
 1 

Bijlage bij Raadsvoorstel “Ridderkerk en de crisis” (behandeling 23 april 2009) 
 
 
Verslag carrousel-bijeenkomsten Kredietcrisis 
 
Er zijn 4 bijeenkomsten gehouden. De eerste bijeenkomst had het karakter van een startbijeenkomst, 
waarvoor uit alle sectoren van de samenleving organisaties, bedrijven en instellingen waren 
uitgenodigd. Vervolgens zijn er 3 thema-bijeenkomsten gehouden over de volgende thema’s: werk en 
inkomen, zorg en woningbouw / volkshuisvesting. 
 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn de volgende vragen aan de orde geweest. 

1. situatie NU. Merkt uw organisatie nu al iets van de economische crisis?  
a. wat merkt u? 

 
2. situatie VERWACHT. Voor welke knelpunten zal uw organisatie komen te staan?  

a. welke vraagstukken? 
 

3. hoe kunnen wij elkaar ondersteunen? 
a. heeft u specifieke partners daarin nodig? 
b. wat kunt u samen met hen doen?  

 
4. u bent ook uitgenodigd om mee te denken over lokale oplossingen voor bedreigingen waar uw 

organisatie zelf niet voor gesteld zal worden. U kunt alleen al door mee te denken andere 
organisaties ondersteunen.  

 
De deelnemers aan de bijeenkomsten hebben hun suggesties op schrift gesteld. In dit verslag is een 
bloemlezing uit de reacties verwerkt. 
 
De deelnemers aan de bijeenkomsten krijgen dit verslag toegezonden. 
 
 
ANALYSE SITUATIE 
Per raadsprogramma wordt aangegeven wat de opbrengt van de bijeenkomsten is en wat de 
gevolgen van de crisis kunnen zijn. Voor de indeling naar raadsprogramma’s is gekozen om daarmee 
de aansluiting op de begroting te realiseren en het monitoren van eventuele acties te stroomlijnen. 
 
Werk en economie 
Ondernemersklimaat 

 Op de weekmarkt is de recessie merkbaar. Er waren al minder bezoekers. Ook voor de 
branche is het een moeilijke tijd. De marktgelden zijn afgelopen jaar met 15% gestegen.  

 
Werkgelegenheid 

 Verminderde uitstroom WWB: De mogelijkheden om mensen met een WWB- uitkering uit te 
laten stromen zullen afnemen. Op het ogenblik loopt het nog goed.  

 De eerste signalen dat werkgevers de vraag om personeel uitstellen, zijn wel al zichtbaar. Hoe 
dit zich verder zal ontwikkelen, wordt door de regisseur werk in de gaten gehouden. Door 
maatwerk te leveren zullen we blijven proberen de uitstroom op gang te houden. 

 Grote krimp in uitzendbranche. (wel een verschil per bedrijfsbranche). 
 Meer sollicitanten maar daarnaast wel minder vacatures. 
 Minder mogelijkheden/ beperkte plaatsen w.s.w. gerechtigde. 
 Ondernemers met continuïteitsproblemen. Vragen over regelingen overheid. 
 Vragen over pensioen, dekkingsgraad e.d. Veel vragen, onzekerheid onder senioren.  

 
Bestuur en Participatie 
Algemeen 

 Mocht het zo zijn dat de crisis zich sterker dan voorzien doorzet, zal een bezuinigingsoperatie 
mogelijk nodig zijn. 

 Nabijheid van het gemeentebestuur wordt op prijs gesteld. Van belang is dat wordt 
uitgestraald dat men er is voor de mensen die problemen ervaren. 
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Communicatie 

 De wijze waarop de gemeente communiceert wordt niet positief beoordeeld. De communicatie 
is onduidelijk en te weinig maatwerk. 

 In onzekere perioden zijn de ogen nog meer gericht op de (lokale) overheid: ‘Wat doen ze 
eraan” De behoefte aan sterk leiderschap en daadkracht kan toenemen.  

 
Wonen en leefomgeving 
Behalve vertraging bij (woning/bouw)projecten worden hier geen wijzigingen verwacht. Een manier om 
de crisis tegen te gaan is infrastructurele projecten naar voren te halen en of te versnellen. 
 
Woningmarkt stagneert 

 De vertraging treedt met name op in het duurdere segment. Starterswoningen lopen nog wel. 
Twee projecten verkeren in de onderhandelingsfase.  

