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Schriftelijke raadsvragen (R)ekening 2012, 1e (M)onitor 2013, (K)adernota 2014 en monitor actiepunten (A)ccountant (incl. managementletter) 
 

R CDA01 Pag. 172 onderaan Waarom zijn er voorzieningen getroffen ter 
hoogte van € 4.159.000 terwijl de 
verwachting is een overschot (saldo) van € 
2.490.000? Welk deel kan wanneer vrij 
vallen? Te beginnen met de vrijval van 
genoemde voorziening? 

Den 
Ouden 

De volgende verliesvoorzieningen zijn getroffen: 
- Centrumplan                  € 3.391.000 
- Het Zand                        €    250.000 
- Piramide                         €    247.600 
- Transferium Slikkerveer €    271.200 + 
Totaal                               € 4.159.800 
 
Zodra er sprake is van een verwacht verlies, dient er een verliesvoorziening 
getroffen te worden (voorschrift). 
 
Tegenover de geraamde verliezen staan geraamde winsten voor een 
bedrag van € 6.649.800 van de complexen Van Riebeekstraat (€ 690.200), 
Lagendijk (€ 2.133.000) en Cornelisland (€ 3.826.600). Per saldo is er nog 
een overschot voorzien van € 2.490.000. 
 
Winsten kunnen pas genomen worden wanneer ze zijn gerealiseerd. Het is 
niet toegestaan om geraamde verliezen en geraamde winsten te 
verrekenen. 
 
Op basis van de exploitatieopzetten van de verschillende complexen is 
indicatief aan te geven wanneer verliezen en winsten ontstaan. Dit is in 
principe het in de tabel op blz. 172 aangegeven jaar van afsluiting, dus: 
- verliezen: 
Centrumplan 2018, Het Zand 2020, Piramide 2014, Transferium 2014 
- winsten: 
Van Riebeekstraat 2015, Lagendijk 2018, Cornelisland 2021 
 
Bij voorspoedig verlopende verkopen zou bij de Lagendijk en Cornelisland 
tussentijdse winstneming aan de orde kunnen zijn. 

R CDA02 Pag. 196 analyse Waarom vallen de meeste genoemde zaken 
niet onder reguliere/functionele 
begrotingsposten waardoor de algemene 
reserve blijft waarvoor die bedoeld is. 

Den 
Ouden 

In de door de raad vastgestelde Nota reserves en voorziening 2011 is het 
doel van de Vrije reserve benoemd. Deze vrije reserve is opgegaan in de 
algemene reserve. Het doel van de algemene reserve (voorheen vrije 
reserve) is in de nota als volgt gedefinieerd: “De reserve dient om middelen 
zonder bestemming achter de hand te hebben die (in een integrale 
afweging) als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet. (…) De reserve kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt voor het dekken van een rekeningtekort of 
incidentele nieuwe lasten en investeringen.” 
Alle projecten die ten laste van de algemene reserve komen voldoen aan 
de definitie van de nota. 

R CDA03 Pag. 41 opv. onderst. Voordeel € 210.000. Waarom is dit geld niet Dokter Hiervoor kan worden verwezen naar de tekst op blz. 41. Enerzijds heeft dit 
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uitgegeven aan opvoedingsondersteuning? te maken met het incidenteel voordeel vanuit de RAS. Anderzijds gaat het 
hier om vraaggericht ingezette ondersteuning en zorg voor producten die 
vooraf, via subsidiebeschikking, worden ingekocht. Op grond van de 
subsidieverordening werd halfjaarlijks gemonitord; in 2014 gebeurt dit per 
kwartaal zodat, mocht daarvoor aanleiding zijn, sneller en doeltreffender 
kan worden bijgestuurd. Opgemerkt wordt dat de druk op de lokale 
jeugdzorg in de aanloop naar 1 januari 2015 zal toenemen omdat vanuit de 
visie op de nieuwe jeugdzorg nu altijd gekeken wordt hoe ondersteuning en 
zorg dichtbij het gezin/de cliënt kan worden georganiseerd vanuit de lokale 
jeugdzorg nadat eerst is onderzocht wat het gezin/de cliënt vanuit eigen 
kracht of door het inzetten van het sociale netwerk kan oplossen. Dit 
betekent in de praktijk minder beroep op de (nu nog) geïndiceerde 
jeugdzorg en dus een grotere druk op de lokale jeugdzorg.  

R CDA04 Pag. 112 jur. kwal. zorg Komt het jaarverslag nog uit vóór de 
commissievergadering? 

Attema De planning is dat het jaarverslag eind juni naar u zal worden verzonden. 

R CDA05 Pag. 127 onderaan Begroot € 113.000. uitgegeven nul. Dit is 
nooit zo geweest. Hoe kan dit? Zie  in dit 
verband ook mijn tweede vraag! 

Den 
Ouden 

In de afgelopen jaren is slechts sporadisch gebruik gemaakt van de post 
onvoorziene uitgaven, veel bijstellingen van uitgavenposten worden 
namelijk in de programmamonitoren opgenomen. De volgende bedragen 
zijn de afgelopen rekeningen vrij gevallen: 2009 € 37.500, 2010 € 47.200 
en 2011 € 104.100. Hieruit blijkt dat onvoorzien steeds minder wordt 
ingezet. Dat in 2012 de volledige post kon vrijvallen is incidenteel. 

R CDA06 Pag. 128 bestemming 
overschot 

Uit het overschot € 250.000 bestemmen 
voor latere eventuele lagere uitkeringen 
gem. fonds is een trendbreuk. Vanwaar? 

Den 
Ouden 

De commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) heeft bepaald dat 
de algemene uitkering in de gemeenterekening moet worden verantwoord 
op basis van de decembercirculaire van het rekeningsjaar. In het eerste 
kwartaal van 2013 werd bekend dat door onderuitputting op de 
rijksbegroting 2012 sprake was van een te hoog voorschot op de algemene 
uitkering aan de gemeenten. In het BBV is bepaald dat voor verwachte 
verliezen op balansdatum een voorziening moet worden getroffen. Gelet op 
de omvang van het naar verwachting terug te betalen bedrag hebben wij 
mede op advies van de accountant besloten een voorziening te vormen. 

R CDA07 Pag. 137 risico’s Onderaan wordt de BAR-samenwerking als 
(financieel) risico beschreven. Hoe verhoudt 
dit zich tot de “ingeboekte” 5 miljoen 
efficiency-winst?? 

Attema Zie vraag VVD22. 

R CDA08 Pag. 143 als voorbeeld Tegenover realisatie staat geen begroting. Is 
dit technisch een volgende keer te doen? In 
de praktijk zitten er in dit verband grote 
verschillen tussen rekening en begroting. 

Den 
Ouden 

Dit is technisch wel te doen, maar er is voor gekozen om dubbele 
verantwoordingsinformatie in de jaarstukken zoveel mogelijk te vermijden. 
De paragraaf is specifiek bedoeld voor beleidsinformatie (stellen van 
beleidskaders) terwijl in de programma’s en in de rechtmatigheidsanalyse 
de financiële verschillenanalyse plaatsvindt. 

R CDA09 Pag. 220 1.5 VNG zou proberen deze invoeringskosten 
(gedeeltelijk) op Den Haag te verhalen. Is dit 

Van der 
Sluijs 

In de Meicirculaire staat dat de gemeenten ook in 2014 een 
invoeringsbudget krijgen.  
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gelukt? 
R CDA10 Pag. 219 t/m 234 Al deze pagina’s gaan over verschillen t.o.v. 

de begroting. Waarom nog zoveel 
verschillen met grote(!) bedragen ná de 
laatste begrotingswijziging? 

Den 
Ouden 

De slotwijziging moet al eind oktober afgerond worden om deze tijdig in 
bestuurlijke procedure te kunnen brengen. Laatste grote wijzigingen die 
daarna bekend worden kunnen dan niet meer mee. Denk bij dit laatste b.v. 
aan de Decembercirculaire van de Algemene Uitkering uit het 
Gemeentefonds. Verder ligt bij de slotwijziging de nadruk wat meer op het 
voorkomen van begrotingsonrechtmatigheid en wat minder op het in beeld 
brengen van meevallers. 

R CDA11 Pag, 146 (vervangings)investering van € 58.100- 
Waar slaat deze min op? 

Den 
Ouden 

Het negatieve saldo ad € 58.100 is het resultaat van alle uitgaven en 
inkomsten  (subsidie) in 2012 op diverse investeringen van de 
waterhuishouding.  
In 2012 is meer subsidie ontvangen dan er uitgaven zijn gedaan. De 
verklaring hiervoor is dat de uitgaven voor lopen op de inkomsten en deze 
investeringen al voor 2012 zijn gestart. 

R CDA12 AVR Betr. garantie voor toekomstige nadelen 
AVR tot 2016. Is het verantwoord daar nu 
reeds op te anticiperen? Gaat over ruim 1,8 
miljoen! 

Den 
Ouden 

Een tussentijds laten vrijvallen van (een deel van) de Voorziening garanties 
verkoop aandelen NV AVR moet volgens het Besluit begroting en 
verantwoording gemeenten onderbouwd worden. Er is geen informatie van 
de AVR beschikbaar om op de vrijval van de voorziening in 2016 te kunnen 
anticiperen.  

R CDA13 Pag. 212 inburgering Terugbetalen aan Rijk € 600.000. waarom 
geldt niet besteed aan inburgering? 

Van der 
Sluijs 

Dit bedrag heeft betrekking op enkele jaren terug, maar is in 2012 door het 
rijk verrekend. Het rijk had de gemeenten erg kort te tijd gegeven om de 
wet in te voeren, daarnaast moest er ook nog aanbesteed worden. Ook had 
het samenwerkingsverband Ridderkerk Albrandswaard (want het budget 
werd gezamenlijk aangevraagd en de wet werd voor beide gemeenten door 
1 medewerker uitgevoerd) geen uitvoerend medewerker beschikbaar en 
was er voor een te grote groep (voor voornamelijk Albrandswaard) budget 
aangevraagd bij het rijk. Dit zorgde vooral de eerste twee jaar voor een 
vertraging bij de uitvoering van de wet, waardoor het 
samenwerkingsverband een groot bedrag, dat niet is ingezet voor de 
inburgeringscursussen, moet terug betalen. 

R CDA14 Pag. 212 wwb Halvering Rijksbijdrage is in 2012 
opgevangen met groot overschot 2011 (bijna 
6 ton!). Wat betekent dat voor aanpassing 
beleid in 2013? 

Dokter In september 2012 is de raad middels de raadsinformatiebrief 
Ontwikkelingen participatiebudget, kenmerk RU12/05793, geïnformeerd 
over de voorgenomen acties. Het ging hier om de ombouw van de 
gesubsidieerde banen en de kritische kijk naar de inzet van de re-
integratieinstrumenten. Daarnaast heeft het college eind 2012 de nieuwe 
werkwijze team werk vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd in de 
raadsinformatiebrief met betrekking tot de aanpak jeugdwerkloosheid, met 
kenmerk 5318. Dit zijn de belangrijkste pijlers voor het beleid in 2013 
binnen het financiële kader. 

R CDA15 Pag. 214 e.v. 
borgstellingen 

Zie onze eerdere in het nabije verleden 
hierover. Wordt dit nu periodiek getest op 

Den 
Ouden 

Ja. Jaarlijks worden de saldi van de borgstellingen en garanties 
geactualiseerd bij de jaarrekening. Twee maal per jaar (bij de jaarrekening 
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risico’s? en de begroting) wordt aandacht geschonken aan de risico’s m.b.t. de 
borgstellingen en garanties.    

R CDA16 Pag. 230 frictiebudget Restant bedraagt maar liefst € 469.700! Dit 
is inzetbaar voor alle mogelijke doelen? 

Attema Het frictiebudget is niet inzetbaar voor alle mogelijke doelen. Het is 
gevormd in de Kadernota 2011 om bezuinigingsverliezen in het jaar 2011 
op te kunnen vangen als mocht blijken dat een bezuiniging te ambitieus en 
mogelijkerwijs niet volledig haalbaar was.  
(Bladzijde 17 Kadernota 2011: Aan een aantal van de maatregelen uit de categorieën 1 tot en 
met 4 wordt een bezuinigingsbedrag voor het jaar 2011 gekoppeld dat ambitieus is en 
mogelijkerwijs niet volledig haalbaar. Ons streven is niettemin deze bedragen wel te 
realiseren. Om de raming van het subtotaal realistisch te houden, rekenen we met een 
stelpost van € 500.000 om eventuele bezuinigingsverliezen in dat jaar te kunnen opvangen. 
We maken alleen gebruik van die stelpost zodra daadwerkelijk blijkt dat het ingeboekte bedrag 
voor een maatregel echt niet haalbaar is.) 

R CDA17 Pag. 238 e.v. Rekening houdende met “eenmalige lasten 
en baten”  bevat het overschot 2012 een 
structureel deel van ongeveer 2 miljoen! 
Welke invloed heeft dit (na analyse) op de 
begrotingen 2014 en verder? 

Den 
Ouden 

Wij (het college) betrekken de uitkomsten bij het structureel sluitend maken 
van de begroting 2014-2017 een en ander conform de doelstelling in het 
coalitieakkoord. Hiervoor hebben wij inmiddels al ruim € 1,2 miljoen 
ingevuld (zie bijlage 1 van de Kadernota 2014. Invulling van de financiële 
paragraaf van het coalitieakkoord “Zorg voor de samenleving”. Op die 
manier hebben we bezuinigingen met maatschappelijke effecten 
vooralsnog weten te voorkomen.  
 
De Provincie betrekt de uitkomst van de rekening 2012 bij het 
toezichtsregime voor de begroting 2014-2017. Een structureel overschot 
vermindert de kans op preventief toezicht. Uiteindelijk gaat het erom dat in 
het laatste jaar van de meerjarenbegroting de structurele lasten gedekt 
worden door structurele baten. Het verloop voor de jaren 2014-2017 van 
deze structurele posten is daarbij bepalender dan de uitkomst van de 
rekening 2012 zelf. 

R CDA18 Pag. 243 ISV Komen ISV gelden in gevaar vanwege te 
leveren prestaties binnen de termijn? 

Van 
Houcke 

Dat risico is aanwezig. Vandaar dat er een bedrag in de 
weerstandsparagraaf is opgenomen.  

M CDA19 Pag 134 en 133 Bezuinigingen 2013 € 7.249.467; 
gerealiseerd € 363.500 en deels 
gerealiseerd € 216.000. 
Hoe moeten we deze verhoudingen duiden? 

Den 
Ouden 

Van de € 7,2 miljoen aan bezuinigingen is € 5,9 miljoen afgerond op het 
moment van de 1e monitor 2013 (zie pag. 133 bovenaan). Inmiddels komt 
daar € 362.500 bij als ‘volledig gerealiseerd’ in de 1e monitor. In totaal is 
dus ruim € 6,2 miljoen afgerond en gerealiseerd. 
Van de resterende € 1 miljoen nog te realiseren is:  
€ 216.000 al ‘deels gerealiseerd’; 
€ 222.100 ‘niet gerealiseerd’ en 
€ 528.000 zijn ‘lopende bezuinigingen’ die nog gerealiseerd gaan worden. 
In de 2e programmamonitor 2013 komen we hierop terug. 

M CDA20 Pag. 3 fin. effecten Halverwege wordt gesproken over “scherper 
ramen”  en “posten die vrij eenvoudig 
verlaagd kunnen worden”. Na diverse 
eerdere operaties op deze punten beginnen 

Den 
Ouden 

Vooralsnog hebben wij gezien het huidige financiële kader uit de Kadernota 
2014 (waarin wij anticiperen op wat we op korte termijn verwachten) met 
acties als “scherper ramen” en “posten die vrij eenvoudig verlaagd kunnen 
worden” zoveel mogelijk bezuinigingen met maatschappelijke effecten 
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we opnieuw hiermee? Dit betekent ook geen 
noodzakelijke bezuinigingen meer? 

weten te voorkomen. Eventuele bezuinigen zijn sterk afhankelijk van de 
uitkomsten van de meicirculaire Gemeentefonds en de verdere 
bezuinigingsmaatregelen van de regering. Wij zullen u actief op de hoogte 
houden van deze ontwikkelingen. Uiteindelijk zullen wij in oktober de 
eindbalans op maken en u meer duidelijkheid kunnen geven tijdens de 
begrotingsbehandeling 2014-2017.  

M CDA21 Pag. 114 analyse Bij elimineren van de genoemde taakstelling 
en aanwending van de dekkingsreserve, 
resteert een fors overschot in 2014. Dit 
betekent o.a. dat de taalstelling/bezuiniging 
van € 700.000 van de baan is? 

Den 
Ouden 

De taakstelling/bezuiniging van € 700.000 is conform de doelstelling in het 
coalitieakkoord nu al concreet bij de 1e monitor 2013 meerjarig ingevuld 
(zie bijlage 10 – 1e Programmamonitor 2013 - Voorstellen die bijdragen aan 
de invulling van de financiële paragraaf van het coalitieakkoord “Zorg voor 
de samenleving”). 

M CDA22 Pag. 138 e.v inv. volume Ondanks het inzetten van de algemene 
reserve, resteert er voor de komende 4 jaren 
een fors tekort om de huidige in kaart 
gebrachte/noodzakelijke investeringen te 
realiseren. Betekent dit dat de raad een 
aangepast investeringsschema kan 
verwachten? 

Den 
Ouden 

Wij (het college) zullen het investeringsschema heroverwegen waarbij nut 
en noodzaak van de investeringen nog eens worden beoordeeld. Bij de 2e 
monitor 2013 zullen wij u over de uitkomsten rapporteren. 

M CDA23 Pag. 200 e.v. Deze voorstellen worden gekoppeld aan het 
huidige/nieuwe coalitieakkoord. Welke van 
de 24 voorstellen loopt één op één weg uit 
dit akkoord? 

Den 
Ouden 

De financiële paragraaf van het coalitieakkoord geeft aan dat er een 
bezuinigingstaakstelling is van € 700.000 + € 500.000 = € 1.200.000. Deze 
blijkt ingevuld te kunnen worden met de maatregelen uit bijlage 10.  

K CDA24 Pag.6,7 dekk. reserve Op pag. 7 staat de per 1-1-2016 
geprognotiseerde stand van de 
dekkingsreserve 2011. De genoemde 
bedragen bij 2 (962.100, 511.000 en 
1.114.800) zijn hier volgens mij nog niet in 
verwerkt. Hoe zit dit? 

Den 
Ouden 

De genoemde bedragen bij 2 worden geëlimineerd (buiten beschouwing 
gelaten) om daarmee een actueel financieel meerjarenperspectief te 
kunnen maken bij de Kadernota 2014. Na verwerking van enkele 
ontwikkelingen die we op korte termijn verwachten en afhankelijk van de 
besluitvorming over de Kadernota wordt een nieuwe prognose van de 
dekkingsreserve 2011 gemaakt. De oude prognose wordt dan dus 
losgelaten en uiteraard niet meer in de cijfers betrokken. 

K CDA25 Pag. 4 en 9 impulsen Zijn de op pagina 9 genoemde 4 plannen  de 
zaken die voortkomen uit het nieuwe 
coalitieakkoord? 

Den 
Ouden 

Ja, zie het kopje boven de paragraaf op bladzijde 9. 

K CDA26 Pag. 4 punt 4 “optimaliseren”  betekent in dit verband een 
ander  woord voor “bezuinigen”? 

Den 
Ouden 

Nee, met optimaliseren bedoelen wij het anders inrichten van het 
werkproces waarbij we uiteraard ook direct kijken naar de mogelijkheden 
om financiële voordelen te behalen.   

K CDA27 Pag. 4 punt 3 invest. Betekent die zin dat de bestaande 
noodzakelijke investeringslijst naar een lager 
niveau zal worden terug gebracht? 

Den 
Ouden 

Bij de 2e programmamonitor 2013 komen we hierop terug. 

K CDA28 Pag.5 sluitend perspectief Om dit perspectief te realiseren worden 
geen bezuingingsvoorstellen (totaal 
€ 700.000) meer genoemd. Deze zijn dus 

Den 
Ouden 

De taakstelling/bezuiniging van € 700.000 is conform de doelstelling in het 
coalitieakkoord nu al concreet bij de 1e monitor 2013 meerjarig ingevuld 
(zie bijlage 1 Kadernota – Invulling van de financiële paragraaf van het 
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van de baan? coalitieakkoord “Zorg voor de samenleving”).   
K CDA29 Pag. 29 e.v “niet realiseerbaar”: dit betekent in de ogen 

van het geachte college? 
Den 
Ouden 

‘Niet realiseerbaar’ betekent dat dit in onze ogen geen reële 
bezuinigingsmogelijkheden meer zijn. 

K CDA30 Pag. 8 halverwege Maatschappelijke stages: is het college 
voornemens dit weer/alsnog op te pakken? 

Den 
Ouden 

Nee, want de MaS middelen hiervoor uit het Rijk stoppen per 2015. De 
gemeente heeft hier een aanjagersfunctie gehad. Nu de rijksbijdrage stopt, 
zijn wij ook voornemens hiermee te stoppen. 

K CDA31 algemeen Meicirculaire: hoe luiden de eerste 
resultaten/gevolgen hiervan? 

Den 
Ouden 

De resultaten van de meicirculaire Gemeentefonds worden vóór de 
commissievergadering van 20 juni aan de raadsleden kenbaar gemaakt. 

K CDA32 Pag. 8 veiligh. regio In hoeverre verschilt “één financiële 
bijdrage” van de huidige situatie? 

Attema Deze verschilt niet. In de voormalige politieregio Zuid-Holland Zuid bestond 
al ‘Eén gemeentelijke inwonersbijdrage voor Veiligheid’. Nu politieregio 
Rotterdam – Rijnmond en Zuid-Holland Zuid samen opgegaan zijn in de 
eenheid Rotterdam is in het Regionaal Veiligheidsoverleg eenheid 
Rotterdam afgesproken dit gelijk te trekken. 

K CDA33 Pag. 8 dierenbescherming Dit is al weer een oude vraag. Hoe kijkt het 
college aan tegen deze vraag en de 
financiële gevolgen? 

Dokter In de regio Rotterdam Rijnmond  + Goeree  (maar muv Rotterdam) is 
ambtelijk een gezamenlijke reactie op het verzoek van de 
Dierenbescherming voorbereid. Dit stuk zal binnenkort (juli) bestuurlijk (in 
de regio) besproken worden. Regionaal is de intentie om tot een 
eensluidend advies te komen en hierover in de resp. colleges de 
besluitvorming te laten plaatsvinden. Het verzoek van de 
Dierenbescherming gaat niet alleen over de wettelijk verplichte taken van 
de gemeente ten aanzien van de opvang van dieren, maar o.a. ook over 
het in stand houden van de betreffende opvanglocaties.  

A CDA34 Alg. Kolom “wanneer”: waarom is deze kolom 
soms niet ingevuld 34 

Den 
Ouden 

In een aantal gevallen (nrs. 4, 5, 6 en 14) staat in de kolom “stand van 
zaken” dat de actie in het 3e kwartaal 2013 zal plaats vinden. Dit had 
overgenomen moeten worden in de kolom “wanneer”. De actiepunten van 
de nrs. 15 en 16 zullen in 2014 in BAR-verband opgepakt worden. 

A CDA35 Pag.10 claim Waarom vond de gemeente dat deze claim 
niet terecht was? 

Van der 
Sluijs 

De ingediende facturen van Aafje waren onvoldoende onderbouwd.  

A CDA36 Pag. 9 risico’s Is hetgeen op pag. 136 en 137 van de 
jaarrekening op dit punt is beschreven een 
voldoende antwoord op de “te nemen actie” 
volgens de accountant? 

Den 
Ouden 

De monitor actiepunten accountantscontrole is in afschrift aan de 
accountant toegezonden. Er is nog geen reactie van de accountant hierop 
ontvangen.  
In de monitor schrijven wij dat verdere uitwerking van dit actiepunt in BAR-
verband zal plaats vinden. De aanbeveling van de accountant om een 
risicokaart op te gaan stellen zullen wij daarin meenemen.  

R CU01 Pag 17. De wijk centraal De woningbouwontwikkelaar heeft zich voor 
Oostendam teruggetrokken. Als we vinden 
dat woningbouw daar niet meer gewenst is 
wat moet er dan gebeuren? Moet er een 
raadsbesluit worden genomen? Kan er nu 
morgen een ontwikkelaar op de stoep staan 
die het zo over neemt? 

Van 
Houcke 

Zie raadsinformatiebrief  RU 12/08613 
Er is een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht zónder het gebied 
van de voormalige woningbouwlocatie. Dit gebied houdt dus vooralsnog 
zijn huidige grotendeels agrarische bestemming. Op gronden met een 
agrarische bestemming is de ontwikkeling van een woningbouwlocatie niet 
toegestaan.  
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R CU02 Pag 18, Ondern. kern Cornelislande en NR moeten bedrijven zich 
gaan vestigen. Daar moet flink achter aan 
worden gezeten om dat te bewerkstelligen. 
Er is toezegging dat er aan gewerkt wordt. 
Hoe staat het ermee?  
Wat is de stand van zaken mho op 
duurzame invulling van CL en NR? 

