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Met vertrouwen. 
 
 
Algemeen 
Bij de laatste begroting die door deze raad wordt vastgesteld, gaan als vanzelf de gedachten terug naar 
de achterliggende periode. Er is in deze raadsperiode wel het één en ander gepasseerd. Om te 
beginnen kregen we aan het begin van deze periode weer een eigen burgemeester. Na drie jaar kunnen 
we - om met de woorden van diezelfde burgemeester te spreken - zeggen: "het gaat best aardig", en dan 
zal een ieder begrijpen dat dit uitsluitend positief kan worden geduid.  Hoewel de komst van een "eigen" 
burgemeester op dat punt rust gaf, is het op bestuurlijk gebied een "interessante" raadsperiode geweest. 
Al in januari 2011 zag wethouder Los zich genoodzaakt zijn ambt neer te leggen, nadat de raad unaniem 
had ingestemd met de ontwikkeling van polder Nieuw Reijerwaard tot bedrijventerrein. Korte tijd later - in 
april van dat jaar - trad wethouder Stout aan en leek de rust weer gekeerd. Dit duurde totdat in oktober 
van 2012 een aantal leden van Leefbaar Ridderkerk als Groep Koppes verder gingen. Na een 
verkenning en een constructief overleg met D66/GroenLinks en de ChristenUnie (opvallend genoeg ook 
de partijen die zich recent landelijk samen met de SGP constructief toonden) kon in januari van dit jaar 
een nieuw coalitieakkoord worden gepresenteerd en een nieuw college aantreden, met wethouder Van 
Houcke en wethouder Van der Sluis. Dit betekende ook dat afscheid moest worden genomen van de 
wethouders Vroegindewij en Stout. Zoals al eerder opgemerkt, het is bestuurlijk een enerverende 
periode geweest.  
Ook op de verschillende dossiers is de afgelopen vier jaar nogal wat gepasseerd. De BAR- 
samenwerking heeft concrete vorm gekregen in een BAR-organisatie, waarin de bedrijfsvoering van de 
drie deelnemende gemeenten wordt samen gebracht in één uitvoeringsorganisatie. Tegelijkertijd lijkt de 
Stadsregio haar langste tijd te hebben gehad (daarover later meer) en zijn de eerste voorzichtige (door 
ons voorzichtig, door de grotere steden in de regio met zevenmijlslaarzen) stappen gezet naar 
samenwerking in Metropoolverband. De ontwikkeling van polder Nieuw-Reijerwaard is een feit. Er is 
waarschijnlijk geen dossier dat deze periode zoveel aandacht heeft gehad als deze polder. En hoewel 
ook de SGP het graag anders had gezien, beschouwen we de ontwikkeling tot bedrijventerrein nu als 
een gegeven en dient de inzet zich te richten op een optimale ontwikkeling van dit gebied. In het belang 
van geheel Ridderkerk. Ook qua veiligheid heeft Ridderkerk de afgelopen jaren het een en ander 
meegemaakt, met als dieptepunt de vele overvallen in 2012. Waar tot voor kort de rust enigszins leek 
weergekeerd, werden we recent weer met een aantal overvallen geconfronteerd. Alertheid blijft geboden 
zeker nu de donkere dagen hun intrede weer hebben gedaan. Positief punt op het dossier van de 
veiligheid is de realisatie van een ambulancepost bij het Maasstadziekenhuis.  
 
Ook op financieel gebied zijn het roerige tijden geweest. Begonnen we deze raadsperiode nog met een 
totale begroting van bijna 140 miljoen euro voor 2010, nu ligt een begroting voor van in totaal nog geen 
116 miljoen euro voor 2014. Een forse afname als gevolg van bezuinigingen (6,5 miljoen euro) en 
teruglopende economische activiteiten. De voorliggende septembercirculaire lijkt enige rust te geven 
voor 2014, maar laat ook veel (financiële) onzekerheid bestaan voor de verdere toekomst.  
 