 Vooralsnog leidt dit nog niet tot nieuwe inzichten ten aanzien van risico’s. We zullen de 
onderhandelingen alert volgen en indien nodig nader informeren. 

 Eventueel de leges op bouwvergunningen verlagen. 
 Bouwprojecten liggen stil of worden gestopt. 
 Huizen langer te koop. Het is moeilijker hypotheken te krijgen, mensen huren liever in 

afwachting van een gunstiger klimaat op de woningmarkt. 
 
Welzijn 
Uitvoering cultuur- en welzijns- programma / activiteiten:  

 Cultuur en sport wordt dan vaak als ‘luxe’ gezien. Bovendien heeft deze sector ook last van 
het teruglopen van het aantal sponsoren en lagere sponsorbedragen. 

 Donateurs/ sponsors/ adverteerders inkomsten lopen terug. Ledenaantallen lopen terug. 
 
Voorzieningenniveau (sport, gehandicapten, jeugd) in de gemeente:  
 Bezuinigingen worden vaak op het gebied van welzijn gevonden. Daar heb je als gemeente 

het meest over te zeggen en het effect van bezuinigingen is moeilijk ‘gekwantificeerd’ aan te 
geven. 

 
Zorg 
WMO, Inkomen en armoedebeleid 
De opgave wordt nog moeilijker. Financieel krappe tijden en een voorzieningenniveau dat zich wijzigt 
door landelijke ontwikkelingen (ondersteunende begeleiding) en daarbij een sterke vergrijzing. 
Waarschijnlijk zal meer gebruik gemaakt gaan worden van de voorzieningen binnen het 
armoedebeleid. Een belangrijke vraag kan worden “Hoe gaan we onze voorzieningen op peil houden.” 
 
Voedselbanken 

 Ernstig tekort voedsel aanvoer en flinke stijging nieuwe aanmeldingen. Er zijn mensen die 
leven van het voedselpakket. Dit betekent dat mensen (met kinderen) honger gaan lijden of 
nog meer schulden gaan maken. 

 Mensen hebben niet veel te besteden staan en vaker rood (bankrekening). De persoonlijke 
financiële situatie van mensen is achteruit gegaan. Stille armoede. De vraag om 
ondersteuning bij de voedselbank is groter, het aantal gezinnen dat er gebruik van maakt is 
gegroeid. 

 
Toename van het aantal uitkeringen 

 Het aantal aanvragen en toekenningen van uitkeringen neemt toe. 
 Bij het CWI lopen de ontslagaanvragen met 100 per maand op. De logistieke sector heeft het 

nu zwaar en Ridderkerk bevindt zich daardoor in ‘risicogebied’.  
 
Verslavingszorg 

 Het risico van verslaving neemt toe. Mensen hebben wel angst, maar ervaren nog niet de 
gevolgen van de crisis. Daarom moeten we alert zijn op signalen. 

 Er doen zich meer complexe situaties voor. Het aantal probleemgevallen telt niet, één geval is 
al te veel! 
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OPLOSSINGEN ?? 
Weergegeven wordt wat vanuit de gehouden bijeenkomsten naar voren is gekomen als mogelijke 
oplossingen / aanpak. 
 
Algemeen 
De algemene teneur is dat er gezocht moet worden naar maatwerk en nabijheid. In deze tijd wordt de 
overheid toch als ankerpunt gezien. 
De uitdaging is om mensen die werkelijk de problemen ervaren, op te sporen en aan te moedigen zich 
te melden. Daarvoor is een open communicatie en een actieve houding vanuit de gemeente en haar 
partners nodig. 
 
Een aantal suggesties voor oplossingen zal tijd vragen om uitgewerkt te worden. 
Belangrijk is reeds op korte termijn een aantal concrete acties te ondernemen. Dit om het gevoel van 
nabijheid te geven en vertrouwen uit te stralen. 
 
Suggesties: 
 Open een telefoonnummer waarop mensen zich kunnen melden als ze ondersteuning                      

nodig hebben. 
 Organiseer bijeenkomsten in de wijken waarop de resultaten van deze carrousel worden 

gedeeld met de bewoners 
 Houdt over 3 maanden nog eens een dergelijke carrousel om te zien hoe de situatie dan is. 