Van 
Houcke 

CL 
Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor acquisitie van bedrijven voor 
Cornelisland. In dit plan wordt aandacht gegeven aan:  
- De marketing voor Cornelisland;  
- Op welke manier de makelaars kunnen bijdragen aan de uitgifte;  
- Op welke manier Cornelisland bekender kan worden gemaakt bij de 

stadregio, Kamer van Koophandel en Provincie 
 

De bedrijven die op de gegadigdenlijst staan en voor fase I in aanmerking 
komen zijn/worden benaderd. Gegadigden voor de overige uitgiftefasen zijn 
benaderd of de interesse nog steeds aanwezig is. 
 
Duurzame invulling Cornelisland  
Het voornemen is de subsidieverordening Duurzaam Cornelisland voor de 
zomer vast te stellen. Hier wordt ook een publiciteitsmoment aan 
gekoppeld om Cornelisland meer bekendheid te geven.  
 
NR 
Binnen de GRNR is een duurzaamheidsstrategie vastgesteld, die bij de 
verdere ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard wordt gehanteerd. 

R CU03 Pag 18, ondern. kern Hoe gaat het nu met het overleg met het 
ondernemersplatform? Is er ondanks de 
recente plooien  goed overleg? 

Dokter In het algemeen is er sprake van goed en constructief overleg. De 
gemeente is ambtelijk aanwezig bij de bestuursvergaderingen (4-6 keer per 
jaar). Op uitnodiging van het bestuur kan hier ook de portefeuillehouder 
aanschuiven. Bij de deelnemersvergadering (2x per jaar) is zowel 
bestuurlijk als ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig. De reacties van 
ondernemers richting gemeente na de laatste deelnemersvergadering in 
april waren positief. 

R CU04 Pag 50. verkiezingen Is al bekend hoeveel raadszetels er zijn in 
2014? Enerzijds aantal inwoners en 
anderzijds Haagse maatregelen. Wat zijn de 
ijkpunten en wanneer is het bekend? 

Attema Neen, volgens de huidige wetgeving 29 (op 1 januari 2013 meer dan 
45.000 inwoners). Bij de Eerste Kamer is echter in behandeling het 
Initiatiefvoorstel-Heijnen. Bij aanname wordt het aantal 25. De EK 
vergadert hier 25 juni a.s. over.  

R CU05 Pag 77. Leegstand 
schoolgebouwen 

Wat is de huidige stand van zaken rond de 
leegstand, wat is prognose voor over 5 jaar? 

Den 
Ouden 

De laatst vastgestelde omvang van de leegstand is opgenomen in de 
notitie overcapaciteit onderwijshuisvesting. Met de brief van 2 december 
2011 is de raad hierover geïnformeerd. Op dit moment wordt gewerkt aan 
een nieuwe prognose van het leerlingenaantal en een vertaling daarvan 
naar behoefte aan onderwijshuisvesting. Op basis daarvan kan de formele 
overcapaciteit opnieuw worden vastgesteld. Tevens kunnen dan de 
wijzigingen in de huisvestingssituaties van de scholen worden 
meegenomen. Oplevering van deze werkzaamheden: september 2013 

R CU06 Pag. 78 water ook in 
relatie tot pag 102 het niet 

De Kerkweg was jarenlang een zorgenkind 
mbt wateroverlast. Er zijn diverse 

Den 
Ouden 

Het project vermindering wateroverlast is afgerond. 
De stuw Donkerslootweg is niet verwijderd ter voorkoming van negatieve 
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verwijderen van de stuw 
Donkerslootweg 

maatregelen getroffen. Is alles afgerond? 
Het niet niet verwijderen van de stuw is 
nadelig op eventuele overlast? 

effecten in het hoger gelegen gebied van de Donkerslootweg maar 
verplaatst om daarmee het waterpeil te verlagen ter plaatse van de 
uitstroom van het bergingsriool van de PC Hooftstraat. Hierdoor kan bij 
hevige regenval het bergingsriool op het open water lozen. 

R CU07 Pag 83. Schouwen De belangstelling voor het schouwen neemt 
af. Is er een verklaring voor? Wordt er actie 
ondernomen om alternatieven te 
ontwikkelen. 

Den 
Ouden 

Er is geen verklaring voor de terugloop. Er zijn oproepen in de Combinatie 
geplaatst. Regelmatig wordt het onder de aandacht gebracht in de wijk 
overleggen. Op 15 april is er een opfrisavond schouwen geweest. Daar zijn 
een aantal bewoners bij geweest die zich opgegeven hebben om mee te 
gaan schouwen. Op dit moment is er nog geen actie om alternatieven te 
ontwikkelen. 

R CU08 Pag 84 Fietspaden Bewoners / fietsers uit Drievliet hebben 
gevraagd om het oversteken bij Salem en 
Rotterdamse weg aan te passen en het 
fietspad langs de vlietlaan ter hoogte van 
Salem tweerichting te maken. Is er 
ontwikkeling in deze vraagstelling? 

Den 
Ouden 

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen. Dit kan worden meegenomen 
bij een eerst volgende groot onderhouds project. 
 
 

R CU09 Pag 137 GRNR U spreekt over eventuele bijstelling 
grondexploitatie en zo nodig vormen van 
een voorziening. 1. Kan de GR de 
grondprijzen verlagen of is dat bevoegdheid 
van college/raad? 2. Wie zorgt voor de 
voorziening? Hoe werkt dat financieel 
technisch?  

Den 
Ouden 

De Gemeenschappelijke Regeling is verantwoordelijk voor de uitgifte van 
de grond en bepaalt daarmee ook de te hanteren grondprijzen. 
Op dit moment is er sprake van een sluitende grondexploitatie. Als door 
markt- of renteontwikkelingen tekorten ontstaan in de grondexploitatie, kan 
er reden bestaan voor de gemeente om een voorziening te treffen 
waarmee eventuele risico’s kunnen worden afgedekt. 

R CU10 Pag 167 Grondbeleid Bij grondexploitaties wordt met 5% rente 
gerekend. Toch is het in werkelijkheid al 
langere tijd lager, ik meen rond de 3,3%. 
Wat voor effect heeft het op de grexen als 
we  meer met de reële rente rekenen?  Stel 
dat we met 3,7% rekenen wat betekent dat 
voor de prognose van resultaten op pag 
172? 

Den 
Ouden 

De zeven grondexploitaties zijn doorgerekend met een rentepercentage 
van 3,7% in plaats van 5%. Het resultaat op de prognose voor de 
eindresultaten van de grondexploitaties is als volgt: 
 
 
                              eindresultaat                     verschil 
Centrumplan           € 3.348.200 (negatief)  + €      42.800 
Het Zand                 €    163.800 (positief)   + €    413.800 
Piramide                  €    242.000 (negatief)  + €       5.600 
Transferium             €    266.800 (negatief)  + €       4.400 
Van Riebeekstraat  €    596.500  (positief)   - €      93.700 
Lagendijk                € 2.200.400 (positief)    + €     67.400 
Cornelisland            € 5.282.800 (positief)   + € 1.456.200 
Per saldo geeft dit voor de prognose een gunstiger resultaat van € 
1.896.500. 
Wij merken hierbij op, dat de ontwikkeling van de rente op langere termijn 
onzeker is. Daarom moet in de grondexploitaties voorzichtigheidshalve 
rekening worden gehouden met een risicofactor voor de rente. 
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M CU11 Pag 24.Alg. Maatsch werk. Gedane bezuinigingen leiden mogelijk tot 
een wachtlijst. Wat is de huidige stand van 
zaken?  

Dokter Op dit moment staan er 11 mensen op de wachtlijst. Wij zijn momenteel in 
gesprek met Vivenz om de bezuiniging zo te realiseren dat er geen 
wachtlijsten meer zijn.  

M CU12 Pag 29 Mobiliteit Een extra aanlegpunt voor de Fast-Ferry is 
daar ontwikkeling in? 

Den 
Ouden 

Het beleid van de Provincie is nog steeds gericht op een extra aanlegplaats 
tussen IJsselmonde en Bolnes. 

M CU13 Pag 41. Doorontwikkeling 
participatie 

Is er een overzicht van alle actuele trajecten 
waar participatie plaats heeft? Is op 
voorhand goed van alles in beeld wanneer e 
wat aan participatie op de rol staat?  

Van der 
Sluijs 

Nee, er is geen totaaloverzicht. De beleidsmedewerker participatie heeft 
hier echter wel zicht op. In de startnotitie die bij nieuwe trajecten wordt 
gemaakt, wordt expliciet aandacht besteedt aan participatie.  

M CU14 Pag 76. Mobilieit Is er nog onderzoek gaande naar kleine 
schone bussen in daluren? Wat is de stand 
van zaken? 

Den 
Ouden 

Het streven is de buurtbus vanaf 2014 verder te ontwikkelen naar 
maatwerkvervoer met 8 persoons RET-bussen. De stadsregio stelt daar 
drie jaar lang extra middelen voor ter beschikking. Volledige integratie van 
maatwerkvervoer in het regulier openbaar vervoer, waardoor tijdens 
daluren grote bussen minder kunnen worden ingezet, is voor stadsregio en 
RET (nog) niet actueel.  

M CU15 Pag 80. Melding openbare 
ruimte 

Er is een stijging merkbaar van het gebruik 
van moderne communicatiemiddelen. Wat is 
daar positief of negatief aan? Is een 
glasvezelnetwerk hierbij van toegevoegde 
waarde? Antwoord = ja. Hoever staat het 
met de eventuele realisatie van een 
glasvezelnetwerk in Ridderkerk? Wie is er 
mee bezig? Wie zorgt ervoor? Wat kan 
gemeente daar zelf aan doen?  

Den 
Ouden 

Het is positief dat de moderne communicatiemiddelen ook gebruikt worden 
voor het doen van meldingen. De diversiteit van mogelijkheden om 
meldingen te doen levert voor de burger een steeds lagere drempel op om 
meldingen te kunnen doen.  
Er is een initiatiefgroep glasvezel Ridderkerk actief. Deze onderzoekt de 
mogelijkheden voor glasvezel in Ridderkerk en heeft contacten gelegd met 
een partij die glasvezel kan aanleggen. De gemeente stelt zich hierbij 
faciliterend op, rekening houdend met de regelgeving rond aanleg van 
kabels onder de grond. 

M CU16 Pag 81 Asbest Is het zeker dat er in het 
herstructureringsgebied centrum geen 
asbest in huis of grond zit? Is er nu al 
afstemming over met Woonvisie? 

Van 
Houcke 

De herstructurering van de woningen vindt plaats op gronden die in 
eigendom zijn van Woonvisie. Voor zover de sanering van asbest 
noodzakelijk is ligt deze verantwoordelijkheid bij Woonvisie. 
Woonvisie wordt gewezen op deze verantwoordelijkheid.  
Voor het openbaargebied zal in overleg met Woonvisie gekeken worden of 
hier een rol voor de gemeente ligt. 
Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt wordt gekeken of asbest 
aanwezig is en in hoeverre sanering noodzakelijk is. 

M CU17 Pag 83. Coalitieakkoord U stelt dat bezuinigingen hun effect zullen 
hebben op het schoon, heel en veilig. Het 
wordt belangrijker dat bewoners er ook iets 
aan gaan doen. Wat gaat u precies doen om 
wat op welke moment te bewerkstelligen? 

Den 
Ouden 

De gemeente blijft de schoonmaakacties faciliteren en de burgers bewuster 
maken van hun bijdrage aan een schone leefomgeving. 
Daar waar bezuinigingen leiden tot omvormingen van bijvoorbeeld het 
openbaar groen (verschraling aanbod) kan de keuze voorgelegd worden 
om de huidige inrichting te handhaven als de burger zelf zorg draagt voor 
het onderhoud. 

M CU18 Pag 164. WOP Wat is de planning met  het oog op de 
volgende WOP’s na Slikkerveer. 

Van 
Houcke 

De planning voor het WOP Slikkerveer is dat dit WOP in september in de 
Raad kan worden behandeld. Op dit moment wordt ook het WOP Centrum 
opgesteld. Binnen het Centrum speelt een grote diversiteit aan thema’s. 
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Om alle belanghebbenden voldoende ruimte te bieden om te kunnen 
participeren bij het opstellen van het WOP is meer tijd nodig dan in de 
startnotitie was aangegeven. Het WOP Centrum zal in het voorjaar van 
2014 aan de Raad worden aangeboden. 
De planning voor de volgende WOP’s zal in de begroting 2014-2017 
worden opgenomen. 

K CU19 Pag 6. Saldo 
meerjarenperspectief 

In het financieel kader is 2016 een tekort 
van 885.000 met een PM daaronder. Op 
pagina 7 is de geprognotiseerde stand per 
1-1-2016. Voor het meerjarenperspectief 
begroting 2014 -2017 wordt dan 885.000 bij 
PM ingevuld? (althans als de raad in 
november besluit om een nieuwe 
dekkingsreserve in te stellen?) 

Den 
Ouden 

De geprognotiseerde stand van de dekkingsreserve per  
1-1-2016 is toereikend om de geraamde tekorten in 2016 en 2017 op te 
kunnen vangen. Of wij als college hiervoor kiezen is mede afhankelijk van 
de verdere budgettaire ontwikkelingen waaronder die van het 
Gemeentefonds. 

K CU20 Pag 14.  De algemene reserves komen onder de 20 
miljoen. Wat is dan het beleid om het aan te 
vullen tot 20 miljoen? Nu ongeveer 80.000 
euro.  

Den 
Ouden 

Het beleid is er op gericht om in ieder geval zo snel als mogelijk de 
Algemene reserve weer op het gewenste niveau van minimaal € 20 miljoen 
te brengen. Dit houdt in dat wij eventuele incidentele voordelen zullen 
toevoegen aan deze reserve. De financiële dekkingsmogelijkheden van 
deze reserve zijn daarmee op dit moment uitgeput (zie in dit verband ook 
het antwoord bij vraag SGP35). 

K CU21 Pag 12. Financieel 
technische uitgangspunten 

Zijn er ook nog FTU’s die hier niet genoemd 
zijn maar die wel gebruikt kunnen worden 
bijvoorbeeld om ongewenste gevolgen van 
bezuinigingen te voorkomen? 

Den 
Ouden 

We hadden hier het “scherper ramen” als financieel technisch uitgangspunt 
nog kunnen opnemen, waarmee we ongewenste gevolgen van 
bezuinigingen verminderen. 

A CU22 Pag 10. Acc. verslag 80 miljoen aan verkopen te realiseren. Welk 
aandeel nemen Het Zand en het 
centrumplan  daarin (Japenga) 

Den 
Ouden 

Geraamde grondverkopen: 
- Het Zand         € 24.1 mln. 
- Centrumplan   €   2,7 mln. 

A CU23 Pag 13 Acc. Verslag GR Nieuw Reijerwaard. Wij dragen voor 1/3 
het risico. Waar hebben wij dit risico 
ondergebracht en om hoeveel Euro’s gaat 
het? (Japenga) 

Van 
Houcke 

Elke grondexploitatie, dus ook die van de GR Nieuw Reijerwaard brengt 
risico’s met zich mee. In de paragraaf over het Weerstandsvermogen in de 
Jaarrekening is daar ook aandacht voor. 
Een kwantificering van het risico is nog lastig te geven, omdat de exploitatie 
nog maar net is aangevangen. De verwachting is dat na het definitief 
worden van het Inpassingsplan een betere inschatting is te maken, omdat 
vanaf dat moment gestart kan worden met de grondverkopen. 

A CU24 Pag 6 actiepunten acc Er is nog een bedrag van 507.000 te 
vorderen van de vervoerder ihk van 
leerlingenvervoer. Wat is stand van zaken? 
Is dit in het nieuwe contract dat onlangs 
afgesloten is uitgesloten dat het weer zo kan 
zijn? 

Den 
Ouden 

Er is met de vervoerder nog geen overeenstemming bereikt over het terug 
te vorderen bedrag. Een vordering via de rechter is reëel.  
In het nieuwe contract is een contractmanager aangesteld. Deze persoon 
beheert het hele contract. Hierdoor is de kans erg groot dat dit niet meer 
zal gebeuren. In het oude contract was hier eigenlijk geen controle op. Dat 
zal met de nieuwe contractmanager wel gebeuren. 

R D66GL01 Blz 18 Economie Tijdens de raadsbehandeling van de nota Dokter De toezegging is opgenomen in de bestuurlijke planning, daar in zal 
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economie heeft de wethouder toegezegd na 
te gaan wat het zou kosten om een actief 
bedrijven wervingsbeleid te voeren. Hier ik 
heb nog geen antwoord op gehad. Wat kost 
het om een dergelijk beleid te voeren?  

worden vermeld wanneer toezegging wordt nagekomen.  

R D66GL02 Blz 25 Risicoscan Bolnes Wat is op dit ogenblik de status van de 
Risicoscan Bolnes? 

Attema In september 2012 is de raad geïnformeerd over de Risicoscan Bolnes. 
Toen is aangegeven dat er geen nieuw onderzoek gedaan zou worden, 
maar dat juist de handen uit de mouwen gestoken dienden te worden. De 
nog beschikbare externe uren (beschikbaar voor de Risicoscan) zijn 
ingezet om de in Bolnes werkzame professionals te ondersteunen. Het 
wijkteam is gestart en de samenwerking tussen de in Bolnes actieve 
organisaties is verbeterd. 

R D66GL03 Blz 36 Onderzoek 
minimabeleid 

Wat is de reden voor de vertraging van het 
onderzoek naar minimabeleid? 

Van der 
Sluijs 

In 2012 is het onderzoek uitgevoerd en is aangeboden aan de raad. Het 
vervolg hierop is het formuleren van het minimabeleid. Het onderzoek heeft 
langer geduurd dan gepland waardoor het vervolg hierop ook is uitgesteld 
(minimabeleid). Door nieuwe wetgeving op het gebied van handhaving is 
hieraan prioriteit gegeven en is het maken van minimabeleid vertraagd. 

R D66GL04 Blz 42 wmo Welk bedrag krijgt de gemeente jaarlijks van 
het Rijk voor de uitvoering van de WMO? 

Van der 
Sluijs 

De uitvoeringskosten voor de Wmo betreffen personeelslasten. Deze 
bedragen zijn niet geoormerkt. Het bedrag is niet uit het gemeentefonds te 
herleiden.  
Voor de inhoudelijke budgetten verwijzen wij naar het Factsheet wmo, dat 
in het najaar 2012 aan de raad is aangeboden. 

R D66GL05 Blz 46 Metropool Zit de burgemeester in het bestuursforum 
namens de Ridderkerk of namens BAR? 

Attema De burgemeester neemt deel namens Ridderkerk.  

R D66GL06 Blz 47 Burger als kiezer Welke concrete stappen zijn er gezet om de 
beantwoording van vragen (voornamelijk 
schriftelijk) van burgers te verbeteren?  

Attema In de organisatie is benadrukt, dat brieven die bij een verkeerde 
medewerker aankomen, direct worden doorgestuurd naar degene die de 
beantwoording moet voorbereiden. Is die onbekend, dan gaat de brief terug 
naar postregistratie en wordt opnieuw uitgezet. 

R D66GL07 Blz 52 Publiceren college 
besluiten 

Worden ALLE college besluiten inderdaad 
gepubliceerd?  

Attema Nee, dat gebeurt niet. Per besluit beoordeelt het college of het geschikt is 
voor bekendmaking.  

R D66GL08 Blz 60 De kanteling - Hebben bij ALLE nieuwe klanten en bij 
herindicatie gekantelde gesprekken 
plaatsgevonden?  

- Wat is precies de ambitie (of het 
realistische target) als het gaat om het 
aantal gekantelde gesprekken? (100%?) 

Van der 
Sluijs 

Nee, de aard van de ondersteuningsvraag is bepalend of een breed 
gesprek wordt gevoerd. Bij spoedaanvragen, bijv. bij ontslag uit ziekenhuis, 
is dit niet nodig. Dit neemt niet weg dat wij bij nieuwe klanten die zich 
melden en bij herindicaties tegenwoordig het compenseren van 
belemmeringen als uitgangspunt wordt genomen i.p.v. het verstrekken van 
voorzieningen. NB Binnen de vorm te geven afdeling Toegang, zal een 
afweging voor het gesprek worden gemaakt op basis van de aard van de 
ondersteuningsvragen en de bekendheid van de klant. 

R D66GL09 Blz 64. Wachttijd voor het 
loket 

Is de wachttijd ook daadwerkelijk omhoog 
gegaan? 

Dokter De totale wachttijd in 2012 is ten opzichte van 2011 iets toegenomen.  

R D66GL10 Blz 67 Oordeel burger Heeft het college een oorzaak voor het lager Dokter Wij kunnen hiervoor geen oorzaak aanwijzen. Het is mogelijk dat er sprake 
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gemeentehuis waarderen van de burgers van de 
bereikbaarheid, parkeergelegenheid, 
overzichtelijkheid, wachtruimte? Hoewel alle 
punten ruim voldoende scoren duidt dit toch 
op een algehele minder positief beeld van 
het gemeentehuis. 

is van een zekere gewenning en dan lijken goede voorzieningen “gewoon”. 

R D66GL11 Blz 74 lasten wmo- hh Kan het college verklaren waarom het pgb 
omlaag is gegaan en hh omhoog?  

Van der 
Sluijs 

De meeste PGB klanten zijn de oude klanten van Internos. Internos mocht, 
nadat zij buiten de aanbesteding waren gevallen, hun toenmalige 
klantenbestand alleen nog maar bedienen met een PGB. Het natuurlijke 
verloop zorgt ervoor dat er steeds minder klanten van Internos over zijn. 
Ook kiezen Wmo klanten liever voor een natura aanbieder dan voor een 
PGB. 
 
Wat verder meespeelt: Door een eenmalige financieel technische 
aanpassing van het PGB betalingsritme, drukken de boekingen op het 
boekjaar zelf. De laatste periode van het voorgaande boekjaar drukt 
daarom niet meer op de jaarrekening van 2012 waardoor het lijkt alsof er 
substantieel minder is uitgegeven in 2012 aan PGB HH. 

R D66GL12 Blz 100 beheer wegen …. 
minder validen.  

Wat is de oorzaak van het uitstellen van de 
uitvoering van de haltes aan de Schoustraat, 
Brasem, Da Costalaan, Geerlaan, 
Rijksstraatweg, Populierenlaan en Vlietlaan? 
Meer dan de helft is nog niet uitgevoerd.  

Den 
Ouden 

Omdat de financiering incl. subsidietoezeggingen eerst 100% helder moest 
zijn, is enige vertraging opgelopen. De ombouw van deze haltes start na de 
zomer. 

R D66GL13 Blz 100 openbaar groen Hoe verhoud deze overschrijding van het 
budget zich met de bezuiniging op openbaar 
groen en het door de raad gekozen lagere 
beeldkwaliteit? En dan met name het 
streepje 1, 2 en 3. Gaan we de bezuiniging 
realiseren? 

Den 
Ouden 

In 2012 is er een overschrijding op het onderhoudsbudget groen. Zoals in 
de jaarrekening is aangegeven betreft het: 
1) Meerwerk onkruid/ maaiwerk vanwege extreme groeizame 

weersomstandigheden. Deze meerkosten zijn en blijven afhankelijk van 
de weersomstandigheden 

2) Meerkosten van afvoer en aankoop beplanting door omvormen 
plantsoenen om achterstallig onderhoud weg te werken en de 
toekomstige onderhoudskosten te kunnen beheersen. 

Deze kosten nemen jaarlijks af. 
3) Noodzakelijke aanpak van sterk verwilderde plantsoenen. Deze kosten 

waren incidenteel in 2012. 
Rekening houdend met de bezuinigingen is het onderhoudswerk met 
ingang van 2013 anders georganiseerd. Met de inzet van werkstagiaires en 
wijziging in de eigen inzet van personeel is een bezuiniging van ca.  
€ 200.000 geprognotiseerd. 

R D66GL14 Blz 102 Vervanging 
machinekamer De Fakkel 

Te veel betaald bedrag:  
Heeft de gemeente dit ontdekt of heeft S&W 
dit proactief doorgegeven?  

Dokter De vervanging van de machinekamer van De Fakkel is goedkoper 
uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. In de reguliere, mondelinge, 
contacten met Sport en Welzijn is de gemeente hierover door hen proactief, 
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tijdig en volledig geïnformeerd. Formeel is de gemeente hiervan in kennis 
gesteld door de jaarrekening 2011 van Sport en Welzijn en d.m.v. de 
verantwoording van de investeringssubsidie t.b.v. de vervanging van de 
machinekamer. 

R D66GL15 Blz 115 beoogd effect: 
nazorg wordt snel en 
adequaat verleend 

Wordt het percentage van 90% ook 
daadwerkelijk gehaald?  