En dan richt bijna als vanzelf de blik zich weer op de toekomst. Wat staat ons te wachten? Loopt de 
crisis al op een eind? Wat brengen de bezuinigingen van het rijk nog voor de gemeenten? Allemaal 
vragen die je de angst om het hart zouden doen slaan en de moed zouden benemen. Zij het niet dat 
boven dat alles uit de woorden van de Heere Jezus klinken die zegt: "zijt niet bezorgt". Dat is geen 
oproep tot een zorgeloze, onverantwoorde levensstijl. De Bijbel roept ook op tot zorg dragen voor de 
naaste en de schepping, tot het nemen van verantwoording op de plaats waar we gesteld zijn. Dat 
betekent ook niet dat we ons nooit zorgen mogen maken, maar het behoed wel voor een angstige, 
verlammende zorg. Op de woorden: "zijt niet bezorgt" volgen namelijk de woorden: "want uw hemelse 
Vader weet dat gij al deze dingen behoeft". En dat geeft vertrouwen. Dat er een hemelse Vader is, die 
ons en onze behoeften kent, die voor ons wil zorgen. En dan gaat het misschien niet zo als wij gedacht 
of graag gewild hadden, maar dan mogen we ons werk doen en onze plannen maken in afhankelijkheid 
van die hemelse Vader. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. 
 
 
(Kern) taken en intergemeentelijke samenwerking 
De laatste jaren hebben we herhaaldelijk gesproken over de kerntaken van de overheid en meer in het 
bijzonder de kerntaken van de gemeente Ridderkerk. Onafhankelijk van deze discussie heeft de 
landelijke overheid besloten dat gemeenten er een aantal (kern)taken bij krijgen. In het bijzonder de 
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decentralisaties jeugdzorg, Participatiewet en de WMO/AWBZ vormen een aanzienlijke uitbreiding van 
het takenpakket van de gemeente. Inhoudelijk gaan we daar hier niet verder op in. De onderliggende 
dossiers hebben de laatste tijd veel aandacht gehad en zullen dat ook nog krijgen. Wel is de SGP van 
mening dat het belang van een zorgvuldige overgang niet vaak genoeg kan worden benoemd. Immers 
met recht kunnen we hier spreken over kerntaken, omdat deze taken zich richten op de meest kwetsbare 
personen in de samenleving. Juist die groep waarvoor een overheid er als vangnet dient te zijn. 
Tegelijkertijd vraag de overheveling van deze taken ook om een bezinning op de uitvoering van die 
taken. Waar de beschikbare middelen minder worden, zullen maatregelen moeten worden genomen 
zodat de hulp daar waar die echt nodig is, geboden kan blijven worden. Allereerst zullen deze 
maatregelen gezocht moeten worden in de "bedrijfsvoering" van de deelnemende organisaties. De 
beschikbare middelen moeten ten gunste komen aan de doelen waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. 
Uiteraard zijn organisaties nodig om hier uitvoering aan te geven, maar deze moeten altijd ten dienste 
staan aan het beoogde doel. Dit vraag om een efficiënte bedrijfsvoering en een zo klein mogelijke 
overhead. Naast de bedrijfsvoering zal ook kritisch moeten worden gekeken naar de kaders en de mate 
van hulp verstrekking. Is alle hulp wel echt in de verstrekte mate nodig? Zijn er in de directe omgeving 
mogelijkheden, kan men zelf in bepaalde mate in de behoefte voorzien? Dit alles niet om er zo goedkoop 
mogelijk vanaf te komen, maar juist om te zorgen dat daar waar de zorg echt nodig is die geboden kan 
blijven worden.  
Daarnaast blijkt intergemeentelijke samenwerking op deze terreinen onontkoombaar. Ridderkerk is 
simpelweg te klein om een optimale schaalgrote te realiseren, zeker daar waar het gaat om complexe 
zorg. Maar ook samenwerking is geen doel op zich. Wat de SGP betreft blijft het motto: "lokaal wat kan, 
regionaal wat moet". En als het dan "moet" dient de autonomie en eigenheid van Ridderkerk zoveel als 
mogelijk gewaarborgd te zijn, hoewel het duidelijk is dat samenwerking ook een stuk harmonisatie met 
zich meebrengt. Zo zal van geval tot geval gezocht moeten worden naar het juiste evenwicht, waarbij 
voor de SGP altijd het belang van de Ridderkerkse inwoners voorop blijft staan. In dat licht staan wij dan 
ook kritisch tegenover de oprichting van een metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Hoewel voor 
verkeer en vervoer de metropoolregio de aangewezen autoriteit blijkt te zijn, had wat de SGP betreft de 
provincie deze rol ook prima op zich kunnen nemen. Hiermee zou binnen een groter geografisch gebied 
afstemming hebben kunnen plaatsvinden. En hoewel de MRDH formeel geen bestuurslaag is, had dit 
ook nog bij kunnen dragen aan een kleinere overheid. Eventuele verdere ontwikkelingen op 
metropoolgebied zullen wij toetsen aan de hierboven genoemde uitgangspunten. En daar waar het over 
intergemeentelijke samenwerking gaat, dient Ridderkerk ook nadrukkelijk oog te hebben voor haar 
"zuiderburen”. Door haar ligging is het voor Ridderkerk niet gezegd dat de optimale samenwerking altijd 
richting Rotterdam gezocht moet worden. 
 