 
Werk en Economie 
Ondernemersklimaat / Verminderde uitgifte bedrijfsterreinen 

 Samenwerking van gemeente- ontwikkelaars- bouwers en tezamen kijken naar de 
mogelijkheden om projecten te bespoedigen en procedures sneller te doorlopen. 

 Doorverwijzing per www.kvk.nl/ondernemeninzwaarweer. Samenwerking zoals in 
Mobiliteitsmeldpunt 010. Melden van werkgevers met overschot aan personeel en werkgevers 
met behoefte aan extra personeel. Partners: b. UWV, Regionaal Bureau Zelfstandigen, CWI 
en de Gemeente. 

 Signalen uit de markt (bedrijfsleven) o.a. ten behoeve “van werk naar werk”- bemiddeling 
oppakken in een mobiliteitscentrum. Dit samen met intermediairs als uitzendbureaus / 
detacheerders, wellicht economische zaken van Gemeente etc. 

 Vraag vanuit marktcommissie: houd het komende jaar de marktgelden gelijk.  
 Meer projecten in infrastructuur en groen naar voren. 

 
Bestuur en Participatie 
Algemeen 

 Actief gebruik maken van ‘vindplaatsen’. Het appèl is er voor te zorgen dat organisaties elkaar 
kennen / vinden en naar elkaar doorverwijzen. De gemeente kan daarin een centrale positie 
hebben / partijen bij elkaar brengen. 

 Ga als gemeente naar de vindplaatsen toe (bijeenkomsten allochtone verenigingen, 
voedselbank, koffieochtenden). 

 
Communicatie 

 Straal vertrouwen uit, in de media wordt de crisis nogal negatief belicht. 
 Zorg ervoor dat de groep de getroffen wordt, gehoord wordt. 
 Met elkaar blijven praten. Verbindingen maken tussen partijen zoals dit soort bijeenkomsten. 
 Maak de communicatie toegankelijker voor zowel internetgebruikers als mensen die geen 

internet hebben. 
 
Wonen en Leefomgeving 
Woningmarkt stagneert 

 Woonmarkt-> lopende projecten en nieuwbouw. 
 Woningen terugkopen door woningcorporatie. 
 Bestaande woningen verhuren: terug in verhuur. 
 Financieringslast omlaag: erfpacht. 
 Grondprijs omlaag. 

 
 



 4 

Welzijn 
Jeugd en opvoeding 

 Ouders en scholen. Kwetsbare groepen ondersteunen in de opvoeding. Kwetsbare groepen: 
jongeren. Gezamenlijke projecten opzetten en in gesprek gaan. Ouderen + jongeren samen 
aanslag in het vrijwilligerswerk (deskundigheidsbevordering). 

 Jeugd: Nu investeren in preventie op basisscholen (groep 8) + voortgezet onderwijs. 
 
Zorg 
WMO, Inkomen en armoedebeleid 

 Vangnet buiten het Gemeentehuis zoeken omdat dat laagdrempeliger is. Laten zien wat je 
kunt doen. Zorgen dat mensen met elkaar praten. Samenwerken. Schuldhulp + voedselbank. 
Indicatie WMO huisbezoeken. Drempels moeten weg. Ik (boven) help jou(beneden). Werkt 
niet. Medewerkers trainen! 

 Grens minimabeleid 150%. Eigen bijdrage, ook van wettelijk pakket vergoeden  
 Gebruik consulenten Wijzerplaats om bij de mensen thuis signalen op te pikken. Dat geldt net 

zo goed voor medewerkers SWOR, thuiszorg etc. Communiceer waar mensen met die 
signalen heen kunnen. 

 
Toename van het aantal uitkeringen 

 De urgentie om vast te houden aan de strategie ‘eigen werkwijze verbeteren/ eigen toko op 
orde’ is duidelijk. Hier moet nog enig resultaat op te behalen zijn. 

 
Verslavingszorg 

 Preventie (i.v.m. verslaving). Met elkaar praten, problemen delen. Scholen, gemeente, 
verenigingen en ouders. “verslaving” – met de jongeren in gesprek. Inzetten op 
vrijwilligerswerk. 

 De stap naar hulp is groot. Verklein die stap door: aanbieden, inlevende, vriendelijker en 
respectvol. Verbindingen versterken door allianties te bevorderen. 

 
Op basis van deze suggesties is een aanpak geformuleerd. Deze aanpak is opgenomen in het 
raadsvoorstel “Ridderkerk en de crisis”. 