Attema Slachtofferhulp heeft zich ten doel gesteld contact op te nemen met alle 
melders van incidenten. Dit wordt gehaald door in eerste instantie 
telefonisch contact op te nemen. Lukt dit niet dan wordt middels een brief 
verzocht contact op te nemen. Veelal is telefonisch contact al voldoende. 
Slachtofferzorg stelt derhalve het percentage burgers dat nazorg ontvangt 
na een incident op 100%.   

R D66GL16 Blz 121 Lagere opbrengst 
riool heffing 

Er is sprake van een substantiële 
vermindering van het waterverbruik. 
Wat is hier van de oorzaak? 
Is er sprake van een structurele 
vermindering?  

Den 
Ouden 

Uit het industrieel waterverbruik voor het jaar 2012 blijkt dat er minder 
water is verbruikt. Een verklaring van deze vermindering kan worden 
gezocht in de gevolgen van de economische crisis, waarin bedrijvigheid 
zou kunnen afnemen en/of bedrijven meer alert zijn op het waterverbruik 
voor hun processen. Verder kan de economische crisis worden aangehaald 
voor de hoge leegstand van het aantal woningen en het achterblijven van 
de geplande nieuwbouw. Bij voortduring van de crisis kan het  lagere 
verbruik structureel zijn. De gevolgen verdienen een nadere analyse.  

R D66GL17 Blz 133 Lokale laten druk Hoe komt het dat in Ridderkerk de lasten 
van huurders hoger zijn dan het landelijk 
gemiddelde?   

Den 
Ouden 

De woonlasten van huurders bestaan in dit geval uit de afvalstoffenheffing 
en de rioolheffing gebruikers. In 2012 zijn de tarieven van de 
afvalstoffenheffing in Ridderkerk hoger dan de tarieven van de 
afvalstoffenheffing in de omliggende gemeenten.   

R D66GL18 Blz 137 ontslag vanwege 
mismatch en conflict 

Wat is hier voor uitgegeven in 2012? Dokter In 2012 hebben we 4 ontslagdossiers behandeld als gevolg van een 
conflict/ mismatch. In alle gevallen hebben we een regeling kunnen treffen 
om de consequenties van een ontslag en de daarmee gepaard gaande 
kosten te beperken. In totaal hebben we in 2012 € 107.600 uitgegeven aan  
kosten die gemaakt zijn voor het inwinnen van juridisch advies, 
outplacement, loopbaantrajecten etc. Daar tegenover staat dat we hoge 
wachtgeldvergoedingen hebben kunnen vermijden door het treffen van 
minnelijke regelingen. 

R D66GL19 Pag 151 verleende 
garanties 

Moet het zo gelezen worden dat de 
gemeente voor in totaal voor ongeveer €227 
miljoen euro garant staat voor woonvisie? 
Waarbij €99.5 miljoen zonder “vangnet”?  

Van 
Houcke 

Het antwoord op de vraag is: ja dat klopt. 
Het college heeft op 4 oktober 2005 besloten om per 1-1-2008 te stoppen 
met het afgeven van directe gemeentegaranties aan 
woningbouwcorporaties. Daarmee werd Woonvisie verwezen naar het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De € 99,5 miljoen zijn dus 
nog oude garanties zonder “vangnet”. Een bedrag van € 129,5 miljoen 
betreft garanties mét “vangnet” (Waarborgfonds).  

R D66GL20 Pag 151 ontvangst en 
beoordeling stukken 

Is er met Woonvisie gesproken over de door 
hun uitgesproken ambitie andere, financieel 
minder draagkrachtige, woningbouw 
verenigingen te financieel te helpen?  

Van 
Houcke 

Er is kennis van genomen. Tevens is van gemeentezijde de verwachting 
uitgesproken, dat daardoor de belangen in Ridderkerk niet onder druk 
komen te staan. 
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R D66GL21 Pag 170 Cornelisland Er wordt gesproken over veel belangstelling 
voor Cornelisland. Waar wordt dit uit 
opgemaakt? Hoeveel “harde” 
belangstellenden zijn er? Wat wordt er nu 
proactief ondernomen van uit de gemeente 
om de gronden te verkopen?   

Van 
Houcke 

Er is een lijst met gegadigden voor Cornelisland. 
Er staan 17 bedrijven op deze lijst met een totale ruimtevraag van 5,5 ha. 
Deze ruimtevraag is verdeeld over de verschillende uitgiftefasen. 
 
Van deze 5,5 ha kan niet aangegeven worden welke belangstellenden 
“hard” zijn, omdat met deze bedrijven geen overeenkomsten zijn gesloten.  
 
Zie vraag CU2 acquisitie. 

M D66GL22 Blz 71 Afvalinzameling Wordt er ook gekeken naar andere 
manieren van verzamelen van plasticafval? 
(i.p.v. de zak met plastic afval voor de deur) 

Den 
Ouden 

Er wordt wel gekeken naar andere manieren van plastiek inzamelen en de 
landelijke proefprojecten worden gevolgd. De huidige wijze van huis-aan-
huis inzamelen blijkt efficiënt te zijn en schoon plastiek op te leveren.   

M D66GL23 Pag 139 Fietshighway 
Lagendijk 

Categorie 2. Moeten er nog 
voorbereidingswerkzaamheden gebeuren 
om gereed te zijn voor realisatie?  

Den 
Ouden 

Eind 3e kwartaal zal over deze fietshighway nader advies volgen, mede in 
(financiële) relatie tot de zeer gewenste reconstructie van het kruispunt 
Rijnsingel-Kievitsweg.  

M D66GL24 Pag 139 Speelelementen Wat is de reden voor de stagnatie van de 
verschillende jeugdspeelruimten, - 
elementen, - voorzieningen?  

Den 
Ouden 

Voor de uitvoering van het speelbeleid zijn diverse investeringen 
beschikbaar.  De uitvoering gaat in fases. Afhankelijk van de locatie en de 
werkzaamheden wordt van deze investeringen gebruik gemaakt. De 
specifieke investering “speelelementen 2012” is in 2012 niet gebruikt maar 
is binnen het totale uitvoeringsplan spelen wel nodig. In 2013 staan diverse 
(speel) investeringen nog in categorie 2. Zodra de noodzaak is deze 
budgetten aan te spreken wordt dit gemuteerd. Er is naar onze mening 
geen sprake van stagnatie. 

M D66GL25 Pag 120 Inwoners met 
zorg in natura 

Heeft u een verklaring voor de significante 
afname van de zorg in natura terwijl 
tegelijktijdig ook de PGB afneemt?  

Van der 
Sluijs 

T.o.v. de uitgaven in 2011, zijn de kosten voor HH natura in 2012 
toegenomen. De afname van uitgaven van het PGB t.o.v. 2011 heeft vooral 
te maken met de terugvordering van PGB’s in 2012 en de langzame maar 
trendmatige afname van het aantal Internos klanten. 
 
Wat verder meespeelt: Door een eenmalige financieel technische 
aanpassing van het PGB betalingsritme, drukken de boekingen op het 
boekjaar zelf. De laatste periode van het voorgaande boekjaar drukt 
daarom niet meer op de jaarrekening van 2012 waardoor het lijkt alsof er 
significant minder is uitgegeven in 2012 aan PGB HH. 

M D66GL26 Pag 121 
inburgeringsplichtigen 

Waarom krijgen niet alle geplichtigden een 
aanbod?  

Dokter In de eerste Wet inburgering, die op 1 januari 2007 van kracht ging, moest 
de gemeente zich vooral richten op asielmigranten en mensen met een 
WWB-uitkering. Gezinsvormers en –herenigers waren toen geen prioritaire 
doelgroep. Pas toen de wet later in 2008 werd aangepast, konden 
gemeenten ook deze groepen een aanbod doen, zodat de uitvoering van 
de wet minder ingewikkeld werd. Enige tijd later werden ook Turken 
vrijgesteld van de inburgeringsplicht, zodat gemeenten hen ook geen 
verplichting meer op konden leggen. Vanaf 1 januari 2013 is de wet weer 
gewijzigd. Inburgeringsplichtigen (nieuwkomers) moeten nu zelf in hun 
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aanbod voorzien. Gemeenten mogen hen geen aanbod meer doen. Alleen 
de oudkomers mogen nog een aanbod krijgen. 

M D66GL27 Raadsvoorstel: aanschaf 
E- HRM  

Is dit bedoeld om aan te sluiten bij het 
systeem zoals ze dat in Barendrecht en 
Albrandswaard hebben? 

Dokter In het kader van het Project BAR-HRM wordt geïnvesteerd in de 
digitalisering van de werkprocessen en de dienstverlening van HRM aan de 
BAR organisatie. Hiervoor wordt het instrumentarium van HRM uitgebreid 
met een E-HRM tool. Het is dus niet direct bedoeld om aan te sluiten bij het 
systeem dat ze in Barendrecht en Albrandswaard hebben. Die aansluiting 
is reeds gemaakt door in BAR verband over te gaan op het salarissysteem 
van Raet. In Ridderkerk maakten we al gebruik van Raet. Met de aanschaf 
van een E-HRM tool worden in feite de functionaliteiten van het systeem 
uitgebreid en kunnen meer P&O-processen gedigitaliseerd plaatsvinden. 

K D66GL28 Pag 9 Fietshighways Welke fietshighway heeft na de 
Fietshighway F15 de hoogste prioriteit?  

Den 
Ouden 

De fietshighway F15 is als ambitie in beeld gebracht bij de stadsregio. De 
stadsregio kan geen capaciteit aanbieden, wel subsidie. Om capacitaire 
redenen is het niet mogelijk nu veel tijd te besteden aan dit project.   
Er is nu geen “opvolger” van de F15 in beeld. 

 D66GL29 Pag 21 Fietshighways Waarom staat er geen budget opgenomen 
voor fietshighways?  

Den 
Ouden 

Voor de fietshighway’s uit het coalitieakkoord moet nog een voorstel komen 
en moet nog budget voor worden aangevraagd. Dit zal aan de Raad 
worden voorgelegd. 

K D66GL30 Pag 9 Projecten 
Duurzaamheid 

Zijn er financiële middelen om meer 
elektrische oplaadpunten te realiseren?  
Zijn er ook subsidies beschikbaar om dit te 
realiseren?  

Van 
Houcke 

Op dit moment is de gemeente in gesprek met de stadsregio om een 
convenant af te sluiten met betrekking tot elektrische oplaadpunten. De 
verwachting is dit jaar een nieuwe overeenkomst te kunnen sluiten met een 
aanbieder (via gemeente Rotterdam) 

K D66GL31 Duurzaamheid Zou het mogelijk zijn om bij nieuwbouw 
/herstructurering direct al faciliteiten aan te 
leggen om in de toekomst laadpalen te 
realiseren voor elektrische auto's 

Van 
Houcke 

Dat kan. 

K D66GL32 Duurzaamheid Wordt bij vervanging binnen het 
gemeentelijk wagenpark altijd gekozen voor 
elektrische auto's? 

Van 
Houcke 

Niet altijd. Alleen indien dit technisch mogelijk is. Bij de meeste ‘werk’ 
auto’s (zoals die gebruikt worden bij bv de plantsoenendienst) zijn nog 
geen elektrische varianten. Het eerstvolgende voertuig hoeft echter pas in 
2018 te worden vervangen. Wellicht dat er tegen deze tijd ook voor deze 
voertuigen elektrische varianten zijn. 

K D66GL33 Duurzaamheid Is het college op de hoogte van de 
mogelijkheid om als Zuid Hollandse 
gemeente aan te sluiten bij groepsaankopen 
voor zonnepanelen, zoals iChoosr? 

Van 
Houcke 

Ja. Ook op dit onderwerp zijn we met de stadsregio in gesprek (inclusief 
een zonatlas). 

K D66GL34 Duurzame projecten Welke andere stimuleringsmaatregelen op 
het gebied van duurzaamheid kunnen we 
verwachten?  

Van 
Houcke 

Het opzetten van een duurzaamheidskring in Ridderkerk. In deze 
duurzaamheidskring worden diverse partijen bij elkaar gebracht (bedrijven, 
non-profit etc.) om met elkaar te werken aan duurzaamheid in de gemeente 
Ridderkerk. 

K D66GL35 Pag 9 Fietsoverkappingen Wanneer zal het onderzoek naar 
verwachting klaar zijn?  

Den 
Ouden 

Hierover komt 3e kwartaal nog nadere informatie. 
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K D66GL36 Pag 125 
Raadstoezeggingen 

Ik mis de toezegging gedaan door 
wethouder Dokter m.b.t. actief economisch 
beleid. De toezegging gedaan tijdens de 
behandeling van de nota economie. Toch 
zou ik hier graag antwoord op willen. Zie ook 
vraag 1  

Dokter Zie vraag D66GL01. 

K D66GL37 Fair Trade Er worden door het college geregeld fair 
trade certificaten uitgedeeld, maar 
Ridderkerk is nog geen fair trade gemeente. 
aan welke voorwaarden moeten nog worden 
voldaan om Fair trade gemeente te worden. 
Bent u het met ons eens dat we juist als 
gemeente een voorbeeld functie hebben en 
dus moeten streven naar zo veel mogelijk 
fair trade producten in het gemeentehuis 
zoals koffie, thee, suiker enz. Is het binnen 
het huidige contract mogelijk om fair trade 
producten af te nemen? 

Dokter In 2012 is een werkgroep gestart om Ridderkerk naar een Fairtrade 
Gemeente te laten groeien. Voor de verdere uitvoering zijn nog geen 
concrete stappen ondernomen. 
De producten voor de drankautomaten op het gemeentehuis, d.w.z. koffie, 
thee, cacao en instant koffiepakken, zijn duurzame fairtrade of daarmee 
vergelijkbare producten. 

R gK01 Blz. 78.  Veiligheid 
vaarwegen. 

Wanneer is damwand klaar en wanneer 
komt de FF daar weer aanleggen ? 
(Koppes) 

Den 
Ouden 

De werkzaamheden aan de damwand worden eind juli afgerond. De Fast 
Ferry kan eind augustus weer aanleggen. 

R gK02 Blz. 106.  Belastingen Hoeveel % van de verstuurde WOZ-
aanslagen heeft bezwaar gemaakt ? 
(Koppes) 

Den 
Ouden 

Afgerond 2% van de verstuurde WOZ-beschikkingen is bezwaar ingediend. 
In vergelijking met het landelijk gemiddelde 3,13% 
(bron: www.bezwarenmeter.nl) 

R gK03 Blz. 107. Veiligheid Werkt het communicatiesysteem C2000 
thans naar behoren en is het bereik in de 
regio dekkend ook met de regio Dordrecht ? 
(Koppes) 

Attema Het systeem C2000 werkt thans naar behoren. Er is één landelijk dekkend 
systeem. Het werkt goed in Rotterdam – Rijnmond en in Zuid-Holland Zuid. 
Ook de communicatie tussen beide Veiligheidsregio’s verloopt goed.  

R gK04 Blz. 111.  O.O., Veilgheid Wat waren de bedragen die elk van de BAR 
gemeenten in 2012 uitgaven aan VTH ? 
(Koppes) 

Attema De beantwoording van deze vraag zal u zo spoedig mogelijk worden 
nagezonden. 

R gK05 2.3.2 paragraaf  
Weerstandsvermogen 

3. beschrijving overige risico’s, onder GR 
Nieuw Reijerwaard 
 
Stelling: De rekening behoort weer te geven 
het concrete risico ad 1/3 van 24 mln = 70 
mln x rentepercentage. 
 
Vraag a.: Moet daarmee niet het 
weerstandsvermogen realistisch worden 
benoemd in het staatje C (blz. 138)? 

Den 
Ouden 

Wij delen de stelling niet. Van een verliesvoorziening in de rekening 2012 
van de GR Nieuw Reijerwaard is geen sprake. Maar elke grondexploitatie, 
dus ook die van de GR Nieuw Reijerwaard, brengt risico’s met zich mee. In 
de paragraaf weerstandsvermogen in de rekening 2012 is daar ook 
aandacht voor. 
Een kwantificering van het risico is nog lastig te geven, omdat de exploitatie 
nog maar net is aangevangen. De verwachting is dat na het definitief 
worden van het inpassingsplan een betere inschatting is te maken, omdat 
vanaf dat moment gestart kan worden met de grondverkopen.  
a. In het staatje op blz. 138 worden risico’s die zich daadwerkelijk hebben 
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Vraag b.: Moeten aanvullende bezuinigingen 
worden gezocht voor het (naar schatting) 
verdubbelde negatieve 
weerstandscapaciteit? 
Vraag c.: Kan het college het 
weerstandsverloop van de afgelopen 4 jaar 
en een prognose voor de komende 4 jaar 
aanleveren bij de raad? 

voorgedaan opgesomd. In 2012 is er door de GRNR geen beroep op de 
deelnemende gemeenten gedaan. 
b. Nee, van een verdubbelde negatieve weerstandscapaciteit is geen 
sprake. 
c. Het verloop van de benodigde weerstandsvermogen over de afgelopen 
vier jaar is als volgt: 
vóór de Nota reserves en voorzieningen 2011: 
2010: € 2,4 miljoen 
2011: € 2,6 miljoen 
ná de Nota reserves en voorzieningen 2011: 
2012: € 16,1 miljoen 
2013: € 15,7 miljoen 
In de begroting 2013-2016 zijn in de paragraaf weerstandsvermogen alle 
bekende risico’s in beeld gebracht. Daarvoor is een benodigde 
weerstandscapaciteit (minimale omvang van het weerstandsvermogen) 
berekend van € 4,4 miljoen. Dit bedrag geldt voor alle jaren van de 
planperiode. Voor de gehele meerjarenbegroting is het berekende 
weerstandsvermogen ruim toereikend voor de benodigde 
weerstandscapaciteit. 

R gK06 2.3.6 Paragraaf 
Verbonden partijen 

Gerealiseerde bijdragen, onder 3. Nieuw 
Reijerwaard 
 
Stelling: de gronduitgifte vertraagt en 
uitgifteprijs moet herzien. 
 
Vraag: door de investeringen is het 
vermogen afgenomen. Moet niet het risico 
zichtbaar worden van 1/3 van 240000 = 70 
mln x rentepercentage? 

Van 
Houcke 

Na het definitief worden van het Inpassingsplan kan pas worden gestart 
met de grondverkopen. Er is op dit moment geen reden om te 
veronderstellen dat er een vertraging zal optreden in de gronduitgifte.  
 
Op dit moment is er een sluitende grondexploitatie. Als hierin in negatieve 
zin een verandering optreedt en er een tekort ontstaat, kan er reden zijn om 
in de gemeentebegroting een voorziening op te nemen. 
 

R gK07 pag. 17  Wijkontwikkeling Project “Samenwerken in de wijk” wat kost 
dat? 
Hoe staat dit in relatie tot de 
wijkoverleggen? 

Van der 
Sluijs 

Het gaat hier om een samenwerkingsovereenkomst waarbij afspraken zijn 
gemaakt over samenwerking tussen organisaties ten aanzien van reguliere 
taken, die zij uitvoeren. Het gaat dus niet om een project waarvoor extra 
kosten worden gemaakt. 
De relatie met de wijkoverleggen is dat de samenwerkende partijen ook 
deelnemen aan de wijkoverleggen. Onderwerpen die bij de 
samenwerkende partijen op de agenda staan worden ook besproken met 
de wijkoverleggen. De wijkoverleggen worden dus actief geïnformeerd over 
en betrokken bij de activiteiten van de samenwerkende partners. 

R gK08 Pag. 18 Brede School Alle wijken hebben een brede school… 
wordt zo niet voorbij gegaan aan de wijk 
Oostendam? Zie ook pag. 26 

Den 
Ouden 

In Oostendam zijn geen scholen waarmee de Brede School met partners 
ontwikkeld kan worden. De kinderen uit deze wijk sluiten aan bij de 
activiteiten van de Brede School Rijsoord.   
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R gK09 “         “ Bedrijventerreinen 
in ontwikkeling   

Ook is gewerkt aan een subsidieprotocol 
duurzaamheid Cornelisland. Om hoeveel 
subsidie gaat dat,  en hoe ziet dat protocol 
er uit? 

Den 
Ouden 

In totaal € 1.615.000,- beschikbaar om de energiedoelstellingen voor 
Cornelisland te behalen.  
Hiervan is ca. € 1.300.000,- beschikbaar voor initiatieven van bedrijven. 
Bedrijven kunnen maximaal € 8,- subsidie per m2 ontvangen en kunnen 
hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. 
Er is € 150.000,- beschikbaar voor begeleiding van de initiatieven van 
bedrijven. 
 
Voor het restantbedrag (€ 165.000) is nog geen keuze gemaakt.  
 
Vaststelling van de subsidieverordening voor de zomer (zie ook CU2). 

R gK10 Pag. 20 Programma 1 De gemeente betrekt burgers…… 
De realisatie in 2011 5.6, streefcijfer is 6.0 
realisatie 2012 is 5.5 
Doel niet gehaald, zelf 0.1 terug gezien 2011 
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? 

Van der 
Sluijs 

Ook al worden burgers betrokken bij de ontwikkeling van beleid, wil dat niet 
zeggen dat zij blij zijn met het uiteindelijk vastgestelde beleid. 
Aan diverse participatieplatforms is in 2012 gevraagd om ons tips te geven 
om al onze scores in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ te verbeteren. 
Daar zijn geen aandachtspunten/adviezen uit gekomen waar we ons niet al 
eerder op richtten.  
Wij hebben nu onze hoop op antwoorden gesteld op de evaluatie van de 
uitgangspunten van participatie 2010 die we op dit moment opstarten.  

R gK11 Pag. 37         “   Verbetering luchtkwaliteit….Is er al iets 
concreets gedaan met het rapport ‘groen 
voor lucht’? 

Van 
Houcke 

Er zijn met uitzondering van de booomplantdag (planten van 58 bomen aan 
de Kruisweg) nog geen nog geen verdere acties gedaan. Dit heeft onder 
anderen te maken met de lopende (maai)bestekken met aannemers. Wel 
zijn we aan het inventariseren welke stappen in de komende winter aan het 
groen te doen zijn. De aanbevelingen van het rapport ‘groen voor lucht’ 
worden daarbij steeds betrokken. 

R gK12  
 

Pag. 43          Project Slikkerveer zuid-oost 
Wat wordt ondernomen om de € 70.000 van 
Woonvisie terug te ontvangen?  

Den 
Ouden 

Woonvisie moest nog € 30.190 betalen aan de gemeente. Dit is begin 2013 
gebeurd. Het restant houdt verband met door de gemeente gemaakte 
meerkosten en is niet te verhalen op Woonvisie. Het complex zal in 2013 
worden afgesloten met een verlies van ca. € 40.000. 

R gK13 
 

Pag. 56 
 

We hebben deelgenomen aan diverse 
proefprojecten…..welke?  

Attema We zijn aangehaakt bij het proefproject vanuit het Ministerie van BzK voor 
verankering van burgerparticipatie en enkele daarbij behorende 
deelprojecten en symposia die van daaruit worden georganiseerd.   

R gK14 
 

Pag. 63 
 

Inwoners van Ridderkerk zijn tevreden over 
geleverde dienstverlening.  Realisatie blijft 
ver achter. Zou niet goed communiceren en 
bekend maken van verandering een oorzaak 
kunnen zijn? 

Dokter In de combinatie, op internet, bij persoonlijk contact en in 
aanschrijvingsbrieven wordt de mogelijkheid tot afspraak duidelijk 
gecommuniceerd. Verreweg de grootste productgroep zijn de rijbewijzen en 
reisdocumenten. Deze producten hebben een cyclus van 5 jaar. Niet 
iedereen heeft de noodzaak gehad naar het gemeentehuis te komen. Het 
zal dus nog enige tijd duren voordat iedereen bereikt is. 

R gK15 
 

Pag. 77 
 

Luchtkwaliteit en energiezuinigheid. Er wordt 
alleen gesproken over elektrische auto’s. 
Dat komt wat mager over.  Luchtkwaliteit bij 

Van 
Houcke 

Niet alle locaties zijn geschikt voor bomenplant. Gezien de locatie van de 
Noord tunnel ten opzichte van woningen ligt het niet voor de hand hier 
bomen te planten. Als er zich mogelijkheden voordoen met RWS nog meer 
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‘mond’ tunnel Noord bij Oostendam is slecht, 
kan daar, en op meer plaatsen, ingezet 
worden op bomenplant, indien nodig ook via  
RWS?  

bomen te planten zullen wij dat met beide handen aangrijpen. RWS heeft 
ons bij de laatste zeer geslaagde boomfeestdag (75 essen langs RW15) 
wel meegedeeld dat ook hun budgeten onder druk staan.  

R gK16 
 

Pag. 78 
 

Waalbos.  Wanneer gaat men écht starten 
met fase 2?  

