Ook komt er iets meer 

bevoegdheid bij de 355 burgemeesters, die dat samen met de colleges vorm kunnen geven en 

gecontroleerd worden door de gemeenteraden. Wij zijn met de griffie in overleg om een geschikte 

datum te vinden om met u de ins and outs van die Tijdelijke Wet te doorgronden. 

De voorzitter van onze veiligheidsregio zal aan alle 15 gemeenteraden verantwoording afleggen 

van het door hem gevoerde beleid tijdens deze coronacrisis. 

Veiligheid 

Het Actieplan Veiligheid is een gezamenlijk product tussen de gemeente en politie en beschrijft de 

veiligheidsaanpak. Waar het Integraal Veiligheidsbeleid de koers voor vier jaar uitzet, beschrijft het 

Actieplan Veiligheid de concrete acties voor het betreffende komende jaar. Onze ambitie is gericht 
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op het tegengaan van de criminaliteit en overlast in de gemeente en de verdere verbetering van 

de veiligheidsbeleving van inwoners. 

Dit doen we door in 2020 de volgende prioriteiten gezamenlijk aan te pakken: 

• Overlast jeugd 

• Drugsgerelateerde zaken 

• Ondermijning 

• Woning- en auto inbraken 

Naast politie en gemeente werken we samen met onze ketenpartners (woningcorporaties, Facet, 

buurtpreventies, scholen, etc.). De benoemde prioriteiten zijn dit jaar leidend, maar we blijven met 

elkaar ook elke week kijken naar andere vormen van criminaliteit en veiligheidsvraagstukken, 

tijdens ons politie-overleg. U begrijpt dat we deze tijd nogal in beslag worden genomen door de 

maatregelen m.b.t. het coronavirus. 

In de bestaande leefbaarheidsteams, waarin gemeente, politie, Facet en Wooncompas zitting 

hebben, worden de daar spelende thema’s besproken en opgepakt. Zo kunnen signalen snel 

worden omgezet in acties. Hiermee we willen bereiken dat we leefbare wijken behouden.  

We zitten midden in het proces om te komen tot het actieplan voor 2021. Zodra dat is vastgesteld 

door het college zullen wij u daarover informeren. 

Om gericht in te kunnen spelen op de problematieken hebben we signalen uit de samenleving 

nodig. Op het gebied van jeugd is het belangrijk dat we beschikken over voldoende 

jongerenwerkers die we in kunnen zetten daar waar het nodig is. Zodat zij in een vroeg stadium 

signalen kunnen opvangen en delen met de juiste partners. We willen er met elkaar voor zorgen 

dat bepaald gedrag aan de voorkant gestopt wordt zodat deze jongeren een mooie toekomst 

kunnen opbouwen.  

Naar aanleiding van de trieste steekpartij bij het Gemini College hebben we een projectleider 

aangesteld die in overleg met al onze ketenpartners werkt aan een plan van aanpak. Binnenkort 

wordt ook dat vastgesteld in het college en natuurlijk wordt dat u ter informatie toegezonden. 

U weet dat de burgemeester van Nissewaard en ik het initiatief hebben genomen om te komen tot 

het opnemen in de wet van een verbod op het bij zich hebben van messen of welk ander 

steekwapen dan ook voor minderjarigen. Inmiddels heeft zich een ruime meerderheid van 

burgemeesters achter ons initiatief geschaard.  
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Deze week hebben wij wederom rechtstreeks een overleg gehad met de ministers Grapperhaus 

en Dekker. En ook de minister van onderwijs Arie Slob sloot zich bij ons aan. We hebben 

afgesproken ons te verbinden aan een landelijk programma, waar nu de laatste hand aan wordt 

gelegd. Binnenkort komt dat naar buiten. Fijn is dat inmiddels ook in het Kabinet de handen op 

elkaar gaan voor een totaal messenverbod voor minderjarigen. Dat heeft nog wel wat voeten in de 

aarde, maar dat zal ons echt helpen in het bestrijden van dat monster “kleine jongens met grote 

messen”. Natuurlijk willen wij maximaal inzetten op de lokale aanpak samen met onze 

ketenpartners. U weet dat ik inmiddels veiligheidsrisicogebieden heb aangewezen, waar de politie 

ook preventief kan fouilleren. 