 
Veiligheid 
Naast zorg voor de kwetsbaren in de samenleving is veiligheid een van de kerntaken van de overheid. 
De apostel Paulus roept de lezers van zijn brief (1 Timotheüs) op tot voorbede voor koningen en 
hooggeplaatsten (lees overheid) opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Dit vraagt niet alleen 
om voorbede voor de overheid, die zeker nodig is, maar geeft tevens de kerntaak van de overheid weer, 
namelijk ervoor te zorgen dat haar onderdanen een stil en gerust leven mogen leiden. Een stil en gerust 
leven vraagt allereerst om een veilige samenleving, iets waar het nogal aan schort. Het lidmaatschap op 
"burger alert" levert bijna wekelijks wel de melding van een overval in de regio van Ridderkerk. De ene 
keer een keukenzaak, de volgende week een brutale overval bij een supermarkt op klaarlichte dag. En 
nog maar kort geleden was er sprake van een werkelijke inbraakgolf in Ridderkerk. Met het oog daarop 
is het een goede zaak dat samen met de politie roadshows in het kader van inbraak- en overvalpreventie 
worden georganiseerd en dat het politiekeurmerk Veilig Wonen wordt gestimuleerd. Een goede zaak is 
het ook dat een handhavingsbeleidsplan APV wordt ontwikkeld. Had dit handhavingsbeleidsplan er niet 
allang moeten zijn? En als we het dan toch over de APV hebben, wil de SGP graag nog eens de 
aandacht vestigen op artikel 2:58 van de Ridderkerkse APV waarin is opgenomen dat zowel honden- als 
paardenbezitters verplicht zijn te voorkomen dat uitwerpselen van hun of de aan hen toevertrouwde 
dieren op straat terecht komen. Met name de uitwerpselen van paarden is in sommige delen van 
Ridderkerk weer hopeloos. Heeft het college enige actie ondernomen om handhaving op dit punt te 
realiseren? Zo niet, dan gaan wij er vanuit dat dit nadrukkelijk wordt meegenomen in het 
handhavingsbeleidsplan APV.  
De SGP wil nadrukkelijk haar waardering uitspreken voor alle vrijwilligers en professionals die zich dag 
en nacht inzetten voor de veiligheid van de bevolking. De vrijwillige brandweer, politievrijwilligers en 
buurtpreventie verdienen onze bijzondere waardering. Deze vrijwilligers die zich vaak naast een baan en 
drukke agenda ook willen inzetten voor de lokale samenleving zijn van onschatbare waarde voor onze 
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lokale samenleving. De gemeente moet waar mogelijk bevorderen dat deze inzet gecontinueerd kan 
worden.  
Hoewel de inzet van cameratoezicht aan strikte regels is gebonden, is recent gebleken dat deze inzet 
wel bijzonder effectief is. Zo bleek de aanwezigheid van een camera de overlast in het centrum 
substantieel terug te dringen. We vragen het college de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en de 
beoogde verruiming van de mogelijkheden van de inzet van (mobiele) camera's zo veel mogelijk te 
benutten, zeker in die gebieden waar de overlast c.q. de risico's groot zijn.  
Tot en met vorig jaar heeft de SGP jaarlijks aandacht gevraagd voor de ambulancepost, of beter gezegd 
het ontbreken daarvan en de daarmee samenhangende aanrijtijden. Bijzonder verheugd zijn wij dat een 
opstelpost bij het Maasstadziekenhuis is gerealiseerd en dat hiermee ook een aanzienlijke verbetering 
van de aanrijtijden gerealiseerd kon worden. En dan de veiligheid op het water. Ridderkerk ligt op een 
knooppunt van waterwegen. Wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Begin dit jaar zijn we geïnformeerd 
door Rijkswaterstaat maar veel concreets heeft dat niet opgeleverd. Afgelopen periode hebben zich weer 
een tweetal aanvaringen voorgedaan waarbij de laatste met dodelijke afloop. Nogmaals willen we het 
college vragen de situatie met klem bij Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen. Voor de veiligheid 
van Ridderkerk, maar niet minder voor de veiligheid van de gebruikers van deze vaarwegen. 
 