Van 
Houcke 

De intentie is om op korte termijn een overeenkomst te tekenen, waarin 
onder andere de afspraken omtrent het beheer vastgelegd worden, zodat 
de weg naar uitvoering open ligt. Als er duidelijkheid is over het beheer, 
kan met de aanleg worden begonnen. Dat wil zeggen dan start de 
aanbestedingsprocedure. De planning is daarvoor is kort na de zomer 
2013.  

R gK17 
 

Pag. 93 
 

Verminderen aantal geluidgehinderden. We 
kennen het recente rapport over geluid. Dat 
geeft ronduit slechte cijfers. Wat gaat men 
hier daadwerkelijk aan doen?  

Van 
Houcke 

Het actieplan Geluid zal maatregelen bevatten die het aantal 
geluidsgehinderden moet terugbrengen. Op dit moment wordt nog gekeken 
welke maatregelen het meeste effect sorteren.   

R gK18 
 

Pag. 130 
 

Toeristen belasting. Is het cultuurfond 
inmiddels een feit? 

Dokter De formele oprichting moet nog via de notaris plaats vinden. 

R gK19 
 

Pag. 131 
 

Marktgelden. Waarom zijn de opbrengsten 
in 2012 zoveel lager dan begroot? 
 

Den 
Ouden 

De lagere opbrengsten hangen samen met de lagere bezetting van de 
kramen op de markt. Daarnaast zouden in 2012 de energiekosten 
(ongeveer € 4.500 per jaar) afzonderlijk in rekening worden gebracht bij de 
marktkooplui. Dit zou moeten leiden tot een verhoging van de opbrengsten, 
met als doel weer een kostendekkende exploitatie te behalen. Het 
afzonderlijk doorberekenen van de energiekosten is echter pas in 2013 
doorgevoerd. 

R gK20 Pag. 201 Reserve toeristische overstapplaats 
Deltapoort. Dit was geld wat over was omdat 
Veren Ambacht positief was afgesloten 
. http://www.ridderkerk.nl/document.php?m=
1&fileid=8057&f=78ab33515104dad69226a
b8acc3b30ab&attachment=0&c=7139 
Kan dit geld gebruikt worden om de overlast 
op Veren Ambacht terug te dringen? Bijv. 
voor groene wanden, geluidswallen enz.? 

Van 
Houcke 

Dit bedrag is gereserveerd om een duurzame inrichting van de locatie ten 
zuiden van Veren-Ambacht te realiseren. Als recreatieve Groene Schakel 
tussen bedrijfsterrein Veren-Ambacht en Noldijk en de nabijgelegen en nog 
aan te leggen recreatiegebieden (Wevershoek en Waalbos).   

M gK21 Pag. 12 programma 1 Versterkte identiteit… Iedere wijk heeft een 
jaarplan. Is dat zo? Waarom Wijkteams 
terwijl er Wijkoverleggen zijn waarin 
dezelfde partners participeren? 

Van der 
Sluijs 

Het opstellen van de jaarplannen 2013 is niet goed verlopen. Dat heeft er 
mee te maken dat de juiste informatie niet op tijd beschikbaar was. Voor 
2014 wordt gewerkt aan jaarplannen waarin de prioriteiten van alle 
samenwerkende partners voor de betreffende wijk worden opgenomen. 
In de Wijkteams zitten de professionals van de samenwerkende partners 
Sport en Welzijn – Politie – Woonvisie – Gemeente. In de wijkteams komen 
alle zaken aan de orde die in een wijk spelen. Daar zitten ook zaken tussen 
die een bepaalde mate van vertrouwelijkheid hebben. De samenwerkende 
partners hebben afspraken gemaakt hoe hier mee om te gaan. De 
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professionals in het wijkteam kunnen elkaar ook aanspreken op de 
onderlinge afspraken. De relatie met de wijkoverleggen is dat de 
samenwerkende partijen ook deelnemen aan de wijkoverleggen. 
Onderwerpen die bij de samenwerkende partijen op de agenda staan 
worden ook besproken met de wijkoverleggen. De wijkoverleggen worden 
dus actief geïnformeerd over en betrokken bij de activiteiten van de 
samenwerkende partners. 

M gK22 Pag. 13  Ridderkerk krijgt de bestaande 
werkgelegenheidssrtructuur…Evaluatie van 
Parkmanagement, hoe kan dat als er in de 
rekening op pag. 28 staat dat men wacht 
met parkmagement tot aansluiting kan 
worden gemaakt met Nieuw Reijerwaard? 

Dokter Parkmanagement voor Cornelisland en Nieuw-Reijerwaard worden in de 
aanbesteding en uitvoering gekoppeld. Dit betekent niet dat beide 
gelijktijdig van start moeten gaan. Nieuw-Reijerwaard kan later aansluiten 
wanneer besloten wordt het parkmanagement voor Cornelisland eerder op 
te starten. 

M gK23 Pag. 16 Bereikbaarheid verbeteren.  Voor zover de 
financiën het toelaten worden projecten uit 
de module……..Deze modules liggen al een 
aantal jaren op de plank. Zouden ze niet 
beter eerst nogmaals bekeken moeten 
worden op actualiteit? 

Den 
Ouden 

De module langzaam verkeer is nog actueel. Er zijn meerdere projecten 
van uitgevoerd (bij voorbeeld Dillenburgplein, fietsparkeervoorzieningen bij 
haltes, St. Jorisstraat). Deze projecten worden meegenomen met groot 
onderhoud projecten zodat werk met werk gemaakt kan worden. 

M gK24 Pag. 20 Verminderen aantal geluidsgehinderden. 
Welke woningen staan op de A-lijst?  
Hoezo is dat deels een administratieve 
handeling?  

Van 
Houcke. 

Er staan nu nog 28 woningen op de A-lijst die met behulp van ISV3 
gesaneerd worden. Dat zijn woningen aan de Pruimendijk en 
Rijksstraatweg. Dat is deels een administratieve handeling omdat sommige 
woningen gesloopt zijn of een andere bestemming hebben gekregen. 
Tevens zijn enkele maatgevende wegen van een 50 km zone verandert in 
een 30 km zone. In deze gevallen kunnen woningen administratief 
gesaneerd worden. 

M gK25 Pag. 72 Verbeteren luchtkwaliteit.  Plaatsen van 
schermen langs de A15/A16 ……inclusief de 
aanvulling op het laatste open stuk…… 
Dat is toch niet correct, er blijf nog een stuk 
van een paar 100 meter open. Wat wordt er 
ondernomen om daar ook schermen te 
krijgen zodat die zijde van de Rijksweg 
aaneengesloten afgedekt is met 
geluidsschermen? 

Van 
Houcke 

Het laatste open stuk wat hier werd bedoeld was het stuk van het officieel 
te plaatsen scherm (betaald door RWS) en het stuk scherm wat door de 
gemeente wordt bekostigd (het stuk scherm tot het Populierenviaduct). 
Inderdaad blijft er een stuk open van een paar 100 meter.  
Met de invoering van SWUNG-1 heeft de gemeente meer zicht op de 
ontwikkeling van het geluid langs de rijkswegen. Indien RWS boven het 
Geluid Productie Plafond (GPP) dreigt te komen moeten er maatregelen 
genomen worden.  

M gK26 Pag. 76 Er is voldoende parkeergelegenheid in de 
buurt. Onderzoek wordt uitgevoerd waar en 
hoe uitbreiding van betaald parkeren kan 
worden ingevoerd. Komt dit parkeren in de 
wijken ten goede? Hoe staat men tegenover 
blauwe zones voor parkeren? 

Den 
Ouden. 

Bij het invoeren van betaald parkeren staat het parkeren in de directe 
woonomgeving al snel onder druk. Dit vraagt grote zorgvuldigheid. Vaak 
moet vergunningparkeren worden ingevoerd om overlast te voorkomen (zie 
centrum). 
Het invoeren van blauwe zones vraagt, net als bij vergunningparkeren, om 
voortdurend toezicht. Dit toezicht is kostbaar, terwijl er geen inkomsten 
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tegenover staan. Om die reden is het systeem in Ridderkerk niet ingevoerd. 
K gK27 Blz. 27. Prullenbakken Bestaat het voornemen om de 

prullenbakken m.i.v. 2014 weg te halen ? 
(Koppes) 

Den 
Ouden 

Het verwijderen van prullenbakken is één van de bezuinigingen 
opgenomen in de reservelijst met bezuinigingsmogelijkheden en heeft niet 
de directe prioriteit. Voor de uitwerking van deze mogelijke en denkbare 
bezuiniging vindt een inventarisatie plaats. 

K gK28 Pag. 4 conclusies Punt 4: opbrengsten parkeren in de 
parkeergarage verhogen. Denkt men dit te 
bereiken door de tarieven te verhogen? En 
waar denkt men de uitbreiding van betaald 
parkeren te realiseren? (pag. 19) 

Den 
Ouden 

Tariefsverhoging is niet uit te sluiten. 
Het uitbreiden van betaald parkeren is in onderzoek. 

K gK29 Pag. 9 Fietshighway’s Er is een stukje aangelegd, in Rijsoord, hoe 
gaat die verder lopen? Het budget wat was 
gereserveerd voor de fietshighway Lagendijk 
is ergens anders voor gebruikt. Hoe lost 
men dit op? 

Den 
Ouden 

Het aangelegde deel maakt deel uit van de snelfietsroute F16 en valt onder 
beheer van het waterschap, het schap heeft dat deel aangelegd. Op dit 
moment vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om op het deel 
binnen de bebouwde kom (beheer Ridderkerk) alle fietspaden langs de 
Rijksstraatweg te asfalteren. Dit moet verder onderzocht worden i.v.m. 
aanwezige gasleidingen onder de paden.  

K gK30 Pag. 14 algemene 
reserves 

Geluidswal Rotterdamse weg en Bushaltes 
Wat bedoelt men daar mee? (beiden)  

Den 
Ouden 

Geluidswal: gereserveerd voor ophogen/ deels ophogen waar te grote 
verzakkingen optreden. 
Bushaltes: gereserveerd voor nog aan te passen haltes voor mensen met 
een beperking. 

R LR01 Blz. 78 Rotonde Noldijk 
heeft aandacht gekregen.  

Zijn hier maatregelen genomen ?? 
Zo ja welke 
 

Den 
Ouden 

Er zijn camerawaarnemingen gedaan: notoire overtreders zijn 
aangesproken. Langs de weg is een bord geplaatst met het verzoek de 
rotonde volgens de verkeersregels te gebruiken. 

R LR02 Blz 88 Openbaar groen in 
de wijk 

Hoe vaak zijn wensen van bewoners tot 
uitvoering gebracht t.o.v. het aantal 
wensen..  

Den 
Ouden 

Van het aantal omvormingen die jaarlijks uitgevoerd worden is ongeveer 
20% op basis van de wensen van bewoners. 

R LR03  
Blz. 222 Bouwgrond 
explotatieproject  Gen. 
Smutstraat 

Er wordt gesproken over slechts € 5.000 aan 
uitgaven. Heeft dit nog verdere financiële 
gevolgen voor de gemeenten, nu Woonvisie 
met dit project gestopt is ?  

Van 
Houcke 

Het grondbedrijfcomplex zal met een voordelig saldo worden afgesloten. 
Woonvisie heeft de door de Gemeente gemaakte kosten vergoed. Tevens 
heeft Woonvisie de wettelijke rente over de misgelopen inkomsten vergoed. 
In totaal gaat het om een bedrag van circa € 118.000,-- dat is ontvangen 
van Woonvisie. 

M LR04 Blz. 33 Er wordt 
overgegaan tot uitzending 
van beelden van de 
raadsvergadering 

In hoeverre is het gewaarborgd dat 
beelduitzendingen wel altijd zijn te volgen, 
de uitzending beluister de raad laat nogal 
eens te wensen over  

Attema Verantwoordelijkheid berust bij griffie (raad). Bij griffie onbekend dat het 
nogal te wensen overlaat. Geef klachten door aan de griffie. Waarborgen 
kan zoveel mogelijk door afspraken die worden gemaakt. Griffier zal 
raadsleden nader inlichten.  

M LR05 Blz 63 Klachten bewoners 
over hoge waterstand 
kruipkelders 

Betreft dit de gehele gemeente of alleen 
bepaalde gebieden.  

Den 
Ouden 

Voor zover bekend zijn voor een aantal gebieden klachten over te hoge 
grondwaterstanden in de gemeente. In het vGRP zijn gebieden in kaart 
gebracht van geconcentreerde klachten. Bolnes, Rijsoord en 
Slikkerveer/Centrum. In deze gebieden worden de grondwaterstanden 
gemeten. In het vGRP is het beleid vastgesteld ten aanzien van de 
verdeling van de taken van de gemeente en particulieren inzake de 
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bestrijding van grondwateroverlast. 
M LR06 Blz. 83 Kinderboerderij Hoe groot is het verschil tussen de offerte en 

de begroting.  
Den 
Ouden 

Het verschil tussen offerte en de begroting voor wat betreft de inzet van 
Drechtwerk is ca. € 25.000. In het overleg met Drechtwerk is voor het 
dienstjaar 2013 overeenstemming bereikt om met een beperkte 
kostenstijging de werkzaam- 
heden uit te voeren.  

M LR07 Blz. 77 en 90  Stand van 
zaken 

Tweemaal de post Geraamde lasten t/m 
achtste begrotingswijziging ????? 

Den 
Ouden 

De tekst “geraamde lasten t/m 8e begr. wijziging” staat bij meerdere 
programma’s. Het is de stand van de begroting inclusief alle wijzigingen die 
op het moment van het opstellen van de 1e monitor bekend waren. 

M LR08 Blz. 121 Aanvragen 
instroomuitkeringen 

Percentage komt niet overeen met aantal 
instroomuitkeringen – wat is juist percentage 
of aantal 

Dokter Van de 125 aanvragen heeft 86 aanvragen geleid tot een uitkering. De rest, 
39 aanvragen, is het aantal aanvragen dat is voorkomen. Dit aantal komt 
overeen met 31% van het totaal. 

M LR09 Blz. 75 Verbeterde fiets-
infrastructuur 
 
 
 
 

Fietskruising Rijnsingel-Kievitsweg: 
Onderzoek loopt. Wanneer verwacht men 
concrete plannen voor te leggen? Heeft de 
Stadsregio een termijn aangegeven, 
wanneer de besluitvorming over de 
subsidietoekenning zal plaatsvinden 

Den 
Ouden 

Nader advies mag 3e kwartaal 2013 verwacht worden. 
In het Regionaal Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer van de 
stadsregio wordt rekening gehouden met een subsidie van max. € 
208.000,- voor het verbeteren van de veiligheid op het kruispunt Rijnsingel-
Kievitsweg.De definitieve subsidiebeschikking zal worden aangevraagd op 
basis van een definitief ontwerp. Dat zal in het 4e kwartaal  2013 kunnen 
gebeuren. 

M LR10 Blz.169 WOP Bolnes Bekend is dat Aldi eind 2013 deze locatie zal 
verlaten. Hierdoor zal nog meer leegstand 
ontstaan. Hoe denkt men dit met concrete 
maatregelen op te kunnen lossen om 
verdere verpaupering van deze winkelstrip 
tegen te gaan?  

Van 
Houcke 

De leegstand in de winkelstrip aan De Wetstraat komt voort uit het te 
beperkte draagvlak in combinatie met stevige concurrentie van 
winkelcentrum De Werf, zoals in het WOP al is aangegeven. Invulling van 
de leegstand is primair een taak van de pandeigenaar. Wanneer als gevolg 
van de leegstand verpaupering ontstaat, wordt dit opgepakt in het 
wijkspreekuur en wijkoverleg en kan vervolgens actie worden ondernomen. 

M LR11 Blz.30 Concreet streeft de 
Stadsregio naar een 
autoveerverbinding tussen 
Nederlek en Ridderkerk 
 
 

Inmiddels is duidelijk dat het onderzoek gaat 
over de verbinding Krimpen - IJsselmonde. 
Hoe zeker is het nu dat de verbinding met 
Ridderkerk nu definitief van de baan is. 
Welke richtinggevende en bepalende 
documenten liggen hieraan ten grondslag? 

Den 
Ouden 

De Verkeersonderneming studeert momenteel op één verbindingsvariant: 
de verbinding Stormpolder-IJsselmonde (haven voormalige 
Verolmeterrein). Dit traject wordt ambtelijk en bestuurlijk gevolgd. 

M LR12 Blz. 34. Communicatie 
met de burgers is 
belangrijk en hiermee 
gaan we in 2014 
onverminderd door 

In de vele gesprekken met burgers die wij 
hebben over problemen in de wijken, is 
vrijwel NIEMAND op de hoogte van het 
wekelijkse spreekuur met B+W 
Bent u voornemens om hieraan meer 
aandacht te besteden, zodat burgers veel 
meer van deze effectieve  mogelijkheid 
gebruik zouden kunnen maken dan nu. 

Attema Het wekelijkse spreekuur wordt bekendgemaakt in het Gemeentejournaal 
van de Combinatie en op de website. Sporadische afgelastingen van het 
spreekuur worden op dezelfde wijze bekend gemaakt. Naar onze mening 
wordt er goed gebruik gemaakt van het spreekuur.  

M LR13 Blz. 36 Het oordeel van de 
burgers over 

Welke maatregelen gaat u nemen om dit te 
veranderen? 

Van der 
Sluijs 

De uitgangspunten voor participatie worden dit jaar geëvalueerd. De 
uitkomst daarvan verwachten wij medio oktober. Daarna zullen wij 

Raadsvragen per 14 juni 2013  



 Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

23 

inspraakmogelijkheden is 
ondanks de huidige 
participatie erg mager.  

beoordelen of er aanpassingen nodig zijn. 

M LR14 Blz. 60 - Oordeel burgers  
over invloed op wat 
gemeente doet 
 
 

De beoordeling is erg magertjes. Dit 
verbaasd ons niet. Is het college met ons 
van mening een goed functionerend 
wijkoverleg waarnaar echt geluisterd wordt 
meer is dan een “wijkschouw” van de wijk.  

Attema Een goed functionerend wijkoverleg is inderdaad meer dan een 
wijkschouw. Om die reden bezoeken wij bij toerbeurt de wijken en houden 
daar dan ook gelijk het spreekuur van het college. 

M LR15 Blz 71. - Verbeteren 
afvalscheiding 

De Ridderkerkse burgers zijn erg 
enthousiast over de afvalinzameling. De 
zogenaamde “compostdag” dit jaar was om 
diverse redenen - in tegenstelling tot vorige 
jaren -  een grote teleurstelling. Zou het 
college dit soort initiatieven in de toekomst 
iets serieuzer willen oppakken? 
 

Den 
Ouden 

Het college neemt deze initiatieven serieus. 
De compostdag was in het verleden niet gekoppeld aan afval scheiden. 
Juist dit jaar is veel energie gestopt in het veranderen van de opzet door de 
compostdag onderdeel te maken van de communicatiecampagne 
afvalscheiding. Ondanks het feit, dat er samenwerking is gezocht met 
lokale groenbedrijven en met de nieuwe partner van het composteren van 
ons GFT-afval, is deze opzet niet geslaagd.  

M LR16 Bereikbaarheid Ridderkerk 
met auto en OV 
 
Blz. 74 

De bereikbaarheid met het OV scoort een 
7.2. Verwacht het college dat met het  
definitief opnemen van de buurtbus dit cijfer 
verder omhoog kan?  

Den 
Ouden 

Een voorspelling doen op een hogere waardering is lastig. We zijn wel van 
mening dat een hoogwaardiger buurtbuslijn als maatwerkvervoer de 
potentie in zich heeft meer reizigers te trekken dan nu. 

M LR17 
 
 
 

Blz. 80 
Meldingen openbare 
ruimte 

Sinds begin 2013 kunnen met een 
webformulier ook meldingen via de website 
gedaan worden. Is het college met ons van 
mening dat hier veel meer aandacht en 
energie in gestoken moet worden, omdat dit 
nagenoeg niet bekend is bij de Ridderkerkse  
burgers die gebruik maken van social media. 

Den 
Ouden 

Het college is het met u eens dat meer aandacht besteed kan worden om 
het doen van meldingen via het webformulier bekend te maken bij de 
Ridderkerkers. 
Bij de start van het digitale webformulier is op de website een banner 
zichtbaar geweest die de nieuwe mogelijkheid onder de aandacht bracht.  
Informatie hierover zullen wij herhalen. 

M LR18 Blz. 82 Buurtbus opnemen 
in het reguliere OV 
 
 
 

Opnemen van de buurtbus in het reguliere 
OV impliceert dat de gratis dienstverlening 
zal worden omgezet  in een betaald concept. 
 
 
Kunt u dit nader toelichten. Wat heeft dat 
gevolgen voor de prijs per rit en de 
toegankelijkheid als een OV-chipkaart in de 
toekomst noodzakelijk wordt.  

Den 
Ouden 

Op dit moment werkt de Stadsregio aan de ontwerp- beleidslijn 
maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer.  
Hierin wordt uitgegaan van een betaalwijze met OV-chipkaart. Wij hebben 
al aangegeven dat we een flexibele betaalwijze wensen, dus niet alleen 
OV-chipkaart maar ook “eigen” kaartjes. 
Betalen voor openbaar vervoer is normaal. Dat dit ook weer wordt 
ingevoerd voor de buurtbus als maatwerkvervoer steunen wij. 

M LR19 Blz. 83 - Nabij de 
Ridderhaven heeft een 
lozing plaatsgevonden 

Kunt u hier duidelijk aangeven wat hier 
gebeurd is en of de dader achterhaald is. 
Hoe hoog is de schade aan het gemaal en 
wanneer en hoe is men hier achter 
gekomen?  

Van 
Houcke 

Er is door een laboratorium onderzoek gedaan naar de stof. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de stof hoofdzakelijk uit calcium bestaat. Verder 
is het onderzoek in volle gang in samenwerking met DCMR. Een mogelijke 
oorzaak kan zijn dat de onderlaag onder de verharding bij Ridderhaven, 
(privé terrein) bestaat uit hoogoven slakken. De gevonden stof komt voor in 
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slakken. Door uitloging kan de stof, via een defect aan de riolering op het 
terrein van Ridderhaven, terecht komen in het gemaal. Doordat het gemaal 
veelvuldig in storing ging is gezocht naar een oorzaak. Er bleek zich een 
vaste stof te hechten aan de pompen, motoren en leidingwerk. Ook bleek 
de uitgaande persleiding naar de zuivering sterk vervuild met deze stof. 
De persleiding is grondig gereinigd. In het gemaal is alleen gereinigd waar 
mogelijk was. Inwendig zijn leidingen grondig vervuild en aangetast, 
reinigen is niet mogelijk, het materiaal zal vervangen moeten worden. 
Herstel is pas mogelijk als de bron is gevonden en gestopt. Voorlopig wordt 
er veel tijd besteed door het gemeente personeel om storingen te 
verhelpen. Ook is één van de pompen onherstelbaar defect gegaan. Een 
huur pomp is geplaatst. Er zijn inmiddels veel kosten gemaakt. De 
gemeente werkt aan de bewijslast om de schade te verhalen. De schade 
wordt voorlopig geraamd op € 100.000,-. 

M LR20 Pagina 37 - participatie Wat is de huidige stand van zaken rondom 
online-participatie? 

Van der 
Sluijs 

Vanaf begin 2013 heeft de wethouder participatie de oriëntatie rond deze 
instrumenten opnieuw opgepakt. De jongerenraad is inmiddels aangesloten 
bij de ontwikkelingen. We gaan aan de slag met ‘burger-fora’, waar burgers 
op specifieke thema’s individueel hun bijdragen kunnen leveren.  

M LR21 Pagina 57 - Huishoudelijke  
hulp 

In hoeverre is de raad betrokken bij het 
anders organiseren HH? 
 
In hoeverre worden (huidige) cliënten 
betrokken bij de uitgewerkte varianten HH 
door deskresearch? 

Van der 
Sluijs 

Over het bestuurlijke proces en de besluitvorming mbt HH wordt u nog voor 
de zomer geïnformeerd middels een BAR raadsinformatiebrief. 
 
Klanten worden geïnformeerd op het moment dat duidelijk is wat er in 2014 
gaat veranderen m.b.t. HH. Dit om onrust en onzekerheid te voorkomen. 
Hier wordt in bovengenoemde raadsinformatiebrief ook aandacht aan 
besteed. 
 
In brede zin kunt u in juni nog een raadsinformatiebrief BAR visie op het 
sociale domein verwachten en in juli een nieuwsbrief decentralisatie AWBZ. 
De kaders decentralisatie AWBZ/Wmo worden in september ter vaststelling 
aan de raad voorgelegd. 

M LR22 Algemene vraag Regionale aanpak jeudgdwerkloosheid: kom 
voor 1 juli met 'plan van aanpak' 
Het kabinet stelt in 2013 €25 miljoen 
beschikbaar voor de aanpak van 
jeugdwerkloosheid. Dit geld wordt verdeeld 
over de 35 arbeidsmarktregio’s. 
Arbeidsmarktregio’s die aanspraak willen 
maken op een bijdrage van het Rijk voor de 
aanpak van jeugdwerkloosheid, moeten voor 
1 juli 2013 een plan indienen bij de 
Programmaraad werk en inkomen. De 

Dokter Het kabinet stelt inderdaad op macro-niveau € 25 miljoen beschikbaar voor 
de aanpak van jeugdwerkloosheid. De regio Rijnmond kan aanspraak 
maken op een totaal bedrag van € 2,8 miljoen van deze middelen.  
 