Wij gaan niet over de capaciteit van de politie, maar weet wel dat wij daar voortdurend aandacht 

voor vragen. Daar waar sprake is van capaciteitsproblemen is het des te belangrijker met elkaar 

de juiste prioriteiten vast te stellen zodat je de capaciteit die beschikbaar is, daar inzet waar die 

het hardste nodig is. 

Capaciteit en zichtbaarheid horen bij elkaar. Zichtbaarheid is wel een moeilijk te hanteren begrip. 

Duidelijk is dat de politie niet altijd overal tegelijk kan zijn. En een negatieve ervaring als de politie 

niet komt als er wel om gevraagd is, dat kleurt het beeld. En natuurlijk komt dat regelmatig voor. 

Toch vraag ik begrip voor het feit dat het altijd zo kan zijn dat de politie met spoed elders moet zijn 

en altijd prioriteiten moet stellen. Wel hebben we afgesproken dat de wijkagenten zoveel mogelijk 

in hun wijk zijn. Helaas is dat niet altijd mogelijk en moeten zij ook beschikbaar zijn voor noodhulp. 

In ieder geval zijn de wijkagenten voor een ieder aanspreekbaar. Hun gegevens staan niet voor 

niets iedere week in De Blauwkai. En als 0800-8844 wordt gebeld wordt de wijkagent daarover 

altijd geïnformeerd. 

Ook investeren we op zichtbaarheid in de scholen. Hier is onlangs een nieuwe wijkagent voor 

aangesteld. Buiten het zichtbare wordt er door de politie ook achter de schermen hard gewerkt om 

de veiligheid te vergroten. Met u betreur ik de schietpartij onlangs in Bolnes. Op klaarlichte dag! 

Het goede nieuws is dat de daders konden worden opgepakt. Goed werk van de politie! Zowel 

daders als slachtoffer zijn geen Ridderkerkers. Dat maakt het incident niet anders, dat realiseer ik 

mij ook. 

Samen met onze partners proberen we signalen vroegtijdig te delen, zodat we daar tijdig op in 

kunnen spelen. Ook het Actieplan Veiligheid draagt hier aan bij. Elke week bespreek ik dat 

uitvoerig met onze eigen politie: de prioriteiten, maar ook wat zich verder heeft afgespeeld op het 

terrein van veiligheid. 
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Een enkel woord nog over onze BOA’s. Ze verdienen ons respect en onze steun voor dat vaak 

moeilijke werk dat ze voor ons op straat verrichten. Zij krijgen dat respect in ieder geval niet 

automatisch van iedereen. 

e werken hard aan hun professionalisering. Dat richt zich op materiaal, opleiding en training en op 

het verbeteren van de inzet. Zo zijn de BOA’s onder andere voorzien van portofoons, 

veiligheidsvesten, fietsen en een digitaal handhavingssysteem. 

De BOA’s hebben verschillende trainingen gevolgd op het gebied van agressiebeheersing, 

communicatieve vaardigheden en geweldsbeheersing. Ook hebben er enkele inhoudelijke 

verdiepende trainingen plaatsgevonden. 

BOA’s zijn vaker actief in de avonduren en zij spelen zo goed mogelijk in op recente 

ontwikkelingen. Tot slot wordt er continu gewerkt aan verbeteringen in de werkafspraken met de 

politie, zodat zij steeds beter kunnen samenwerken. Elk nadeel heeft zijn voordeel, maar het 

gezamenlijk optrekken in de coronacrisis, het gezamenlijk handhaven van de maatregelen, heeft 

er zeker voor gezorgd dat politie en BOA’s elkaar steeds beter kunnen vinden. Iets wat door mij 

zeer wordt toegejuicht. 

Tot slot 

Ik verheug mij erop ook het komende jaar, samen met u, raad en college en met de ambtelijke 

organisatie mij in te zetten, met alles wat in mij is in het belang van Ridderkerk, haar inwoners en 

haar organisaties. 

Ridderkerk heeft heel veel om trots op te zijn! 
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