 
(Openbaar) vervoer 
Ook het openbaar vervoer heeft stevig te lijden gehad van de economische crisis. Wat dat aangaat 
kunnen we uitermate tevreden zijn met de huidige kwaliteit van het openbaar vervoer in Ridderkerk. 
Hoewel we tevreden zijn over de huidige situatie en het huidige busnetwerk aan de verwachtingen lijkt te 
voldoen (de burger beoordeelt het openbaar vervoer met een 7,0 en dat is ruim voldoende) wil dat niet 
zeggen dat er geen punten van aandacht zijn. Het bestaande busnetwerk in Ridderkerk moet optimaal 
aansluiten op andere vormen van openbaar vervoer in andere plaatsen. Hierbij valt te denken aan goede 
verbindingen naar de metro bij het Zuidplein en de Kralingse Zoom en goede verbindingen naar de 
treinstations in Rotterdam-Lombardijen en Barendrecht. Met name de openbaar vervoer verbinding naar 
Barendrecht laat te wensen over. Een directe verbinding van Ridderkerk naar Barendrecht, of dat nu het 
station is of het centrum, ontbreekt volledig. Ook met het oog op de BAR-samenwerking zouden 
openbaar vervoer verbindingen tussen de drie deelnemende gemeenten beter moeten zijn. Uit het 
antwoord op vraag 22 van Leefbaar Ridderkerk maken wij op dat het college inzet op realisatie van deze 
verbinding via het nieuwe buurtbusconcept. En dat is uiteraard prima. De SGP wil de realisatie van deze 
verbinding echter niet af laten hangen van het al dan niet slagen van project "Buurtbus II". Daarom roept 
de SGP het college via een motie op werk te maken van een busverbinding tussen Ridderkerk en het 
NS-station in Barendrecht binnen het reguliere busvervoer.  
De buurtbus blijft in dit alles een onzekere factor. Niet voor niets werden over dit onderwerp in de 
schriftelijke vragen door vrijwel alle partijen vragen gesteld. Werd tot voor kort nog ingezet op inbedding 
in het reguliere busvervoer, inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw concept binnen de gemeentelijke 
begroting. Het hele plan lijkt te staan of te vallen met de forse subsidie van de stadsregio en de 
beheersbaarheid van de kosten. Heeft het college een plan B mocht de subsidieaanvraag niet of slechts 
gedeeltelijk succesvol blijken? En wanneer komt er duidelijkheid over subsidietoekenning en de hoogte 
van de exploitatiekosten? 
 
De plannen voor een tramplusverbinding met Rotterdam zijn al vrij snel deze raadsperiode op de “plank” 
gelegd. Wat de SGP betreft mogen ze daar ook blijven liggen. Mocht de plank een keer moeten worden 
opgeruimd, dan komen deze plannen wat de SGP betreft als een van de eerste in aanmerking voor 
definitieve verwijdering. 
 
Helaas heeft de Rabobank heeft haar bijdrage aan het driehoeksveer met ingang van 2014 gestaakt. 
Hierdoor ontstaat een tekort in de exploitatie. Kan het tekort eventueel gedekt worden uit het 
cultuurfonds. Per slot van rekening kent het veer een hoog toeristisch gehalte. En is de bijdrage van de 
“deelnemende” gemeenten in evenwicht? 
 