De aanvraag wordt in regionaal verband opgepakt, waarbij ook de BAR 
gemeenten zijn vertegenwoordigd. Insteek van de aanvraag is drieledig:  

1. uitstroom realiseren voor jongeren met uitkering of met recht op 
uitkering, waarvoor regulier onderwijs geen optie meer is; 

2. plaatsing op een Beroepsbegeleid Leren (BBL)-baan bij een 
erkend leerwerkbedrijf voor jongeren in de sectoren waar nu en in 
de toekomst vraag naar is. 
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benodigde informatie hiervoor vindt u 
hier: http://www.samenvoordeklant.nl/jeugdw
erkloosheid/  
 
Vraag: Heeft de gemeente hier al actie op 
ondernomen? Of wordt er wellicht iets 
gedaan in BAR-verband ?  

3. Verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met 
vernieuwende projecten. 

 
De definitieve regionale aanvraag  zal te zijner tijd ter kennisname aan de 
raad worden verzonden. 

K LR23 Blz. 19 nr. 24 
Maatschappelijk Vastgoed 
 

Het voormalige sportcomplex van KV Bolnes 
ligt al 2 jaar onbenut. Wanneer komt er meer 
duidelijkheid over de vervolgbestemming ?  

Van 
Houcke 

Het integraal onderzoek Maatschappelijk Vastgoed zal na de zomer aan de 
raad worden aangeboden. Dan is ook duidelijk welke visie er is op de 
vervolgbestemming van leegstaande panden. Dus voor dit pand ook.  

K LR24 Blz. 10 Wet Hof Ons wordt niet duidelijk waarom de wet Hof 
zoveel gevolgen zou hebben voor een 
sluitende begroting voor Ridderkerk. Kunt u 
dit uitleggen?  

Den 
Ouden 

Wij zullen als gemeente moeten gaan voldoen aan de gestelde normen van 
het EMU-saldo. Op dit moment sturen wij daar als gemeente nog niet op. 
Of deze wet veel gevolgen voor ons met zich mee brengt is nog niet 
precies bekend. Het plannen van investeringen kan mogelijk tot problemen 
leiden omdat investeringen direct in de berekening van het EMU-saldo 
worden betrokken. 

K LR25 Blz. 17 - Minimabeleid 
 

Gezien het uitgavenverloop kan dit budget 
structureel verlaagd worden. Waarom is dit 
budget zo hoog ingeschat. Kan gebrekkige 
communicatie naar de mogelijkheden voor 
minima hier wellicht een aanleiding voor 
zijn? Graag een duidelijke uitleg 

Dokter Met ingang van 1 januari 2012 is het beleid Wet werk en bijstand op het 
onderdeel bijzondere bijstand gewijzigd. Dit is gedaan omdat enerzijds de 
overheid een aanscherping van de wet gaf en anderzijds omdat 
buitenwettelijk beleid op het gebied van ziektekosten is beëindigd. De 
aanscherping van de wet betrof de inkomensgrens van mensen die recht 
hebben op bijzondere bijstand; wijzigde van 120% naar 110% van het 
minimum. De doelgroep van de bijzondere bijstand is hierdoor verminderd 
(inclusief langdurigheidstoeslag en Maatschappelijke Participatie fonds). 
Het buitenwettelijk beleid betrof vergoedingen voor ziektekosten waar een 
toereikende voorliggende voorziening voor bestaat n.l. de 
Zorgverzekeringswet. Door deze wettelijke wijziging is er een overschot 
ontstaan op het budget. 

K LR26 Blz. 19 Beheerplan 
watergangen 

Groot onderhoud aan de watergangen wordt 
structureel verlaagd met € 50.000. Kunt u 
precies uitleggen wat u nu in de toekomst 
minder gaat doen, nu dit budget verlaagd is 
en wat hiervan de consequenties kunnen 
zijn op langere termijn.  

Den 
Ouden 

Uit de jaarrekeningen 2009 tot en met 2011 bleek dat er structureel minder 
besteed is aan groot onderhoud van de watergangen. Deze trend is 
verwerkt in de kadernota 2013 waarbij structureel € 65.000 per jaar is 
afgeraamd voor de begroting 2013-2016. Een extra structurele bezuiniging 
van € 50.000 per jaar heeft tot 2016 geen tot minimale gevolgen. 

K LR27 Blz. 23 “Buiten beter” en 
verbeter de buurt app 
 

Blijkbaar hebben onze medewerkers al 
ervaringen met deze apps. Hoe zijn 
momenteel de reacties en wordt er van 
dergelijke mogelijkheden gebruikt gemaakt?  

Van der 
Sluijs 

De app Buiten Beter wordt inderdaad gebruikt, dit is nog in ontwikkeling. 
Het doorgeleiden van de meldingen via deze app gebeurt nog niet altijd op 
de juiste wijze en met de gewenste snelheid. Bewoners die de app 
gebruiken krijgen een terugkoppeling over wat er met hun melding 
gebeurd. 

A LR28 Blz. 16 monitor. 
Financiële risico’s 

Wat zijn de circa 70 risicopunten Den 
Ouden 

Onze risico’s hebben wij in het risicosysteem NARIS vastgelegd. In dit 
systeem wordt er een wegingsfactor aan de risico’s toegekend (kans en 
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frequentie). Uit deze weging kan een rangorde van groot naar klein worden 
afgeleid. Alle risico’s tezamen bepalen het benodigde 
weerstandsvermogen.  
Wij kiezen ervoor om de tien grootste risico’s uitgebreid toe te lichten in 
onze planning- en control documenten omdat deze een substantieel deel 
van de risico’s vormen. Hiermee scheiden wij hoofdzaken van bijzaken.  

R PVDA01 Blz 121 / Blz 47 Gezien de opmerkingen van de 
participatieplatforms en organisatie 
(pg100PM1) mbt de tijdigheid en 
volledigheid van de beantwoording van 
brieven is het ontbreken van informatie over 
dit punt  opvallend. Graag een actueel 
overzicht. 

Dokter Op bladzijde 246 van de jaarrekening is informatie opgenomen betreffende 
de beantwoording van brieven. Uit deze informatie blijkt dat wij onder onze 
gestelde norm scoren. Het college heeft aan het management verzocht 
extra aandacht te besteden om de tijdigheid te verbeteren. Begin 2013 is 
het Verseon ingevoerd als digitaal postregistratiesysteem. Het postproces 
is hiermee beter te monitoren.  

R PVDA02 Blz 53/56 Uitwerking Public Affairs. ‘Vooral invulling 
gekregen door op regionaal niveau te 
participeren in allerhande overleggen en op 
te komen voor de belangen voor Ridderkerk. 
“  Betekent dit dat de ambtenaar PA de 
inhoudelijke ambtenaren cq wethouders 
vergezeld en/ of vertegenwoordigd ? Graag 
uw toelichting. 

Van der 
Sluijs 

Bestuurders nemen deel aan diverse (regionale) overleggen (zie ook lijst 
verbonden partijen). Ambtenaren nemen in dit verband ook deel aan 
diverse overleggen. Als dat nodig is vergezeld de ambtenaar de 
bestuurder. 

R PVDA03 Blz 55 Zoeken naar mensen die meedoen met 
participatie.  Betrekt u mensen die een 
zienswijze of brief hebben gestuurd naar de 
gemeenten in uw zoektocht ? U heeft al 
toegezegd hen te betrekken bij de evaluatie 
Participatie, wellicht willen een aantal 
actiever worden. 

Van der 
Sluijs 

Dit is niet nieuw, want zo is participatie in Ridderkerk tot stand gekomen. 
Ook nu zijn mensen die een zienswijze of brief hebben gestuurd in beeld 
als participanten, maar niet iedereen wil dat ook. Na de evaluatie zal blijken 
of er uit die groep nieuwe participanten naar voren zijn gekomen.  

M PVDA04 Blz.16/OV Wat verstaat u onder maximaal te behalen 
kwaliteit ? 
 

Den 
Ouden 

Dat betekent een kritische houding bij dreigende bezuinigingen en het 
aandragen van alternatieven waar mogelijk. Dit heeft tot nu toe het effect 
gehad dat in Ridderkerk de kwaliteit van het busvervoer, onder druk van de 
bezuinigingen, nauwelijks te leiden heeft gehad. 

M PVDA05 Blz. 16/OV Hoe groot acht u de kans dat de buurtbus 
als maatwerkvervoer vanaf 2014 
geïntegreerd zal worden in het openbaar 
vervoersysteem ? 

Den 
Ouden 

De kans op volledige integratie vanaf 2014 is beperkt. Wel kans van slagen 
heeft een maatwerkconcept dat voor het publiek nauwelijks af zal wijken 
van het regulier busvervoer. Onze intentie is in 2014 te gaan rijden met 
achtpersoons busjes van de RET, gesubsidieerd door de stadsregio. 

M PVDA06 Blz. 16/OV Indien de buurtbus niet geïntegreerd wordt 
met welke kosten moet men rekening 
houden om dit aanbod in stand te houden? 

Den 
Ouden 

Vooralsnog moet rekening worden gehouden met de huidige bijdrage. In 
oktober 2013 neemt het AB van de stadsregio een besluit over de 
beleidslijn maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer. 

M PVDA07 Blz. 16/OV De buurtbus is nu gratis. Heeft het college 
de mogelijkheid overwogen om een eigen 

Den 
Ouden 

Op dit moment werkt de Stadsregio aan de ontwerp- beleidslijn 
maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer.  
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bijdrage te vragen? 
 

Hierin wordt uitgegaan van een betaalwijze met OV-chipkaart. Wij hebben 
daarbij wel aangegeven dat we een flexibele betaalwijze wensen, dus niet 
alleen OV-chipkaart maar ook “eigen” kaartjes. 
Betalen voor openbaar vervoer is normaal. Dat dit ook weer wordt 
ingevoerd voor de buurtbus als maatwerkvervoer steunen wij. 

M PVDA08 Blz.17/VSV Het aantal VSV is gedaald. Wat zijn de 
huidige stand van zaken? 
Aantallen? 

Den 
Ouden 

De doelgroep bestaat op 1 juni 2013 uit 2823 jongeren.  
Daarvan zijn 343 jongeren voortijdig schoolverlater.  
Dit is 12,15 procent van de totale groep. Op 1 oktober was dit percentage 
13,6. De doelgroep bestond toen uit 2733 jongeren waarvan 371 jongeren 
voortijdig schoolverlater waren.   

M PVDA09 Blz.17/Maatschappelijk 
vastgoed 

Wanneer kan de raad het overzicht van 
leegstand maatschappelijk vastgoed 
verwachten? 
 
Overzicht leegstand winkels? 

Van 
Houcke 

De raad kan na de zomer de uitkomsten van het integraal onderzoek 
maatschappelijk vastgoed verwachten. Dit geeft ook een overzicht van het 
leegstaand maatschappelijk vastgoed.  
Officiële cijfers over winkelleegstand zijn gebaseerd op metingen die één 
keer per twee jaar plaats vinden. Dit is dus een momentopname; wat in 
deze tijd feitelijk voor elk overzicht geldt. Dit neemt niet weg dat we de 
actuele leegstand van winkelpanden goed in beeld hebben. Zie ook 
antwoord op vraag VVD32 

M PVDA10 Blz 18. /Netwerkmakelaar 
 

Er is een netwerkmakelaar gesteld. Wat is 
nu de rol van de wethouder hierin? 

Dokter Bij de aanstelling van de makelaar zijn prestatie afspraken geformuleerd. 
De wethouder wordt op de hoogte gehouden van de voortgang door middel 
van rapportages. Als uit de rapportages mocht blijken dat de voortgang 
stagneert dan kan er bijgestuurd worden.  

M PVDA11 Blz. 18/De Loods Wanneer kunnen wij de uitkomsten van de 
evaluatie besproken in het 
gebruikersoverleg verwachten? 

Dokter De uitkomsten van de evaluatie van de Loods in het voorjaar van 2012 
door middel van een raadsinformatiebrief aan de raad medegedeeld. Het 
gebruikersoverleg is betrokken geweest bij het opstellen van de evaluatie 
en de uitkomsten daarvan zijn in de evaluatie verwerkt. De aanbevelingen 
uit de evaluatie zijn opgepakt en de voortgang wordt in het 
gebruikersoverleg besproken. Indien dit leidt tot ontwikkelingen waarover 
de raad geïnformeerd dient te worden of waarvoor besluitvorming door de 
raad noodzakelijk is, wordt dit aan de raad voorgelegd.  

M PVDA12 Blz. 19 Minimabeleid 
 

Mbt het uitvoeren van de concrete acties in 
het beleidskader Minimabeleid gaarne een 
overzicht van deze acties? 
Welke acties zijn uitgevoerd en welke niet?  

Van der 
Sluijs 

Hier wordt gesproken over acties vanuit het nieuwe armoedebeleid. Dit 
nieuwe armoedebeleid is er nog niet en zal in de tweede helft van 2013 
worden gerealiseerd. Er zijn in 2012 en 2013 wel verschillende acties voor 
de minima uitgevoerd. Over de acties 2012 bent u geïnformeerd in mei 
2012 middels de brief “Antwoorden Raadsvragen PvdA ex artikel 40 
Reglement van orde / Schuldhulpverlening”. 
Dit jaar is er geïnvesteerd in een betere informatievoorziening door het 
maken van folders en het verbeteren van de informatieve websites 
(gemeentewebsite en Recht Op). Ook is er de afgelopen maand een actie 
geweest vanuit het klantenplatform in samenwerking met de gemeente. Er 
zijn 1000 informatiekoffers gemaakt voor minima die nu allemaal al zijn 
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uitgereikt aan de minima. De succesvolle actie wordt vervolgd door het 
opnieuw maken van 500 koffers. Dit jaar kunnen de kinderen van de 
minima gratis deelnemen aan de Summer Events en Jeugdland en wordt 
het Jeugdvakantiepaspoort gratis verstrekt.  

M PVDA13 Blz.19 WMO beleidsplan Mbt het uitvoeren van acties uit het WMO 
beleidsplan, gaarne een overzicht van de 
actiepunten? 
Welke acties zijn uitgevoerd en welke niet?  

Van der 
Sluijs 

De acties uit het Wmo beleidsplan worden jaarlijks geëvalueerd. De raad 
kan, conform de afspraken met de raad, in november 2013 de geüpdatet 
versie van het factsheet Wmo verwachten.  

M PVDA14 Blz 19 WMO conferentie 
 

Op 25 april jl. Is de WMO conferentie 
gehouden. Wanneer kan de raad de 
uitkomsten hiervan tegemoet zien?  

Van der 
Sluijs 

Het verslag is onlangs naar de griffie gestuurd.  

M PVDA15 Alg.vraag Wat zijn de voorwaarden en of criteria om in 
aanmerking te komen voor een 
waarderingssubsidie? 
Gaarne een overzicht van organisaties die 
deze raadsperiode waarderingssubsidie 
ontvangen? 

Dokter De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een 
waarderingssubsidie staan omschreven in hoofdstuk 4,  artikel 22, 23, 24 
van de algemene subsidieverordening Ridderkerk en luiden als volgt: 

• Artikel 22 Begripsbepaling en reikwijdte 
Dit hoofdstuk verstaat onder waarderingssubsidie: een subsidie die wordt 
verstrekt aan een organisatie die activiteiten organiseert en uitvoert met 
een erkend lokaal maatschappelijk belang en waarbij het college niet op 
prestaties en resultaten van de organisatie wil sturen.  

• Artikel 23 Aanvraag 
 1. Een aanvraag om een waarderingssubsidie wordt uiterlijk ingediend op 1 

juni van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking 
heeft. 

 2. De aanvraag om een waarderingssubsidie vermeldt in ieder geval: 
 a. de doelstelling en de doelgroep van de organisatie; 
 b. een activiteitenplan;  
 c. een verslag van de activiteiten in het voorgaande jaar. 
 3. Het college kan besluiten te laat ingediende aanvragen niet in 

behandeling te nemen. 
 4. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de in het eerste lid 

genoemde termijn. 
• Artikel 24 Subsidievaststelling 

Op een aanvraag om waarderingssubsidie neemt het college vóór 1 januari 
een besluit tot subsidievaststelling. 
 
In de commissie Samen Leven van 16 mei 2013 is afgesproken dat de raad 
als bijlage bij de begrotingsbehandeling een overzicht ter beschikking wordt 
gesteld van alle in 2013 verstrekte subsidies vanaf  
€ 50.000,-.    

M PVDA16 Alg.vraag Wat zijn de beschikbare gelden per jaar voor 
initiatiefsubsidies? 

Dokter U heeft voor 2013 een bedrag van € 46.700 beschikbaar gesteld voor 
initiatiefsubsidies. 
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M PVDA17 Alg.vraag De vergoeding voor vrijwilligers wordt per 2 
september 2013 beëindigd. 
Welke mogelijkheden ziet het college om dit 
anders te organiseren, zodat deze 
ondersteuning gehandhaafd blijft? 

Dokter De vrijwilligersvergoeding wordt betaald uit het participatiebudget. Deze 
vergoeding is afgeschaft omdat de vergoeding niet past in het 
uitstroombeleid en omdat het participatiebudget niet meer toereikend is 
voor deze kostenpost. De organisaties zelf zijn verantwoordelijk voor het al 
dan niet verstrekken van een vergoeding. De gemeente is hierover in 
gesprek met de organisaties. 

M PVDA18 Alg.vraag WMO  
Gaarne een totaaloverzicht van het volgend; 
- incidentele financiële voordelen 
- bezuinigingen per prestatieveld 
-lopende onderzoeken en pilots 
 
Mbt de incidentele financiële voordelen 
WMO, wat is "geoormerkt" en wat niet? 
Minima beleid, gaarne een overzicht van 
incidentele financiële voordelen  
Worden deze gelden "geoormerkt" voor het 
Minimabeleid? 
Zo niet, gaarne een toelichting?  

Van der 
Sluijs 

Prestatieveld 1 sport en welzijn 
Prestatieveld 2 CJG  
Prestatieveld 3 Vivenz en karaat 
Prestatieveld 4 vrijwilligerswerk 
Prestatieveld 5/6 Wmo vervoer 65+, igen bijdrage vragen. 
Prestatieveld 7,8,9 coordinatie lokaal Zorgnetwerk, dagopvang 
Riederborgh, subsidie BAVO GGZ. 
 
Als er incidentele financiële voordelen zijn geweest, kunt u die in de 
jaarrekening terugvinden. Het Budget voor de Wmo in het gemeentefonds 
is niet geoormerkt. In het factsheet Wmo kunt u een overzicht vinden van 
de lopende onderzoeken. Daarnaast heeft u een verslag van de Wmo- 
conferentie gekregen waarin de pilot Awbz is voorgesteld. U heeft onlangs 
een raadsinformatiebrief gekregen met de BAR-visie op het sociale 
domein. Binnenkort ontvangt u een nieuwsbrief voor de drie 
decentralisaties. 
 
Ondanks de daling van de middelen voor het minimabeleid zijn er op dit 
moment nog voldoende middelen beschikbaar voor deze doelgroep. Mocht 
gedurende het jaar blijken dat er toch niet voldoende middelen beschikbaar 
zijn voor de regelingen binnen het minimabeleid en de acties die dit jaar 
worden uitgevoerd, dan zal er om extra middelen worden gevraagd. De 
leidraad is hierbij niet de hoeveelheid middelen, maar het realiseren van de 
doelstellingen binnen het minimabeleid. 

M PVDA19 Alg.vraag Het noodfonds; Gaarne een toelichting over 
het gebruik hiervan? 
Zijn de beschikbare gelden toereikend?  

Van der 
Sluijs 

Het noodfonds wordt gebruikt in situaties waar het dringend en 
noodzakelijk is om te ondersteunen. Er is tot op heden voldoende budget 
aanwezig (soms wordt er een voorschot verstrekt op een toekomstige 
voorziening, dan komt het bedrag weer terug). Het soort interventies zijn: 
afsluiting water, ontsmetting, verhuizing en inrichting, voorkomen 
huisuitzetting, woonhotel, voorkomen beëindiging traject 
schuldhulpverlening. 

M PVDA20 Blz.25 Transformatie in het sociaal domein en 
decentralisaties van rijkstaken; 
Een nieuwe integrale visie een andere 
werkwijze zijn nodig voor alle drie 

Van der 
Sluijs 

Het college heeft op 11 juni de BAR-Visie op het sociale domein 
vastgesteld. Hierover is de raad middels de raadsinformatiebrief 
geïnformeerd. Ondanks dat het nog niet helemaal duidelijk is welke 
onderdelen van de Extramurale Begeleiding overkomen, is er in het 
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decentralisaties. 
Gaarne een toelichting. Voldoende inzicht 
mbt tot de doelgroepen?  

afgelopen jaar voor de decentralisatie AWBZ wel voldoende inzicht in de 
aard van de doelgroepen verkregen. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met 
zorgaanbieders en cliënten en/of hun vertegenwoordigers. Dit geldt ook 
voor de nieuwe decentralisatie Persoonlijke verzorging.  
Inmiddels zijn er ook gegevens beschikbaar ten aanzien van de 
doelgroepen van de Jeugdzorg. Ten aanzien van de WAJONG moet dit 
inzicht geactualiseerd worden. Dit zal ter voorbereiding op de 
implementatie van de uitgestelde Participatiewet. 

M PVDA21 Alg.vraag Wanneer kunnen we de sportnota 
verwachten? 

Dokter In de startnotitie Ridderkerk sport en beweegt en in de raadsplanning is 
aangegeven dat de sportnota oktober 2013 aan de raad wordt voorgelegd.  
Dit blijkt niet haalbaar. Momenteel wordt de planning van de sportnota 
geactualiseerd. De geactualiseerde planning wordt zo spoedig mogelijk met 
u gedeeld. 

M PVDA22 Blz.53/ Opsporing 
jongeren 
 

Structurele verlaging actieve opsporing 
jongeren van €50.000,- t/m 2016 
Waarom? 
Gezien de stijgende VSV en 
jeugdwerkeloosheid. 

Dokter De gemeente werkt op dit dossier nauw samen met de Jonge Krijger. Beide 
organisaties zetten zich in om jongeren zoveel als mogelijk te leiden naar 
een opleiding. Daarbij wordt ook gekeken naar sectoren waar nu en in de 
toekomst vraag naar is. Dit is onderdeel van de reguliere uitvoering. 
Daarnaast hebben wij afspraken met de Jonge Krijger waarbij betaling 
plaats vindt op basis van no cure-no pay. Hierdoor is een structurele 
verlaging van de post actieve opsporing jongeren te verdedigen. 

M PVDA23 Blz.57/ Huishoudelijke 
hulp 
 

Er vindt momenteel desk-research plaats 
waarbij een aantal varianten HH wordt 
uitgewerkt. Welke varianten betreft dit?  

Van der 
Sluijs 

U bent in raadsinformatiebrief met kenmerk Ru12/01178 daarover 
geïnformeerd. 

M PVDA24 Alg.vraag Veiligheid; Op welke manier worden 
raadsleden op eventuele calamiteiten 
voorbereid? 
(Bijv. Brandoefening, BHV etc.)  

Attema Bij calamiteiten bedoeld in de wet veiligheidsregio’s, heeft de 
gemeenteraad formeel geen rol. Derhalve zijn zij niet opgenomen in het 
opleiden, trainen en oefentraject van de gemeentelijke crisisorganisatie.  

M PVDA25 Alg.vraag Wat is de voorraad van aangepaste 
woningen in Ridderkerk? 

Van der 
Sluijs 

Het aantal aangepaste woningen is niet bekend. Als een aangepaste 
huurwoning van Woonvisie vrijkomt wordt deze als zodanig gepubliceerd 
en wordt de gemeente gevraagd of wij een potentiële bewoner kennen.  

M PVDA26 Blz.126 Schuldhulpverlening; Wat zijn de huidige 
trends? 
- leeftijdscategorie? 
- is er een wachtlijst? 
Zo ja het aantal personen op de lijst en 
hoelang staan zij op de wachtlijst? 
 

Van der 
Sluijs 

De tendens is dat de aanmeldingen voor schuldhulpverlening blijven 
toenemen. Plangroep speelt hier op in door meer medewerkers in te zetten. 
Zo kan er worden voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat. De regisseur 
schuldhulpverlening die net twee maanden bezig is in Ridderkerk speelt 
een belangrijk rol aan de poort. De klant die door een geringe interventie 
geen beroep op schuldhulpverlening hoeft te doen wordt zo op een andere 
wijze geholpen. Zo kan Plangroep de aandacht richten op de mensen die 
het echt nodig hebben. 
Meer informatie zal beschikbaar komen na de evaluatie van het beleid en 
het contract in de tweede helft van 2013. Ook vindt er dan een onderzoek 
plaats van de Rekenkamer Ridderkerk. 
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M PVDA27 Alg.vraag Voedselbank; Buiten het aanbieden van 
administratief/voorlichting ondersteuning 
- wat kan de gemeente nog meer voor de 
voedselbank betekenen?  

Van der 
Sluijs 

De gemeente probeert de externe partners te verbinden en initiatieven te 
ondersteunen. Het blijft echter een particulier initiatief waar de gemeente 
geen leidende rol in speelt. 

M PVDA28 Blz.53 Toelichting op de bijstellingen 
Structurele verlaging actieve opsporing 
jongeren van 2013 t/m 2016 is €50.000,- per 
jaar. 
Op blz.133 onder kopje volledig gerealiseerd 
wordt een bedrag van €65.000,- per jaar 
genoemd, graag een toelichting? 

Dokter Doordat de taken veelal zijn opgenomen in de reguliere uitvoering en er 
een no cure-no pay betalingsregiem met de Jonge Krijger is afgesproken is 
de post actieve opsporing jongeren structureel verlaagd. 

M PVDA29 Alg.vraag Decentralisaties 
Op dit moment is er nog geen overzicht in 
de geldstromen. Het is duidelijk dat 
bezuinigd wordt, maar er is nog geen 
concrete informatie over inkomsten en 
uitgaven. 
Op blz 201, bijlage 10 wordt voorgesteld om 
scherper te begroten vooral op het sociaal 
domein. Svp een toelichting?  

Van der 
Sluijs 

De bezuinigingen in de bijlage zijn gebaseerd op de huidige begrote 
uitgaven en inkomsten. In de septemberciculaire zal daar meer 
duidelijkheid over komen.  

M PVDA30  Er wordt voorgesteld om naar een andere 
indeling over te gaan van de jaarrekening 
etc. (vernieuwde financiële toezicht 
gemeenten). De indeling van Burgerrollen 
komt dan te vervallen. Bent u hiermee 
bekend? Gaat u over naar de nieuwe 
indeling? Welk effect heeft dit op de 
continuïteit van de infostroom naar de 
raadsleden? Op pg 41 staat immers de 
verandering genoemd van 
Waarstaatjegemeente waardoor ‘nog niet is 
te voorzien of de vergelijking in de toekomst 
nog goed te maken zal zijn’. Graag meer 
informatie over dit onderwerp. 

Dokter Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft aangekondigd 
dat de Waarstaatjegemeente meting gaat veranderen. De burgerrollen 
worden losgelaten, maatschappelijke thema's, de netwerksamenleving en 
hostmanship worden uitgangspunt voor de meting. Tevens wordt het 
vernieuwde generiek toezicht door de provincie toegevoegd aan de 
Waarstaatjegemeente meting. Deze informatie is ook bedoeld als 
verantwoordingsinformatie van het college aan u als gemeenteraad. U als 
gemeenteraad krijgt daardoor meer verantwoordingsinformatie van het 
college via de Waarstaatjegemeente meting. KING is met de Provincie en 
Deloitte de vernieuwde vragenlijst en de presentatievorm van het 
Waarstaatjegemeente rapport aan het ontwikkelen.  KING is bij het 
‘proefdraaien’ geconfronteerd met enkele inhoudelijke en methodische 
knelpunten. Voor 2013 blijft de Waarstaatjegemeente meting dezelfde als 
2012, dus vergelijkbaar. KING heeft 23 mei jl. aangegeven de ‘komende 
maanden’ met nieuwe voorstellen te komen! Zodra deze bekend zijn en de 
gevolgen voor o.a. de begroting bekend zijn zult u worden geïnformeerd..  

M PVDA31  Hoeveel ambtenaren verdienden in 2012 en 
straks in de BAR organisatie meer dan de 
wethouders? 

Dokter Geen. Hoe dat er precies in BAR-verband uit gaat zien is niet te zeggen 
omdat de plaatsing van het personeel nog moet plaatsvinden. De 
samenvoeging van de ambtelijke organisaties als gevolg van de GR BAR 
heeft geen opschalend effect op het loongebouw. 

M PVDA32  Hoeveel is in 2012 uitgegeven aan inhuur Dokter In 2012 is € 1.420.964 uitgegeven aan inhuur derden. 
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externen? Hoe verhoudt zich dit tot 
voorgaande jaren? 
 

In 2011 was dat € 1.531.884; 
In 2010 was dat € 2.787.274; 
In 2009 was dat € 3.266.129. 

M PVDA33 Blz 12 Wanneer wordt de inzet van wijkregisseurs 
geëvalueerd? Wordt hier nadrukkelijk naar 
gevraagd bij de evaluatie Participatie? 
 

Van der 
Sluijs 

Elementen uit het werk van de wijkregisseurs, zoals het functioneren van 
de wijkoverleggen, worden meegenomen in de evaluatie Participatie. Er is 
nog geen moment vastgesteld voor de evaluatie van de inzet van 
wijkregisseurs. 

M PVDA34 Blz 29 Het college heeft het voornemen om de 
buurtbus onder te brengen in het reguliere 
openbaar vervoer.  Daarover wordt nu 
onderhandeld. Onderhandelt u over 1 of 2 
buurtbussen? Welke toezegging heeft u 
inmiddels?  De bussen  vervoeren ca 12.000 
personen per jaar en moeten ook na 
onderbrenging, blijven worden bemand met 
vrijwilligers. Het vervoer ‘moest’ volgens de 
exploitant gratis omdat er anders te weinig 
animo is. U verwacht dat passagiers een 
marktconforme bijdrage moeten gaan 
leveren. U geeft aan dat een structurele 
subsidie nodig zal zijn. Wordt deze subsidie 
afhankelijk van de reizigersaantallen? Hoe 
controleert u de reizigersaantallen?  

Den 
Ouden 

Onze ambitie is om te gaan rijden met twee bussen. 
Er zijn nog geen toezeggingen. 
Voor de komende drie jaar heeft de stadsregio in haar ontwerp- beleidslijn 
maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer een vast maximum bedrag per 
jaar opgenomen onder voorwaarde dat de gemeente ook bijdraagt. 
Er is dus op dit moment geen sprake van een concept dat de 
stadsregionale bijdrage afhankelijk wordt van reizigersaantallen. 
De reizigersaantallen worden door de vrijwillige chauffeurs bijgehouden. De 
gemeente ontvangt die gegevens per exploitatiejaar. 

M PVDA35 Blz 42 Oordeel bezoeker openingstijden gemeente 
huis daalt met 0,5 in 2012. In laatste kolom: 
de eerste inzichten tonen een positief beeld 
over de nieuwe openingstijden. Kunt u dit 
duiden?  

Dokter De mogelijkheid om op afspraak langs te komen wordt als zeer positief 
ervaren. De wachttijden worden tot een minimum beperkt bij een afspraak. 
De wachttijden over het eerste kwartaal 2013 zijn afgenomen ten opzichte 
van het eerste kwartaal 2012. 

M PVDA36 Blz 49 streefcijfers staan genoemd. Graag de 
gerealiseerde percentage melden.  ( op 
meer plaatsen ontbreken gerealiseerde 
percentages).  

Dokter De uitkomsten van de SGBO onderzoeken zijn nog niet bekend.  De 
gerealiseerde percentages kunnen daarom pas bij de tweede monitor 
worden vermeld.  

M PVDA37 Blz 56 Bij hoeveel mensen is de loonwaarde 
inmiddels bepaald?  en tot welke wijziging in 
de subsidievoet heeft dit geleid?  Zijn alle 
mensen nog steeds in dienst van hun 
werkgever? 

Dokter Er heeft bij 38 mensen een loonwaardeonderzoek plaatsgevonden. Het 
gaat hierbij om mensen die werkzaam zijn op een gesubsidieerde baan. Op 
dit moment worden er gesprekken gevoerd met de organisaties waar zij 
werkzaam zijn. Insteek daarbij is dat de loonwaarde de subsidievoet wordt 
voor 2014, met een afbouwregeling van maximaal 2 jaar. 

M PVDA38 Blz 62 Werkstagiaires Buitendienst: ‘ Gemiddeld 5 
personen doen enkele maanden 
werkervaring op om daarmee hun kansen op 
de arbeidsmarkt te vergroten’.  Graag 

Dokter De werkstagiaires voeren werkzaamheden uit m.b.t. zwerfvuilbeheersing 
en onderhoud groen. 
 
De werkstagiaires worden door de sociale dienst geselecteerd om een 
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omschrijving van de Werkstagiaires? Is dit 
op vrijwillige basis? Krijgen zij een 
stagevergoeding? 

werkstage te mogen doen. Dit zijn nu 8 kandidaten. Er is geen aantal 
afgesproken, dit wordt steeds opnieuw beoordeeld.  
Zij volgen geen opleiding, wel krijgen zij interne cursussen aangeboden bij 
de buitendienst.  
Het bieden van een werkstage bij de buitendienst is een groot succes. Een 
aantal aannemers hebben deze stagiaires inmiddels in eigen dienst 
genomen.  
 
De WWB-stagiaires ontvangen een netto onkosten-vergoeding van € 150, 
het maximale vrijlatingsbedrag conform de WWB wetgeving. Dit is derhalve 
geen stagevergoeding. De vergoeding gaat ten laste van de inlenende 
afdeling, in dit geval Beheer & Uitvoering. 

M PVDA39 Blz 83 inwoners die aan de kant staan ‘gelegenheid 
geboden’ om ervaring op te doen in de 
openbare ruimte.  Aan welke voorwaarden 
moeten mensen voldoen om deze 
gelegenheid aangeboden te krijgen? Is dit 
vrijwillig? Ontvangen zij hiervoor een 
vergoeding waaronder  reis of onkosten? Is 
er een relatie met ‘toeleiding naar werk’?  
Welke bezuiniging wordt gerealiseerd met 
de inzet van deze inwoners? 

Dokter Eind vorig jaar is er een team gevormd binnen het onderhoud groen. Dit 
team bestaat uit klanten WWB, onder leiding van een medewerker van de 
gemeente. Deze mensen doen dit op vrijwillige basis, waarbij zij 
werkervaringen opdoen. Deze klanten ontvangen een reguliere vergoeding 
voor. Bij een succesvol resultaat zal deze pilot een vervolg krijgen. 

M PVDA40 Blz 89 rij3kolom5 Er wordt Second opinion uitgevoerd. Wat 
zijn de conclusies uit First Opinion? Wat is 
motivatie tot overgaan Second Opinion?  
Bent u in het algemeen tevreden over de 
resultaten aanpak Zwerfvuil en 
hondenpoep?  Welke relatie ziet u met de 
bezuiniging op afvalbakken? 
 

Den 
Ouden 

Er zijn in 2011 gesprekken gevoerd met collega’s uit Barendrecht en 
Albrandswaard over de mogelijkheden van een samenwerking op het 
gebied van de uitvoering van belastingen. Daaruit is de eerste conclusie 
dat er ambtelijk vanuit Barendrecht en Albrandswaard (nog) geen 
draagvlak lijkt te zijn voor de samenwerking op het terrein van belastingen 
Motivatie voor dit second opinion is een onafhankelijk onderzoek naar de 
kosten en kwaliteit van de belastingfunctie (incl. WOZ) van de Gemeente 
Ridderkerk. 
Aanpak zwerfvuil en hondenpoep vragen veel aandacht en communicatie. 
Daarbij speelt klachten over hondenpoep de boventoon. Wij zijn bezig om 
de informatie voor honden- 
bezitters op de Website te verbeteren. Ook werken wij in samenwerking 
met de Dierenbescherming aan een hondenfolder voor de Ridderkerkers. 
Het verwijderen van afvalbakken is als denkbare bezuinigingsoptie 
opgenomen in de reservelijst met bezuinigingskeuzen. Het heeft niet  onze 
directe prioriteit.  

M PVDA41 Blz 118 U stelt voor om prestatie indicatoren te laten 
vervallen omdat ‘u er niet mee doet’.  Wilt u 
dit criterium toepassen op alle indicatoren Of 

Den 
Ouden 

De indicator ‘dienstverlenende bedrijven tov totaal bedrijven’ is een 
indicator met weinig meerwaarde voor het gemeentelijk beleid en zegt niets 
over prestaties met het oog op gestelde doelen. 
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wilt u met de raad in overleg ?  
Voor de indicator ‘peuters’ wordt voorgesteld deze indicator aan te passen 
waarbij niet wordt gekeken naar het aantal peuters dat een peuterspeelzaal 
bezoekt, maar naar het aantal kinderen in de leeftijd tot en met drie jaar die 
een voorschoolse voorziening bezoeken. 
 
Voor de indicator ‘leerlingen die het basisonderwijs verlaten zonder 
zwemdiploma’, wordt voorgesteld deze te laten vervallen omdat hier geen 
reguliere metingen van gedaan worden. Wat wel in beeld is, is hoeveel 
leerlingen aan het begin en aan het eind van schoolzwemmen een diploma 
hebben. Overigens overwegen wij om mee te doen aan het landelijke 
project Waterdicht waarbij de scholen gegevens verzamelen over de 
zwemvaardigheid van leerlingen in groep 3 en groep 7 en de gemeente er 
voor zorgt dat deze in een landelijk registratiesysteem worden opgenomen.  

M PVDA42 Blz 118 Er gaan bijna 10% minder peuters naar de 
peuterspeelzaal. Er is regionaal veel 
aandacht voor kinderen met achterstanden. 
Uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen met 
minder ‘bagage’ (sociaal, fysiek, taal) naar 
scholen gaan. Er wordt gepleit voor 
doorgaande leerlijnen vanaf ca 2 jaar, 
peuterspeelzalen zijn een belangrijke 
schakel. Graag uw visie. 

Den 
Ouden 

Peuteropvang is zeker een belangrijke schakel binnen de doorgaande 
leerlijn. Vanuit de VVE bestandsopname is het als aandachtspunt benoemd 
en is het opgepakt binnen de gemeente. Daarnaast is het ook onderwerp 
van gesprek binnen de Lokaal Educatieve Agenda. 

M PVDA43 Blz 118 Het aantal kinderen dat zonder diploma van 
de basisschool komt is meer dan 
verdubbeld. Bent u hiermee tevreden?  Kunt 
u aangeven of er een bjv sociaal 
demografische verklaring voor is? 

Den 
Ouden 

In de periode 2010 - 2011 is het aantal kinderen dat zonder zwemdiploma 
van de basisschool komt toegenomen. Hoewel de zwemvaardigheid van 
kinderen primair de verantwoordelijkheid is van de ouders, betreft het een 
ontwikkeling die vanuit de gemeente wordt gevolgd. Er is geen sociaal 
demografische verklaring voor deze ontwikkeling. 

M PVDA44 Blz 119 het aantal bezoekers van de bibliotheken 
daalt de laatste jaren. U verwacht een 
opvallende trendbreuk in 2013 (raming 2012 
135.000 en 2013 235.000) Graag een 
verklaring? 

Dokter In de raming voor 2013 zijn naast de raming voor bibliotheekvestiging 
Centrum (125.000) ook de geraamde bezoekersaantallen opgenomen van 
de wijkcentra Slikkerveer (60.000) en Bolnes (50.000), waarin 
bibliotheekservicepunten zijn gevestigd. 

M PVDA45 Blz 121 De aanvragen voor een uitkering werden in 
2010 voor 67% gehonoreerd, in 2011 voor 
54% en in 2012 voor 47%. Op welke 
gronden werden de aanvragen afgewezen? 
Is er na afwijzing nog contact met de 
aanvragers? Zijn de aanvragen mbt 
bijzondere bijstand en participatiefonds 
toegenomen? Hoeveel weken zitten er 

Dokter Afwijzing gebeurd wanneer klanten niet aan de criteria voldoen om in 
aanmerking te komen voor een uitkering. Denk daarbij aan een te hoog 
inkomen. 
Wanneer de klant wordt geïnformeerd dat de aanvraag voor de uitkering 
niet wordt toegewezen, krijgt deze ook informatie over de minimaregelingen 
en bij schulden wordt ook schuldhulpverlening onder de aandacht gebracht. 
De klant is zelf verantwoordelijk om hiervan gebruik te maken.  
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gemiddeld tussen eerste contact met 
gemeente en daadwerkelijk uitkeren. 

Er zit een stijgende lijn in het aantal aanvragen met betrekking tot 
bijzondere bijstand en het participatiefonds. 
 
De gemiddelde doorlooptijd voor een aanvraag is 32 dagen. 

M PVDA46 Blz 149 Graag informatie over afspraken mbt rij 3, 
4,5 (belangrijk ivm verlenging Rotterdamwet) 

Van 
Houcke 

Er zijn nog geen nadere afspraken gemaakt. Het overleg daarover is 
enigszins ingehaald door de discussie over de herziening van de regionale 
huisvestingsverordening. 
De monitor 2012 is beschikbaar. Voorzover dat nog niet is gebeurd zal u 
via de griffie worden meegedeeld, waar deze in te zien is. 
In Ridderkerk hebben we in 2008/2009 een omslag gezien in de 
verhouding lokale en niet-lokale woningzoekenden. 
In 2012 is 59% van de vrijgekomen woningen verhuurd aan lokaal 
woningzoekenden en 33% aan woningzoekenden uit de regio. De overige 
8% komt van buiten de regio. Dit ligt nu alweer ongeveer 4 jaar op gelijk 
niveau.  

M PVDA47 Blz 171 Graag informatie over afspraken mbt rij 3, 
4,5 (belangrijk ivm verlenging Rotterdamwet) 
? 

Van 
Houcke 

Vraag is niet duidelijk in combinatie met de bladzijde. 

M PVDA48  In het overzicht in de PM1 van gerealiseerde 
en niet gerealiseerde bezuinigingen vallen 
de bezuinigingen in de ‘zachte’ sector op. 
Bijvoorbeeld op minimabeleid, terwijl 
tegelijkertijd de groep minima stijgt en er nog 
steeds zorgen zijn mbt de mate waarin deze 
groep bereikt wordt. Kunt u aangeven of en 
zo ja op welke wijze u investeert op deze 
terreinen? 

Van der 
Sluijs 

Ondanks de daling van de middelen voor het minimabeleid zijn er op dit 
moment nog voldoende middelen beschikbaar voor deze doelgroep. Mocht 
gedurende het jaar blijken dat er toch niet voldoende middelen beschikbaar 
zijn voor de regelingen binnen het minimabeleid en de acties die dit jaar 
worden uitgevoerd, dan zal er om extra middelen worden gevraagd. De 
leidraad is hierbij niet de hoeveelheid middelen, maar het realiseren van de 
doelstellingen binnen het minimabeleid. 
Onlangs is het ‘koffertje voor de minima’ uitgereikt. Dit koffertje zit 
boordevol informatie voor de minima. Dit is een van de acties die dit jaar 
worden gedaan om de groep van minima in Ridderkerk te bereiken. 

K PVDA49 Alg.vraag Graag overzicht van impliciete en expliciete 
voorstellen in de kadernota. 

Den 
Ouden 

Zie de tekst van blz. 4 van de Kadernota. 

K PVDA50 Blz.9 Voor de komende jaren is er geen financiële 
ruimte Pg4 hoe verhoudt zich dit tot de 
nieuwe impulsen uit het coalitie akkoord? 

Den 
Ouden 

Er wordt op pagina vier bedoelt geen ‘structurele’ financiële ruimte. Bij de 
nieuwe impulsen uit het coalitieakkoord gaat het om éénmalige projecten 
die in 2013 of 2014 plaats zullen vinden. Incidentele dekking kan gevonden 
worden in het restant van de dekkingsreserve of de algemene reserve. Zie 
ook vraag VVD41. 

K PVDA51 Alg.vraag Een van de nieuw impulsen uit het 
coalitieakkoord is het uitbreiden van het 
gebied voor betaald parkeren. Voorheen 
stond een bedrag hiervoor geraamd, echter  
op de recente lijst is het een pm post 
geworden. Welk bedrag stond oorspronkelijk 

Den 
Ouden 

Het uitbreiden van het betaald parkeren valt niet onder een van de 
impulsen zoals genoemd in de Kadernota pagina 21. Een bedrag staat op 
de lijst van eerder genoemde bezuinigingen. 
In de lijst is een pm opgenomen omdat het uitbreiden betaald parkeren in 
onderzoek is. 
De opbrengst van de parkeerboetes is verwerkt in de p.m. post voor het 
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op de lijst, waarom is het een pm post 
geworden en waarom is ‘gemeentelijk 
naheffing over uitbreidingsgebied parkeren 
’verplaatst naar lijst niet-realiseerbare 
bezuinigingen? 

uitbreiden van het betaald parkeren. Dit wordt daardoor niet als aparte 
bezuiniging genoemd. 

K PVDA52  In de PM 1 staat dat het investeringsvolume 
vrij snel uitgeput zal raken. Pg 4 ad 3 
Kadernota  staat dat de nieuwe 
investeringslijst in overeenstemming wordt 
gebracht met financiële middelen.  -Graag 
relatie tot investeringsvolume toelichten.  Bij 
de behandeling van extra krediet voor de 
Fontein en Drievliet t Zand werd als 
argument gegeven dat er  gelden jaarlijks 
overblijven van het investeringsvolume.  
Graag uw toelichting. 

Den 
Ouden 

Investeringen geven kapitaallasten. Voor de dekking van die kapitaallasten 
is het investeringsvolume ingevoerd. 
Bij het opstellen van de 1e monitor 2013 is gebleken dat als alle 
voorgenomen investeringen categorie 1 van het investeringsschema 2013 
worden uitgevoerd het investeringsvolume uitgeput zal raken. 
Maar het klopt ook dat in de jaren hiervoor er steeds middelen zijn 
overgebleven. 
Bij het opstellen van de 2e monitor 2013 en de begroting 2014 gaat hier 
aandacht aan besteed worden. De investeringen op de investeringslijst 
gaan nog eens beoordeeld worden op nut en noodzaak. Mocht het 
investeringsvolume dan nog tekort schieten voor de noodzakelijke 
investeringen, dan zal u gevraagd worden aanvullende middelen 
beschikbaar te stellen waardoor investeringslijst en beschikbare middelen 
met elkaar in overeenstemming zijn. 

K PVDA53  21 Fietsoverkappingen; ‘Eventueel kan voor 
incidentele investeringen de 
dekkingsreserve worden ingezet’. Was de 
Dekkingsreserve niet ingezet om de pijn van 
de bezuinigingen op te vangen?  

Den 
Ouden 

De dekkingsreserve wordt inderdaad ingezet om de bezuinigingen op te 
vangen. Daarom is in de kadernota opgenomen dat eventueel het “restant” 
van de dekkingsreserve kan worden ingezet. 

K PVDA54  Fietshighways: In de recent ontvangen 
glossy van de stadsregio mbt de 
gerealiseerde ‘tientallen kilometers fietspad’  
wordt ook Ridderkerk genoemd. Graag een 
overzicht van de gelden die besteed zijn 
door de gemeenten en door stadsregio of 
andere partners aan de realisatie van de 
fietshighway Ridderkerk-West. 

Den 
Ouden 

Met Ridderkerk-west wordt waarschijnlijk de beoogde fietssnelweg F16 
langs de Rijksstraatweg bedoeld?! 
Naast onderhoudsgelden kost het Ridderkerk niets extra’s. 
Rijk en Stadsregio dragen bij aan het project met resp. ca. 
€ 32.000,- en € 14.000,-. 

K PVDA55  Er wordt veel geld bespaard op WMO woon 
voorzieningen. (blz 17) Op welke wijze 
blijven deze gelden beschikbaar voor de 
WMO, u verwacht daar immers een tekort.  
Graag een overzicht van in en uitstroom van 
WMO gelden in 2010-2014. 

Van der 
Sluijs 

Het uitgangspunt is strakker te begroten. Het budget woonvoorzieningen is 
gebaseerd op de lagere uitgaven van de afgelopen jaren (met uitzondering 
van 2011, 3 grote woningaanpassingen). Het geld blijft dus niet binnen de 
WMO. Dit houdt een risico in omdat het budget woonvoorzieningen sterk 
vraagafhankelijk is. Bij een paar grotere woningaanpassingen zal het 
budget ontoereikend zijn. In voorkomende gevallen zal het budget bij een 
monitor worden aangepast. Dit is het gevolg van de gekozen 
begrotingsdiscipline.  
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De acties uit het Wmo beleidsplan worden jaarlijks geëvalueerd. De raad 
kan, conform de afspraken met de raad, in november 2013 de geüpdatet 
versie van het factsheet Wmo verwachten. Mocht u aanvullend nog 
informatie wensen over de afgelopen jaren, dan kunt u deze terugvinden in 
de jaarrekening. 