Openbaar vervoer moet zeker ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In de 2e 
programma monitor wordt gesteld dat in 2013 de laatste hand wordt gelegd aan de aanpassing van 
bushaltes. Uit beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat: uiterlijk eind 2014 ook nog een aantal 
haltes zullen zijn aangepast en dat er later (dat kan dan alleen 2015 of nog later zijn) ook nog een 
tweetal worden aangepast. Waarom moeten deze aanpassingen zo lang op zich laten wachten? 
Onderschrijft het college het belang van toegankelijke bushaltes en kan het college er voor zorgen dat de 
haltes die nog op de rol staan uiterlijk volgend jaar worden aangepast? En zo niet, wat zijn dan de 
belemmeringen om deze aanpassingen op korte termijn te realiseren? 
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Ridderkerk kent naast de omliggende rijkswegen ook zelf een aantal verkeersknooppunten. Een daarvan 
is de kruising Rotterdamseweg / Rijnsingel. De SGP is blij dat het college nog dit jaar met een voorstel 
komt voor een reconstructie van deze kruising. De SGP maakt zich ernstige zorgen over de 
verkeersafwikkeling van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. Wij roepen de 
Ridderkerkse leden van het AB dan ook op continue en onverminderde aandacht te vragen voor een 
goede verkeersafwikkeling. Per slot van rekening zal het voornamelijk Ridderkerk zijn dat last krijgt van 
verkeerscongestie en sluipverkeer.  
 
Milieu 
De geluid- en luchtkwaliteit is en blijft een punt van bijzondere aandacht voor Ridderkerk. Gegeven haar 
ligging op het kruispunt van twee drukke snelwegen zal dit niet snel veranderen. Daarnaast moet worden 
geconstateerd dat de invloed van de gemeente hierop uiterst beperkt is, maar zeker niet nihil. Het is een 
goede zaak dat op korte termijn wordt gestart met het plaatsen van schermen langs de A15 / A16. We 
gaan er vanuit dat plaatsing vóór 2015, derhalve in 2014 wordt gerealiseerd. In dit kader is het ook een 
goede zaak dat de oeververbinding tussen Nederlek en Ridderkerk niet meer tot de mogelijkheden 
behoort en dat een autoveer momenteel helemaal niet meer aan de orde is. De verkeersdruk is in 
Ridderkerk al te groot, ook zonder deze extra verkeersstroom.  
Een andere grote boosdoener voor het milieu is en blijft het vuurwerk dat massaal wordt afgestoken 
tijdens de jaarwisseling. Het is verbazingwekkend dat ondanks de economische crisis die breed wordt 
gevoeld de afgestoken hoeveelheid vuurwerk alleen maar lijkt toe te nemen. Hoewel volledige 
afschaffing onze voorkeur zou hebben, lijkt dat niet reëel. Derhalve pleit de SGP voor uitbreiding van de 
vuurwerkvrije zones, met name rond winkelcentra, verzorgingstehuizen en kerken. Welke mogelijkheden 
ziet het college op dit punt? Hoe kan het opruimen van het eigen vuurwerk afval verder worden 
gestimuleerd? 
 