K PVDA56 Blz 17 Welk maatschappelijk effect is er bij het 
stoppen met waarderingssubsidies jeugd en 
jongerenwerk? U wilt het afschaffen met als 
argument ‘net als op andere 
beleidsterreinen’.  Dit blijkt niet te gelden 
voor de waarderingssubsidie van oa de 
Oudheidkamer (pg24). Graag uw motivatie 
voor verschil in benadering.  Loopt u met 
deze voorstellen vooruit om de nog te 
ontvangen Subsidienota? 

Dokter In het geval dat besloten zou worden, de waarderingssubsidies voor jeugd 
en jongerenwerk te beëindigen, zou dat kunnen betekenen dat deze 
organisaties meer moeite moeten doen om de continuïteit van hun 
activiteiten financieel te waarborgen. Indien ze daar onvoldoende toe in 
staat zouden zijn, kan dat betekenen dat er minder activiteiten gaan 
plaatsvinden voor de vrijetijdsbesteding van jongeren. 
 
Hiermee lopen we niet vooruit op de nieuwe subsidienota. De subsidienota 
zal vooral algemene regels voor subsidies geven en beleidsregels per 
beleidsterrein die aangeven aan welke inhoudelijke voorwaarden 
subsidieaanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen. Deze 
inhoudelijke voorwaarden zijn afgeleid van het geldende beleid. De 
subsidienota zal zelf geen nieuw inhoudelijk beleid bevatten. 

K PVDA57  Kunt u aangeven hoeveel gelden er 
vrijgekomen zijn als gevolg van ‘scherper 
begroten’(oa pg 18 Kadernota) 

Den 
Ouden 

Als gevolg van ‘scherper ramen’ is een totaalbedrag van  
€ 574.000 aan ‘besparingen’ doorgevoerd, als volgt te specificeren: 
5. Aframen Wmo-advieskosten € 60.000; 
6. Gemeentelijk minimabeleid € 90.000; 
7. Verlagen raming voor Wmo-woonvoorzieningen € 100.000; 
9. WMO prestatie 7,8 en 9 € 40.000; 
10. Peuteropvang € 10.000; 
11. Opvoedingsondersteuning € 50.000; 
12. Volksgezondheid € 10.000; 
14. Bedrijfsvoering HR-management € 100.000; 
15. Vergoeding voor personeel (inkomstenpost) € 50.000; 
17. Post onvoorziene uitgaven € 64.000. 

K PVDA58 Blz.24 Leerling vervoer   Is bij het toekennen van leerling vervoer de 
afstand tot de school of de indicatie leidend? 

Den 
Ouden 

Voor wat betreft niet gehandicapte leerlingen die naar het basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs gaan is de 
afstandsgrens het criterium. Deze is voor leerlingen van het basisonderwijs 
6 kilometer en voor de leerlingen van de andere scholen 2 kilometer. Voor 
gehandicapte leerlingen die naar het basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en voorgezet onderwijs 
gaan geldt geen kilometergrens.  

K PVDA59  Wat is de reden voor vertraging van een 
integraal Armoedebeleid? De 
Armoedemonitor gaf de urgentie al aan, in 
de tussentijd worden verschillende 
bezuinigingsvoorstellen gedaan en of 

Van der 
Sluijs 

Zie ook bij de beantwoording van vraag D66GL03. Er wordt nu hard 
gewerkt aan het realiseren van het armoedebeleid in het tweede halfjaar 
van 2013. Er is geen bezuiniging op het minimabeleid voorgesteld. 
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ingeboekt zonder dat een onderliggende 
visie bekend is. Het klantenplatform geeft 
daarnaast in bijlage 4 een duidelijk advies. 

K PVDA60  Speelplaatsen: er wordt nog niet voldaan 
aan de 3% Jantje Beton Speelnorm. Is het 
mogelijk om een speelveldje te maken bij 
Lagendijk-Geerlaan? Zo ja wat zijn de 
kosten? 

Den 
Ouden 

Meer informatie over de manier waarop wordt omgegaan met de uitvoering 
van het speelruimtebeleid is te vinden in de raadsinformatiebrief 
(RU10/00825/SB d.d. 30 maart 2010).  
In de planning zit geen nieuwe aanleg van nog meer terreinen in de buurt 
van de Geerlaan en Lagendijk. 

K PVDA61 Blz 23 aanpassen 
Groenstructuur 

In de jaarrekening blijkt dat de waardering 
voor de omgeving ondanks de bezuinigingen 
op groen en onderhoud buitenruimte 
nagenoeg gelijk te zijn gebleven. Hoe kijkt u 
met de kennis van deze informatie aan 
tegen de grote bezuiniging die te behalen 
valt op het aanpassen van de groenstructuur 
en beeldkwaliteit oplopend tot € 425.000. 

Den 
Ouden 

De wijziging van de beeldkwaliteit naar minimaal geeft een drastisch 
gewijzigd beeld in de uitstraling van de openbare ruimte. Gecombineerd 
met het aanpassen van de groenstructuur zal dit zeker leiden tot een veel 
lagere waardering voor de omgeving. Om die reden staan deze 
bezuinigingen op de reservelijst met bezuinigingsmogelijkheden en heeft 
het niet onze prioriteit. 

R SGP01 Blz. 20 Bij de toelichting staat Geen afwijkingen. Bij 
de realisatie van 2011 was cijfer 5.6. Doel 
voor 2012 was 6 en behaalde resultaat is 
5.5. Dat wijkt toch wel iets af ?! 

Van der 
Sluijs 

Dat wijkt inderdaad af. In de evaluatie participatie willen wij inzicht krijgen in 
de oorzaken daarvan en hoe dit verbeterd kan worden.  

R SGP02 
 
 

Blz. 32 Parkeerknelpunten Drievliet: Langs de 
Molenvliet en Vogelvliet zijn extra 
parkeerplaatsen aangebracht. Er staan 
aanvullende maatregelen in woonbuurten op 
het programma, welke zijn dat? 

Den 
Ouden 

(Parkeer)knelpunten zijn met name aangepakt in de Patrijs, Zalm en 
Tarbot. 

R SGP03 Blz. 34 / Overcapaciteit 
onderwijshuisvesting 
 
 
 
Blz. 17 – 1e PM 

Een concept beleidsparagraaf van de notitie 
Overcapaciteit Onderwijshuisvesting is 
besproken met de schoolbesturen en 
vervolgens vastgesteld. 
 
Vervolgens is de schoolbesturen gevraagd 
een beeld te geven van de 
huisvestingssituatie over 10 jaar. 
 
Wat is het doel van deze notitie, wanneer is 
de notitie af?  Wordt de notitie door de raad 
vastgesteld? 

Den 
Ouden 

Doel van de notitie is om een beeld te scheppen van de  huidige en 
toekomstige behoefte aan onderwijsruimte. Daarbij is niet alleen gekeken 
naar de onderwijsbehoefte doch ook naar het gebruik door andere 
organisaties, met name kinderopvangorganisaties. Vervolgens is hierop 
bestaand en nieuw beleid in overleg met de schoolbesturen vastgesteld en 
opgenomen in de beleidsparagraaf. Hiermee is de notitie afgerond. De raad 
wordt hierover geïnformeerd na de zomervakantie te samen met de nota 
maatschappelijk vastgoed. Deze nota heeft vele raaklijnen met de notitie 
overcapaciteit. 
Aan de hand van het door de schoolbesturen te geven beeld kan het beleid 
worden geconcretiseerd. 

R SGP04 Blz. 36 Alle minima zijn in staat deel te nemen aan 
de samenleving – Door de vertraging bij het 
uitgevoerde onderzoek is het nieuwe 
beleidskader nog niet opgesteld. In de 

Van der 
Sluijs 

Minima worden waar mogelijk en de wet het toelaat geholpen. Dit is een 
plicht van de gemeente vanuit de Wet werk en bijstand (bijzondere 
bijstand). Ook zonder nieuwe armoedebeleid wordt de minima geholpen. 
Het nieuwe  armoedebeleid zal ingaan op de visie over armoedebestrijding 
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eerste helft van 2013 wordt verkend hoe dit 
in BAR-verband kan worden uitgewerkt. 
Vraag: Wat zijn de consequenties c.q. 
gevolgen voor de minima van deze 
vertraging? 

en hoe we dit vorm gaan geven in de veranderende maatschappij waarbij 
ook rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen vanuit het Rijk. 
Nieuwe wetgeving wordt namelijk verwacht, ook op dit gebied. Dit willen we 
graag meenemen in het beleid. 

R SGP05 Blz. 42 
Buitensportmaterialen 

Is de informatievoorziening op dit punt nu 
wel op orde? 

Dokter Bij de afrekening van de onderhoudsvoorzieningen van Sport en Welzijn is 
er voor gekozen om de subsidie t.b.v. buitensportmaterialen voortaan apart 
toe te kennen en af te rekenen. Door deze andere manier van werken was 
de benodigde detailinformatie niet gelijk beschikbaar. De 
informatievoorziening op dit punt is inmiddels op orde.   

R SGP06 Blz. 42 
 

Projecten Stedelijke vernieuwing, Singel 
Riederborgh. Kunt u aangeven wat de 
nieuwe gemaakte afspraken over het 
openbaar gebied zijn? 

Van 
Houcke 

Het was de bedoeling tot grondoverdracht te komen. Dat is nu niet 
gebeurd. Woonvisie houdt eigendom en beheer over de openbaar 
toegankelijke ruimte op eigen grond en draagt zelf zorg voor de 
herinrichting van het gebied na voltooiing van de bouwwerkzaamheden, 
zonder bijdrage van de gemeente.  

R SGP07 Blz. 43 Complex Piramide/Schoolmeesterwoning. 
Tijdens de bijeenkomst Bouwplannen is 
gemeld dat alle woningen verkocht zijn. 
Echter er werd onlangs nog geadverteerd 
met 2 woningen, wat is de huidige stand van 
zaken? 

Den 
Ouden 

Er zijn vijf woningen verkocht. De 2 patiowoningen zijn nog te koop. 
Hiervoor waren wel opties, maar die zijn niet omgezet in een koop. De 
ontwikkelaar neemt de grond nu af van de gemeente en zal alle 7 
woningen gaan bouwen. De verkoop van de 2 patiowoningen is zijn risico. 

R SGP08 Blz. 74 WMO / HH Er is op deze post per saldo een incidenteel 
voordeel van 215K  ontstaan door afname 
van het aantal klanten met een PGB. 
Vraag: Kunt u dit toelichten waarom het 
aantal klanten met een PGB is gedaald? 

Van der 
Sluijs 

Het incidentele voordeel is tweeledig. Enerzijds zien wij een langzame 
maar trendmatige afname van het aantal oude PGB klanten bij Internos, 
anderzijds drukken, door een eenmalige financieel technische aanpassing 
van het PGB betalingsritme,  de boekingen op het boekjaar zelf. De laatste 
periode van het voorgaande boekjaar drukt daarom niet meer op de 
jaarrekening van 2012 waardoor het lijkt alsof er minder is uitgegeven in 
2012. 

R SGP09 Blz. 79 / Wijkschouwen In de wijken Slikkerveer en Rijsoord is in 
heel 2012 niet geschouwd. 
 
Wat is daar (op termijn) het gevolg van voor 
de kwaliteit van de openbare ruimte?  Op 
welke wijze worden de inwoners van deze 
wijken gemotiveerd om toch weer aan de 
wijkschouw mee te gaan doen?  Door wie 
wordt de kwaliteit nu bewaakt? Is bekend 
waarom de belangstelling van bewoners 
afneemt. 
 

Den 
Ouden 

14 juni 2012 is er een schouw geweest in Rijsoord. 
In september is deze niet doorgegaan vanwege te weinig bewoners.  18 
september 2012 is er een schouw geweest in Slikkerveer. Het niet 
schouwen met bewoners heeft geen gevolg voor de kwaliteit van de 
openbare ruimte. De kwaliteit van het onderhoud wordt door het team 
onderhoud bewaakt aan de hand van de vastgestelde onderhoudsniveau 
’s. De terugloop van de belangstelling van bewoners is niet bekend.  Door 
middel van oproepen in de Combinatie en het onder de aandacht brengen 
bij de wijk overleggen wordt geprobeerd bewoners mee te krijgen. In april is 
een opfrisavond gehouden voor de bewoners die de afgelopen tijd zijn 
gaan meelopen. Op deze avond hebben ook nieuwe bewoners zich 
gemeld. 

R SGP10 Blz. 81 Watergang rotonde Kan door het (nog) niet realiseren van deze Den 
Ouden 

De vertraging in de uitvoering van het plan om de waterberging in de 
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Geerlaan waterberging alsnog problemen ontstaan 
van wateroverlast in de Verlengde Kerkweg? 
Wat is de status van het plan met 
Woonvisie? 

watergang nabij de Geerlaan te vergroten heeft geen gevolgen voor de 
oplossing van de wateroverlast in de Verlengde Kerkweg. Er is geen 
directe relatie tussen beide projecten. 

R SGP11 Blz. 102 machinekamer 
De Fakkel 

Is het gebruikelijk dat gemeente de 
jaarrekening moet raadplegen om te weten 
te komen wat e.e.a. heeft gekost om zo het 
teveel betaalde bedrag terug te vragen? 

Dokter De vervanging van de machinekamer van De Fakkel is goedkoper 
uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. In de reguliere, mondelinge, 
contacten met Sport en Welzijn is de gemeente hierover door hen proactief, 
tijdig en volledig geïnformeerd. Formeel is de gemeente hiervan in kennis 
gesteld door de jaarrekening 2011 van Sport en Welzijn en d.m.v. de 
verantwoording van de investeringssubsidie t.b.v. de vervanging van de 
machinekamer. 

R SGP12 Blz. 130 / 
Toeristenbelasting 

Wordt het op te richten ‘cultuurfonds’ 
ondergebracht in een stichting?  Zo ja, wat is 
de samenstelling van het bestuur en hoe en 
door wie vindt benoeming plaats?  Wat is 
precies het doel van de stichting?  Kortom: 
hoe zien de statuten van de stichting (of 
welke andere rechtspersoon dan ook) c.q. 
het reglement van een niet-rechtspersoon er 
precies uit? 

Dokter Het “cultuurfonds” kent een stichtingsvorm, waarbij aan het College dan wel 
namens het College een adviserende en controlerende rol is toebedeeld. 
De Stichting is een onafhankelijk rechtspersoon die het bestuur zelf 
benoemd. 1. De stichting heeft ten doel: 
a. het financieel, promotioneel, feitelijk en organisatorisch ondersteunen en 
initiëren van culturele evenementen in Ridderkerk; 
b. het bevorderen van de instandhouding van typisch Ridderkerkse 
activiteiten en gebruiken; 
c. het bevorderen van de actieve en passieve participatie aan cultuur door 
ouderen, gehandicapten, allochtonen en jongeren; 
d. het stimuleren van hedendaagse, eigentijdse Ridderkerkse cultuur, 
muziek en kunst; 
e. het bevorderen van cultuuruitwisseling en het organiseren van festivals 
met een Ridderkerkse uitstraling; 
f. het samenwerken met scholen om jongeren zowel actief als passief 
kennis te laten maken met cultuur in al haar facetten; 
g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

R SGP13 Blz. 137. Bar-
samenwerking 

De Bar-samenwerking wordt hier genoemd 
onder de overige risico's. Kunt u 
aangegeven welke risico's de Bar-
samenwerking met zich mee brengt? 

Attema Dat is op dit moment moeilijk concreet te benoemen. Een omvangrijke 
reorganisatie als deze brengt natuurlijk altijd risico’s met zich mee in de zin 
van niet voorziene ontwikkelingen die kunnen maken dat het tegen zit. In 
de komende begroting zal dit nader worden uitgewerkt. 

R SGP14 Blz. 167 Het lijkt er op dat de gemeente voor wat 
betreft het centrumplan ‘getrouwd’ is met 
projectontwikkelaar Leyten. Wordt er ook 
acquisitie gedaan bij andere ontwikkelaars? 

Van 
Houcke 

Het college heeft op 9 mei 2006 besloten om Leyten te selecteren als 
ontwikkelaar van de kaatste fase van het Centrumplan. Zolang er nog 
gesprekken gaande zijn met Leyten, is het niet mogelijk om een andere 
ontwikkelaar in te schakelen. 

R SGP15 Blz. 188 / 222 Op pagina 188 wordt aangegeven dat de 
boekwaarde van de niet in exploitatie 
genomen gronden NR aan het begin van het 
jaar 69.900 was, en dat dit bedrag in 2012 is 

Van 
Houcke 

De € 77.000,- advieskosten betreffen kosten die gemaakt zijn voor het 
vestigen van het voorkeursrecht (Wvg). Daarnaast zijn advocaatkosten 
gemaakt bij het voeren van juridische procedures van de percelen die via 
de Wvg aan de gemeente zijn aangeboden, voordat de 
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gedesinvesteerd. Op pagina 222 staat dat 
het complex is afgesloten, waarbij het er op 
lijkt dat op dat moment de boekwaarde 
117.300 was, wat bestond uit 77.100 
advieskosten en 40.200 beheerskosten. 
Kunt u aangeven hoe een en ander zich tot 
elkaar verhoudt. En hoe kunnen 77.100 
advieskosten, 44.200 beheerskosten met 
zich mee brengen? 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) in werking was getreden (1 jan 2012). 
 
Deze kosten worden ingebracht in de GREX Nieuw Reijerwaard. De GR 
vergoedt de kosten aan de gemeente. 
 
De € 40.200 beheerskosten betreffen:  

• Ambtelijke uren voor de vestiging van de Wvg; 
• Ambtelijke uren die zijn besteed aan onderhandelingen met 

eigenaren die hun grond via de Wvg te koop hebben aangeboden; 
• Kapitaalslasten en overhead.  

 
Afgesproken is dat ambtelijke uren  voor rekening van de gemeente 
komen. 

R SGP16 Blz. 190 en 222 /Terrein 
Bakker Staal 

Waarom kunnen de kosten voor enkele in 
het openbare gebied nog te verrichten 
werkzaamheden niet meer verhaald 
worden? 

Van 
Houcke 

Dit betreffen kosten voor de aanleg van de doortrekking van de 
Gieterijstraat. Deze kosten zijn geen onderdeel geweest van de 
overeenkomst die destijds met ROOS Vastgoed III is overeengekomen en 
kunnen daarom niet worden verhaald op de ontwikkelaar. 

M SGP17 Blz. 15 Overleg met 
Centrum ondernemers 

Hoe vaak is inmiddels overleg gevoerd in 
2013 met de ondernemers, hoe worden 
deze overleggen gewaardeerd en komen er 
nog concrete acties uit? 

Dokter Er vindt regelmatig overleg plaats met ondernemers, vastgoedeigenaren en 
politie in het Centrumoverleg. Hierin komen allerlei zaken die rond het 
centrum spelen aan bod, o.a. veiligheid, bereikbaarheid en invulling van het 
centrum. Alle partijen zien dit overleg als zeer functioneel. Recent heeft 
bijv. een schouw plaats gevonden, waarbij met alle partijen door het 
centrum is gelopen en ‘mankementen’ zijn genoteerd waaruit concrete 
acties voor de diverse partijen voortkomen. Ook vindt n.a.v. het 
centrumoverleg maatwerk richting individuele bedrijven plaats. 

M SGP18 Blz. 20 Verminderen van het aantal 
geluidsgehinderde. Dit jaar worden de 
laatste woningen gesaneerd. Dit is deels 
een administratieve handeling. Kunt u dit 
uitleggen? 

Van 
Houcke 

Er staan nu nog 28 woningen op de A-lijst die met behulp van ISV3 
gesaneerd worden. Dat zijn woningen aan de Pruimendijk en 
Rijksstraatweg. Dat is deels een administratieve handeling omdat sommige 
woningen gesloopt zijn of een andere bestemming hebben gekregen. 
Tevens zijn enkele maatgevende wegen van een 50 km zone verandert in 
een 30 km zone. In deze gevallen kunnen woningen administratief 
gesaneerd worden. 

M SGP19 Blz. 29 / 
Woningmarktafspraken 

De Stadsregio beoogt nog dit jaar 
woningmarktafspraken te maken met de 
gemeenten tot 2020. 
 
Welk belang heeft Ridderkerk bij deze 
afspraken?  Is Ridderkerk juist niet veel 
meer gediend met het vervallen van de 
huidige afspraken?  Vanwaar de ijver van de 
Stadsregio om over het eigen “bestuurlijke 

Van 
Houcke 

Met de Stadsregio (dat zijn dus de gemeenten binnen de Stadsregio 
onderling) zijn afspraken gemaakt tot en met 2014.  
Inmiddels vindt overleg plaats aan bestuurlijke tafels in subregio-verband. 
Daaruit is al min of meer vast komen te staan, dat er geen afspraken op 
getallen zullen worden gemaakt voor de volgende periode (2015-2020). Het 
zal meer gaan om kwaliteit/ woonmilieu en onderlinge afstemming. 
 
De Stadsregio bestaat uit de gezamenlijke gemeenten binnen de 
Stadsregio. Voordat overleggen worden beëindigd is het wel van belang 
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graf” per 01-01-2014 te regeren? met elkaar te bespreken en vast te leggen, waar gemeenten onderling nog 
met elkaar verder willen communiceren en afstemmen dan wel waarover 
men onderling nog afspraken wil maken. Op velerlei gebied heeft de 
Stadsregio een faciliterende rol vervuld, onder andere in kennisdeling.  

M SGP20 Blz. 29 en 82 / Buurtbus Wanneer geeft de Stadsregio en/of de RET 
duidelijkheid over het al dan niet opnemen 
van de buurtbus als maatwerkvervoer in de 
reguliere lijnvoering?  Is dat tijdig voor de 
behandeling van de begroting voor 2014 
(begin november dit jaar)? 
 

Den 
Ouden 

Op dit moment werkt de Stadsregio aan de ontwerp- beleidslijn 
maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer.  
Onze ambitie is om te gaan rijden met twee RET achtpersoon bussen. Voor 
de komende drie jaar heeft de stadsregio in haar ontwerp- beleidslijn een 
vaste maximum subsidie per jaar opgenomen onder voorwaarde dat de 
gemeente ook bijdraagt. Over de beleidslijn zal het Algemeen bestuur van 
de stadsregio in oktober een besluit nemen.  

M SGP21 Blz. 63 Klachten hoge waterstanden in kruipkelders. 
Uit welke wijken/straten komen deze 
klachten? 

Den 
Ouden 

Voor zover bekend zijn voor een aantal gebieden klachten over te hoge 
grondwaterstanden in de gemeente. In het vGRP zijn gebieden in kaart 
gebracht van geconcentreerde klachten. Bolnes, Rijsoord en 
Slikkerveer/Centrum. In deze gebieden worden de grondwaterstanden 
gemeten. In het vGRP is het beleid vastgesteld ten aanzien van de 
verdeling van de taken van de gemeente en particulieren inzake de 
bestrijding van grondwateroverlast.. 

M SGP22 Blz. 69 ondergrondse afval 
containers 

Kan er inmiddels al een aantal concrete 
locaties genoemd worden waar mogelijk 
containers geplaatst zullen worden? 

Den 
Ouden 

Ja. De voorbereidingen zijn getroffen voor de Riederborgh en de Louise de 
Colignylaan. 
 

M SGP23 Blz. 76 Regionaal onderzoek maatwerkvervoer. 
Wanneer verwacht u in 2013 duidelijkheid te 
kunnen geven over de buurtbus? 

Den 
Ouden 

Op dit moment werkt de Stadsregio aan de ontwerp- beleidslijn 
maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer.  
Onze ambitie is om te gaan rijden met twee RET achtpersoon bussen. Voor 
de komende drie jaar heeft de stadsregio in haar ontwerp- beleidslijn een 
vaste maximum subsidie per jaar opgenomen onder voorwaarde dat de 
gemeente ook bijdraagt. Over de beleidslijn zal het Algemeen bestuur van 
de stadsregio in oktober een besluit nemen. 

M SGP24 Blz. 78  adoptie rotondes Door te kiezen voor reclame op rotondes, 
komt daarvoor de verkeersveiligheid niet in 
gevaar? Welke rotondes komen hiervoor in 
aanmerking/beoogd. 

Den 
Ouden 

Er zijn maximale afmetingen voorgeschreven voor de borden zodat het 
overzicht op de rotondes gewaarborgd blijft. 
De reden voor reclames op rotondes is om inkomsten te genereren.  
Op een aantal rotondes, onder andere op de Vlietlaan, zijn auteursrechten 
van toepassing en komen zonder toestemming van de kunstenaar niet in 
aanmerking.  

M SGP25 Blz. 83  Riolering Om wat voor soort lozing – van wat voor 
soort stof - ging het precies nabij de 
Ridderhaven zodanig dat schade aan 
leidingen en gemaal is opgetreden?  Wat is 
de bron van de vervuiling in het 
drainagewater?  Is bekend wie daarvoor 
verantwoordelijk is?  Zo ja, waarom kan de 

Den 
Ouden 

Er is door een laboratorium onderzoek gedaan naar de stof. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de stof hoofdzakelijk uit calcium bestaat. Verder 
is het onderzoek in volle gang in samenwerking met DCMR.  
De gemeente werkt aan de bewijslast om de schade (ca. €100.000,-) te 
verhalen. 
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schade niet worden verhaald?  Hoe kan 
lozing en dus  schade in de toekomst 
worden voorkomen?  