 
Woningbouw 
Ondanks de aanhoudende crisis gebeurt er in Ridderkerk nog wel het een en ander op het gebied van 
de woningbouw. Een deel van het centrum wordt door Woonvisie herontwikkeld. In ‘t Zand komen nog 
nieuwbouw projecten van de grond en ook Leijten gaat aan de slag met het laatste deel van het 
centrumplan. Het is bijzonder dat in Ridderkerk dergelijke projecten nog worden opgestart, waar in 
vrijwel heel Nederland de woningmarkt op een dieptepunt lijkt te zijn gekomen. Het zijn echter wel de 
laatste plekken waar in Ridderkerk nog iets van redelijke omvang gerealiseerd kan worden. Het is 
derhalve noodzaak dat de gemeente in goed overleg blijft met Woonvisie over de kwantitatieve en 
kwalitatieve woningbouwbehoefte. We gaan er ook vanuit dat de “wisseling van de wacht”  bij Woonvisie 
geen consequenties heeft voor de reeds gemaakte afspraken tussen Woonvisie en de gemeente 
Ridderkerk. 
Ridderkerk vergrijst meer dan omliggende gemeenten en de woningvoorraad dient daarop aangepast te 
zijn. Aan de andere kant doet een woningvoorraad hoofdzakelijk gericht op ouderen de jonge gezinnen 
juist weer wegtrekken, waardoor de vergrijzing weer extra toeneemt. Evenwicht is in deze het 
sleutelwoord. Dit evenwicht dient er ook te zijn in de intergemeentelijke verdeling van de sociale 
woningvoorraad. De SGP vraagt zich af of het zinvol is dat de Stadsregio (waarvan het einde in zicht 
lijkt) de regie neemt in het proces om tot nieuwe woningmarktafspraken te komen. Terecht merkt de 
wethouder op dat hij zich wat de SGP betreft gesteund mag weten door de Ridderkerkse raad in het 
streven de hoeveelheid verouderde sociale woningen in Ridderkerk te verminderen. 
 
Onderwijs 
De directe invloed van de gemeente op het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs is beperkt. Wel 
hebben de gemeenten onder andere een belangrijke wettelijke taak op het gebied van de 
onderwijshuisvesting. Het is uitermate belangrijk dat kinderen onder goede omstandigheden onderwijs 
kunnen krijgen. Wat dat aangaat kijken wij met een positief gevoel terug op de achterliggende periode. 
De unielocaties voor de ds. G.H. Kerstenschool en de Rehobothschool zijn gerealiseerd. De Reijer heeft 
een prachtig nieuw schoolgebouw en recent is gestart met de uitbreiding van het Farelcollege. De 
leegstand van schoolgebouwen blijft een punt van aandacht. Dat bleek recent ook maar weer, toen de 
oude Reijer in vlammen opging. De SGP wacht met spanning op de nota overcapaciteit 
onderwijshuisvesting die we in november ontvangen, maar is tevens van mening dat deze nota wel erg 
lang op zich heeft laten wachten. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_gemeente
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Financiën 
In de achterliggende periode is veel tijd en aandacht besteed aan het gezond houden van de 
Ridderkerkse gemeentefinanciën. Als gevolg van de economische crisis, bezuinigingen door de 
rijksoverheid en de daarmee samenhangende teruglopende “inkomsten” waren we genoodzaakt ook de 
uitgavenkant kritisch te bekijken. Als we kijken naar waar we nu staan, kunnen we alleen maar 
concluderen dat er op dit punt in de achterliggende periode forse stappen in de goede richting zijn gezet. 
Een sluitende begroting was de inzet en voor 2014 ligt een sluitende begroting ter besluitvorming voor. 
Dat is echter niet vanzelf gegaan. In de achterliggende jaren is circa zes en een half miljoen euro 
bezuinigd en dat is fors. Deze bezuinigingen zijn echter wel gerealiseerd zonder grote maatschappelijke 
effecten en zonder een inflatiecorrectie overschrijdende stijging van de woonlasten. Per saldo een 
uitermate bevredigend resultaat. 
Dit wil echter niet zeggen dat we er nu zijn en achterover kunnen leunen. Met de kennis van de 
meicirculaire zag de financiële toekomst er redelijk uit. Overschotten in 2014 en 2017 en beperkte 
tekorten in 2015 en 2016. Maar al in juli van dit jaar hebben we de onzekerheden op dit punt benoemd. 
De meicirculaire was positief, maar iedereen wist dat er nog forse bezuinigingen van rijkswege aan zaten 
te komen. Immers de tekorten moeten onder de 3% blijven en die doelstelling werd niet gehaald. Met de 
komst van de septembercirculaire bleek de eerder uitgesproken zorg gegrond. Uit deze circulaire bleek 
tevens dat door de rijksoverheid soms bijzondere keuzes worden gemaakt. Het initiatiefwetsvoorstel tot 
vermindering van het aantal raadsleden is door de Eerste Kamer verworpen, echter de daarmee 
beoogde besparing wordt gehandhaafd. De gemeenten moeten maar zien hoe ze het oplossen. Waar de 
septembercirculaire voor 2013 nog een kleine plus laat zien, levert de aanpassing voor de jaren 2014 tot 
en met 2017 forse kortingen op, oplopend tot een miljoen in 2016 en 2017. Gelukkig is het begrote 
resultaat voor 2014 nog steeds positief.  
Met de gegevens van nu zullen verdergaande financiële hervormingen voor de komende jaren nog 
steeds nodig zijn om een structureel sluitende begroting te houden. En een structureel sluitende 
begroting blijft wat de SGP betreft het uitgangspunt. Na vier jaar kritisch kijken naar de financiën moeten 
we echter wel tot de conclusie komen dat de eenvoudig te realiseren besparingen, met beperkte 
maatschappelijke invloed inmiddels wel op zijn. Er is nog een reservelijst, maar dat zijn geen van alle 
maatregelen die gemakkelijk genomen worden. Noodzakelijke bezuinigingen zullen de financiële agenda 
ook de komende jaren nog wel in haar greep houden. Een aantal piketpalen dat de SGP daarbij nu al 
vast wil slaan zijn de volgende. Het onderhoudsniveau van de buitenruimte is de laatste jaren al terug 
gebracht naar minimaal of soms zelfs nog lager. De bodem is hier wel bereikt. Het moet wel leefbaar 
blijven. De kwaliteit van bijvoorbeeld fietspaden gaat nu al soms letterlijk zienderogen achteruit. De OZB 
is geen melkkoe. Verhogingen van de OZB met meer dan de inflatiecorrectie is een uiterste mogelijkheid 
en pas aan de orde als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. 
 
Slot 
Zoals reeds eerder verwoord mogen we - ondanks wellicht zorgelijke omstandigheden - vertrouwen 
hebben in de toekomst. Nadat de Heere Jezus ons oproept niet bezorgt te zijn, geeft Hij daarna echter 
ook aan wat wel te doen, namelijk: Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Dat te 
zoeken wensen wij een ieder van harte toe. Gods Woord belooft ook dat wie dit Koninkrijk en deze 
gerechtigheid oprecht zoeken, deze ook zullen vinden. Dan vindt u ook vertrouwen voor de toekomst. 
 
De SGP dankt het college en de ambtelijke organisatie voor de beantwoording van de vele schriftelijke 
vragen, het waren er weer bijna 300. Hoeveel ambtelijke capaciteit is eigenlijk nodig (in FTE) om al deze 
vragen te beantwoorden? Moeten we ook op dit punt als raad niet eens bij onszelf te rade gaan? 
 
De SGP wenst het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de ambtelijke organisatie 
en allen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het reilen en zeilen van en in de gemeente 
Gods zegen bij de drukke, vele en ook zeer verantwoordelijke taken die uitgevoerd mogen worden. 
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Vragen aan het college: 
 

 Welke maatregelen heeft het college inmiddels genomen om handhaving van artikel 2:58 APV 
ook bij eigenaren van paarden te realiseren? 

 Hoe verhouden zich de bijdrage aan het Driehoeksveer van verschillende gemeenten en 
particuliere initiatieven zich tot elkaar? 

 Wat is de status van het op te richten cultuurfonds en is de bijdrage voor 2013 zeker gesteld? Zo 
niet hoe kan hier alsnog voor worden zorg gedragen en zo ja, welke culturele doelen zijn hiervan 
bekostigd?  Kan hieruit ook een bijdrage worden geleverd aan het (toeristische) Driehoeksveer? 

 Kunnen in 2014 alle bushaltes worden aangepast en zo nee waarom niet? 

 Ziet het college mogelijkheden de vuurwerkvrije zones verder uit te breiden bij winkels, 
verzorgingstehuizen en kerken? Welke mogelijkheden ziet het college om bij burgers het 
opruimen van het eigen vuurwerkafval nog verder te stimuleren? 

 Welke ambtelijke capaciteit (in FTE) is nodig geweest om de schriftelijke vragen te 
beantwoorden? 

 
 