M SGP26 Blz. 148 / Bijlage 5 Volgens tabel 1 bestaat de sociale voorraad 
op 1 januari 2012 uit 7.762 woningen.  
Volgens tabel 3 is dat 7.810. 
 
Wat is de verklaring van het verschil? 

Van 
Houcke 

Dit zal aan Woonvisie worden voorgelegd.  

M SGP27 Blz. 152 / ISV oud Hoe reëel is dat vóór 31 december 2014 de 
nog te leveren prestaties ISV oud ook echt 
zijn geleverd?  Wat is het (financiële?) 
gevolg als dat niet gebeurt? 

Van 
Houcke 

Prestatie 1  
Er zouden nog 89 nultredenwoningen moeten worden opgeleverd. Als het 
project Driehoek Het Zand van start gaat, zal deze prestatie geen 
problemen meer opleveren. 
Prestatie 2, 3 en 4  
Alles is erop gericht om dit jaar / begin volgend jaar een start te maken. 
Dan zijn deze prestaties naar verwachting ook voldoende gehaald. 
Prestatie 6  
Wordt gehaald. 
Prestatie 7 
De damwand wordt naar verwachting nog voor de zomer opgeleverd of net 
daarna. Dan kunnen de volgende stappen worden gezet. 
Het financiële gevolg kan zijn, dat we een evenredig deel van het nog niet 
vastgestelde bedrag aan subsidie moeten terug betalen. Daarom is er een 
bedrag opgenomen in de weerstandsparagraaf. 

M SGP28 Blz. 157-162 / 
Bestemmingsplannen 

Sommige bestemmingsplannen kunnen niet 
vóór 1 juli 2013 worden geactualiseerd 
terwijl dat wel zou moeten.  Tegelijk is voor 
enkele daarvan vóór die datum geen 
beheersverordening ter vaststelling aan de 
raad voorgelegd (Ridderkerk Centrum, 
Rijsoord, Ridderkerk-Zuid, Verenambacht, 
Donkersloot). 
 
Loopt de gemeente hierdoor nog andere 
risico’s dan het niet mogen innen van leges? 
En als het alleen om het laatste gaat, om 
hoeveel geld gaat het dan naar 
verwachting? 

Van 
Houcke 

Het niet mogen vorderen van legeskosten is de enige sanctie die rust op 
het niet tijdig actualiseren van bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan 
behoudt wel rechtskracht. 
 
Naar verwachting zijn de financiële gevolgen beperkt. Enerzijds omdat een 
groot gedeelte van de opbrengsten uit leges komt van grote bouwprojecten 
(woningbouwprojecten of ontwikkeling van bedrijventerreinen). Anderzijds 
omdat het aantal bouwaanvragen als gevolg van de crisis is afgenomen. 
 
De actualisatie van bestemmingsplannen is afgestemd op de grote 
bouwprojecten. Voor deze projecten zullen we dus geen leges mislopen. 

M SGP29 Blz. 160 - 162 Voor Ridderkerk Centrum, Rijsoord en Zuid 
worden beheersverordeningen voorbereid, 
voor Veren Ambacht en Donkersloot wordt 
dat nog bezien. Het innen van leges is 

Van 
Houcke 

Qua gebruiksgemak is een beheersverordening niet nadeliger dan een 
bestemmingsplan. 
Daarnaast worden beperkte uitbreidingsmogelijkheden zoals opgenomen in 
de huidige bestemmingsplannen, ook in een beheersverordening mogelijk 
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hiermee wel geborgd, maar wordt 
onderkend dat er ook nadelen kleven aan 
het gebruiksgemak  van een 
beheersverordening voor burgers, bedrijven 
en ook ambtelijke organisatie, verder zijn 
ook bouwmogelijkheden veel minder als bij 
een bestemmingsplan. Graag een reactie 

gemaakt. 

M SGP30 184, Verbetering situatie 
Verenambacht en situatie 
bewoners 

Zijn er al eerste reacties bekend van 
bewoners n.a.v. de genomen maatregelen? 
Al dan niet positief. 

Den 
Ouden 

De genomen maatregel van het eenrichtingsverkeer op de Handelsweg 
blijkt positief uit te pakken.  
Voor de geluids- en andere vormen van overlast door geparkeerde 
vrachtwagens op het industrieterrein Verenambacht is recent een 
startnotitie “Haalbaarheidsstudie vrachtwagenparkeerplaats t.b.v. 
Verenambacht, op Cornelisland” vastgesteld. 

M SGP31 195 Door de toename van het aantal kinderen op 
het voormalig Van Peltterrein én in de F. 
Bolstraat is behoefte aan een veilige 
speelvoorziening. Voor wanneer staat de 
realisatie op de planning, en waar wordt het 
speelterrein gerealiseerd? 

Den 
Ouden 

Een speelvoorziening staat gepland voor uitvoering in 2014 
De locatie is vastgelegd (vlakbij de nieuwe brug). 

K SGP32 Blz. 11 VPB Heeft de gemeente momenteel activiteiten 
die conform nieuwe wet en regelgeving als 
VPB-plichtig aangemerkt zouden moeten 
worden, en hoeveel "winst" wordt hiermee 
momenteel gerealiseerd? 

Den 
Ouden 

Deze vraag kan op dit moment nog niet beantwoord worden. Per brief van 
21 mei 2013 heeft Staatssecretaris Weekers van Financiën de Eerste en 
Tweede Kamer geïnformeerd dat Nederland binnen een termijn van 18 
maanden wetgeving zal vaststellen die erop gericht is dat 
overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen op dezelfde 
wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden 
onderworpen. De nieuwe wet zou per 1 januari 2016 in werking moeten 
treden.  
Welke bedrijfsmatige- of concurrerende activiteiten wij als gemeente 
uitvoeren en hoeveel “winst” wij daarbij eventueel maken zal uit 
inventarisatie moeten gaan blijken. Hiervoor zullen wij  een aanpak en 
planning gaan voorbereiden. 
Enkele voorbeelden van activiteiten in dit verband zijn: de exploitatie van 
onroerend goed, zowel verkoop, erfpacht als verhuur; de ontwikkeling en 
exploitatie van openbare ruimte, denk aan inkomsten uit (vergunningen 
voor) reclame-uitingen, parkeervoorzieningen (auto's en fietsen), markten, 
begraafplaatsen, havens, riolering en waterzuivering; sociale werkplaatsen 
(WSW); exploitatie van sportvoorzieningen; dienstverlening aan derden en 
deelname in regionale ontwikkelingsmaatschappijen (nv of bv). 

K SGP33 Blz. 12/13 Koopkracht 
eigen inkomsten. 

Waarom neemt u hier niet een bedrag op ter 
grote van 1,75% van de inkomsten over 
2013, die naar ik aanneem wel bekend 

Den 
Ouden 

De relatie van 1,75% inflatiecorrectie over € 19,5 miljoen eigen inkomsten 
als nieuw dekkingsmiddel gaat niet op. Een prijscorrectie op leges en 
retributies (zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing) wordt berekend in 
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zullen zijn. Nu staat er een PM post die als 
nihil meetelt in de totaal tellingen. Als hier 
een bedrag had gestaan, zou het totaal 
beeld er wellicht wezenlijk anders hebben 
uitgezien. In de begroting voor 2013 is voor 
de inkomsten uit belastingen, leges en 
heffingen bijna 19,5 miljoen opgenomen. 
1,75% daarover is een bedrag van circa 
340.000 euro.  

relatie tot bijgestelde uitgaven en de mate van kostendekkendheid. Dit 
werken wij uiteraard per product verder uit in de paragraaf Lokale heffingen 
van de begroting 2014. 

K SGP34 Blz. 13 meicirculaire Tijdens de werkgroep kas werd aangegeven 
dat de meicirculaire vrijdag 31 mei was 
ontvangen. Wanneer kunnen wij informatie 
verwachten over de uitkomsten hiervan? 

Den 
Ouden 

De resultaten van de meicirculaire Gemeentefonds worden vóór de 
commissievergadering van 20 juni aan de raadsleden kenbaar te maken. 

K SGP35 Blz. 14 doorgeschoven 
prestaties 2012 

In het overzicht op pagina 14 is een bedrag 
opgenomen van 805.200 voor 
doorgeschoven prestaties. In het 
raadsbesluit bij agenda punt 3A van de 
raadsvergadering van 27 juni wordt 
gesproken over een bedrag van 705.200. 
Wat is het juiste bedrag? of gaat het hier niet 
over het zelfde? 

Den 
Ouden 

Bij het opstellen van de Kadernota is geen rekening gehouden met het feit 
dat een deel van de door te schuiven prestaties uit 2012 wordt gedekt door 
een nog te ontvangen subsidie van de Stadsregio die ook doorschuift. Het 
bedrag aan doorgeschoven prestaties dat per saldo ten laste van de 
algemene reserve wordt gebracht is € 705.200 (zie in dit verband ook het 
antwoord op vraag CU20). 

K SGP36 Blz. 18 Dividend Eneco Op basis van de gemiddelde uitkering over 
de laatste drie boekjaren wordt de uitkering 
structureel verhoogd met 100.000. Volgens 
de toelichting op blz. 15 worden de dividend 
opbrengsten al geraamd op basis van de 
opbrengsten van de voorgaande drie jaren. 
Kunt u aangeven hoe dit zich tot elkaar 
verhoudt? 

Den 
Ouden 

De dividendopbrengsten zijn de laatste drie jaren als volgt: 
Dividend 2010 €    797.568 uitbetaald in 2011 
Dividend 2011 € 1.154.168 uitbetaald in 2012 
Dividend 2012 € 1.318.406 uitbetaald in 2013 
Het gemiddelde hiervan is € 1.090.050. Op basis hiervan is de raming met 
€ 100.000 verhoogd tot € 1.100.000. 

K SGP37 Blz. 18 Post onvoorzien. De post wordt afgeraamd naar 1 euro per 
inwoner. Dit was 2,50 per inwoner, derhalve 
een "besparing" van 1,50 per inwoner. Met 
circa 45.000 inwoners derhalve een 
besparing van 67.500. Waarom is de 
besparing in dit geval 64.000? 

Den 
Ouden 

De post onvoorzien wordt feitelijk teruggebracht van € 114.000 tot € 50.000 
(ongeveer € 1 per inwoner). Dat geeft een besparing van € 64.000. 

K SGP38 Blz. 19 Parkeergarage Waarop is de aanname gebaseerd dat hier 
40 a 50 mensen interesse in zoude hebben? 
Is het niet zo dat de garage onder het 
gemeentehuis in eigendom gedeeld wordt 
met Leijten, dat opbrengsten en kosten ook 
gedeeld worden, en dat de opbrengsten 

Den 
Ouden 

Het is een indicatie gebaseerd op informatie die is opgehaald  bij de 
winkeliers. Er is gepolst of er interesse is. 
De garage onder het gemeentehuis wordt in eigendom gedeeld met Leijten. 
Alle kosten en opbrengsten komen ten laste / ten goede van de exploitatie 
van de parkeergarage. Het uiteindelijke resultaat (positief of negatief) van 
de totale exploitatie wordt verdeeld met Leijten. De opbrengsten zijn 
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voor de gemeente in dit geval derhalve 
5.000 zijn in plaats van 10.000? 

daardoor mede afhankelijk van de totale kosten die gemaakt worden en de 
inkomsten van de kaarten verkoop. 

R VVD01 Algemeen Graag een overzicht van alle regelingen 
waar we meer doen dan wettelijk 
voorgeschreven (vb. leerlingenvervoer 2 km 
i.p.v. 6 km, ruimere minimaregelingen enz.) 

Den 
Ouden 

Er zijn op het gebied van uitkeringen en minimabeleid geen regelingen 
waar we meer doen dan wettelijk is voorgeschreven. 
 
Verordening leerlingenvervoer: 
In het algemeen geldt landelijk dat leerlingen die naar een school voor 
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs 
gaan recht hebben op een vergoeding van de kosten van het 
leerlingenvervoer bij een kilometergrens van 6 kilometer (afstand woning – 
school). In Ridderkerk hebben leerlingen die naar een school voor speciaal 
basisonderwijs of een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs gaan al 
recht op een vergoeding als zij 2 kilometer van de school wonen. 

R VVD02 Blz. 16 Structuurvisie Onderschrijft de gehele coalitie de volledige 
structuurvisie? Zo nee, op welke punten 
wijkt welk collegelid af? 

Van 
Houcke 

Het college, sprekend met één mond, heeft niet de vrijmoedigheid om 
namens de coalitie te spreken. 
 

R VVD03 Blz. 18 Samenwerken 
instellingen en 
organisaties. 

Op welke wijze zorgt het college er voor dat 
de zorgaanbieders en instellingen 
vraaggericht blijven werken i.p.v. 
aanbodgericht? Hoe wordt voorkomen dat 
bepaalde organisaties zich onmisbaar 
maken, terwijl ze wel zouden kunnen 
verdwijnen?  

Van der 
Sluijs 

Bij het sluiten van contracten met aanbieders worden hierover afspraken 
gemaakt. Een organisatie die niet vraaggericht werkt en geen aanbod heeft 
dat is afgestemd op de arrangementen die de gemeente wil inzetten, heeft 
geen bestaansrecht en zal vanzelf verdwijnen.  

R VVD04 Blz. 18 economie 
verbinden 
onderwijsinstellingen met 
bedrijfsleven 

Wat is de stand van zaken nu? Dokter Het thema staat op de agenda bij onze contacten met onderwijsinstellingen 
en het bedrijfsleven. Waar mogelijk én indien er behoefte aan is, worden 
dwarsverbanden gelegd. 
Een voorbeeld is het initiatief van het Maximacollege voor het opzetten van 
een leer-werkomgeving. De gemeente denkt mee en helpt bij het leggen 
van contacten met het bedrijfsleven. 

R VVD05 Blz. 19 buurtbus Al enige jaren wordt gesteld dat de buurtbus 
binnenkort geïntegreerd gaat worden in het 
regulier openbaar vervoersysteem. Ook nu 
weer. Welke harde toezeggingen of harde 
afspraken zijn er dat dit in 2014 ook 
daadwerkelijk gebeurt? 

Den 
Ouden 

Er zijn nog geen harde afspraken. 
Op dit moment werkt de Stadsregio aan de ontwerp- beleidslijn 
maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer.  
Onze ambitie is om te gaan rijden met twee RET achtpersoon bussen. Voor 
de komende drie jaar heeft de stadsregio in haar ontwerp- beleidslijn een 
vaste maximum subsidie per jaar opgenomen onder voorwaarde dat de 
gemeente ook bijdraagt. 
Over de beleidslijn zal het Algemeen bestuur van de stadsregio in oktober 
een besluit nemen. 

R VVD06 Blz. 20 realisatie PI Oordeel betrekken burgers bij plannen was 
het streven een 6. Slechts 5,5 is 
gerealiseerd. Wat is uw verklaring hiervoor? 

Van der 
Sluijs 

Zie SGP01. 

Raadsvragen per 14 juni 2013  



 Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

47 

En wat gaat u doen anders dan tot op heden 
om wel minimaal een 6 te scoren? 

R VVD07 Blz. 29 
ondernemersplatform 

Hoe vaak spreekt het college met dit 
platform? 

Dokter Het college is vertegenwoordigd bij de deelnemersvergadering die twee 
keer per jaar worden gehouden. Of het college of één van zijn leden 
aanwezig is in de bestuursvergaderingen van het platform (4-6 keer per 
jaar) is afhankelijk van een uitnodiging van het bestuur. 

R VVD08 Blz. 31 busvervoer In het AD  van 25 mei meldt de stadsregio 
dat de bus bij reizigers minder in trek is. Hoe 
verhoudt zich dit tot uw wens diezelfde 
stadsregio te vragen meer te investeren in 
busvervoer? 

Den 
Ouden 

De gemiddelde terugloop is vooral ontstaan door bezuinigingen in de 
gehele regio. In veel  gemeenten (andere dan Ridderkerk) is namelijk fors 
gesneden in lijnvoering. In Ridderkerk is het kwaliteitsniveau nagenoeg 
ongewijzigd gebleven. Het aantal reizigers is in 2012 zelfs iets gestegen. 
Het is legitiem om de stadsregio te vragen te blijven streven naar optimale 
kwaliteit voor Ridderkerk.  

R VVD09 Blz. 43 afdracht aan 
regiofonds 

Wat is de hoogte van dit bedrag en heeft 
Woonvisie inmiddels wel betaald? 

Van 
Houcke 

De hoogte van de afdracht bedraagt € 30.190. Woonvisie heeft dit bedrag 
betaald. Het complex zal in 2013 worden afgesloten met een verlies van 
ca. € 40.000. 

R VVD10 Blz. 63 oordeel bezoeker 
openingstijden 
gemeentehuis 

Het oordeel is gedaald van 7,2  naar 6,7. 
Hoe kunt u dan stellen (zie monitor blz. 45) 
dat de eerste inzichten een positief beeld 
tonen over de nieuwe openingstijden? 

Dokter Het eerste kwartaal van 2013 laat een verbetering in de wachttijden zien 
ten opzichte van het eerste kwartaal in 2012. 

R VVD11 Blz. 78 Volkstuinen Graag nadere toelichting. Klopt het dat de 
vereniging op gaat draaien voor tuinen die 
niet verhuurd worden? M.a.w. leegstaande 
tuinen leiden tot verhoging huren van de wel 
verhuurde tuinen? Bent u niet bang dat dan 
nog meer volkstuinders af zullen haken? 

Den 
Ouden 

De gemeente is nog in overleg met een groep mensen die bezig is met het 
oprichten van een volkstuinvereniging. Voorgesteld is dat de gemeente in 
een opstartperiode dit nog voor haar rekening neemt. Afgesproken moet 
nog worden tot wanneer de opstartperiode duurt. 

R VVD12 Blz. 79 terugloop 
belangstelling schouwen 

Hoe is geprobeerd mensen hiervoor 
enthousiast te krijgen (dus anderen dan het 
wijkoverleg)? 

Den 
Ouden 

Door middel van oproepen in de Combinatie en het onder de aandacht 
brengen bij de wijk overleggen wordt geprobeerd bewoners mee te krijgen. 
In april hebben we ook een opfrisavond gehouden voor de bewoners die de 
afgelopen tijd zijn gaan meelopen. Op deze avond hebben ook nieuwe 
bewoners zich gemeld. 

R VVD13 Blz. 107 BIZ Opnieuw noemt u nadrukkelijk BIZ. Zien 
ondernemers nu wel wat in BIZ of niet? 
Graag uitleg 

Dokter De meningen over de BIZ zijn verdeeld onder ondernemers. Zolang ze 
geen problemen in hun omgeving ervaren en/of de meerwaarde van een 
BIZ niet zien, is het voor hen een extra kostenpost. Dit is ook het geval als 
er andere instrumenten worden ingezet om de bedrijfsomgeving 
aantrekkelijk te houden. Zo voorzien momenteel bijvoorbeeld het Keurmerk 
Veilig Ondernemen op de Boelewerf en het Centrumoverleg in het centrum 
in deze behoefte, waardoor de behoefte aan een BIZ niet of in beperkte 
mate aanwezig is. 
De wetgeving rond de BIZ stelt hoge eisen aan het draagvlak onder 
ondernemers. De gemeente staat welwillend tegenover het opzetten van 
een BIZ als er sprake is van bereidheid onder ondernemers. Daarnaast 
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volgen we de ontwikkelingen rond de nieuwe BIZ-wetgeving op de voet. 
R 
 
 

VVD14 Blz. 108 bindende 
afspraken met politie. 

Graag een opsomming van de top 10 van 
afspraken die u als eerste wilt vastleggen 
met de politie. 

Attema Voor 2013 en 2014 zijn reeds afspraken gemaakt met de politie. Deze 
staan vermeld in het gemeenteblad, die als bijlage van het Regionaal 
Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014 in oktober 2012 naar u 
gezonden is.   

R VVD15 Blz. 110 economie als 
speerpunt 

Waaruit blijkt dat dit college economie als 
speerpunt ziet (anders dan reguliere 
bedrijfsbezoeken B&W)? 

Dokter De inzet op economie is geïntensiveerd. Bedrijfsbezoeken worden niet 
alleen afgelegd door het College, maar ook door de portefeuillehouder en 
door ambtenaren. Door de bezochte ondernemers wordt dit als zeer 
positief ervaren. Daarnaast is de gemeente nadrukkelijker aanwezig in 
lokale netwerken, zoals ondernemers- en winkeliersverenigingen. Rekening 
houdend met de (wettelijke) mogelijkheden stelt de gemeente zich 
faciliterend op. 

R 
 

VVD16 Blz. 119 relatie 
bedrijvencontactfunctionari
s en regisseurs werk 

De relatie tussen genoemde functionarissen 
is geïntensiveerd. Wat zijn concreet de 
opbrengsten  van die intensivering? 

Dokter Door het intensieve overleg en benutten van elkaars netwerk, worden snel 
tips en leads doorgegeven. Dit heeft inmiddels geleid tot plaatsing van 
werkzoekenden bij bedrijven. 

R VVD17 Blz. 122 lijkbezorging Graag een uitleg van de zin: een voordelig 
resultaat levert een nadeel op. Graag daarbij 
ook betrekken de opmerkingen over de 
lijkbezorgingsrechten op blz. 131. Is het 
mogelijk een volledig overzicht te krijgen van 
baten en lasten van de 
lijkbezorgingsrechten? 

Den 
Ouden 

Op blz. 122 ( programma 5, zie ook blz. 233) wordt het ontstane voordeel 
van € 49.700 op baten ( zie programma 3, blz. 75 en blz. 224) als extra 
dotatie aan de egalisatie reserve ( nadeel) opgevoerd. Op blz. 131 blijkt dat 
de baten en lasten op lijkbezorging budgetneutraal zijn. Een overzicht van 
de baten en lasten van de lijkbezorgingsrechten is als bijlage toegevoegd. 

R VVD18 Blz.126 Dekkingsreserve 
2011 

Graag uitleg: De dekkingsreserve wordt niet 
aangewend, maar toch is er een nadeel van 
266.600 euro 

Den 
Ouden 

De geraamde aanwending van de dekkingsreserve 2011 in de begroting 
2012 is een bate. In de rekening bleek deze aanwending niet nodig: de 
bate is niet gerealiseerd. Ten opzichte van de begroting is dat een nadeel. 

R VVD19 Blz. 132 Woonlastenbeleid De gemaakte opmerking moeten wij zo 
lezen dat als de lasten voor tarieven dalen 
er niet in gelijke mate een OZB verhoging 
wordt doorgevoerd? Dus een breuk met het  
beleid van de vorige coalitie? 

Den 
Ouden 

Dit uitgangspunt is vastgelegd in de Belastingnota 2011 (pag. 14) en door u 
vastgesteld op 15-12-2011. Dit uitgangspunt luidt als volgt:  “dat de lokale 
woonlasten niet meer stijgen dan met het landelijke inflatiecijfer 
(trendmatige loon- en prijscorrectie).”  

R VVD20 Blz. 132 
kwijtscheldingsbeleid 

Is een kwijtscheldingsbeleid in deze tijden 
van bezuinigingen nog wel te 
verantwoorden?  
De bedragen die worden kwijtgescholden , 
worden doorberekend in de tarieven van 
mensen die wel hun OZB enz. betalen? 

Den 
Ouden 

Het kwijtscheldingsbeleid is gemeentelijk beleid dat jaarlijks wordt 
vastgesteld door het College van B&W. In dit beleid bepaalt de gemeente 
van welke belastingen kwijtschelding in principe mogelijk is en wat de grens 
is van inkomen en vermogen. De regels omtrent de kwijtschelding zijn wel 
gebonden aan wettelijke regels die zijn vastgelegd in de “Leidraad 
Invordering 2008”. Hiermee wordt de groep mensen die het echt niet kan 
betalen geholpen, de gemeente vindt dit een goede zaak. 

R VVD21 Blz. 137 punt 8 personeel Onvoldoende kwalitatief en kwantitatief 
personeel wordt als risico benoemd. 
Waarom wordt hier niet vermeld dat dit risico 
verkleind wordt door de BAR 

Dokter Een van de doelstellingen van de BAR samenwerking is nog steeds om de 
kwetsbaarheid te verminderen: een grotere omvang van specialismen daar 
waar nu de omvang beperkt is en beter om kunnen gaan met onvoorziene 
omstandigheden van vacatures en ziekte. Ook willen we met de 
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samenwerking? Of komt het college hier van 
terug? 

samenwerking beter kunnen inspelen op de arbeidsmarktontwikkelingen. 
Met de samenwerking zal het risico op onvoldoende kwalitatief en 
kwantitatief personeel minder worden maar het risico blijft altijd bestaan. 

R VVD22 Blz. 137 Risico BAR De raad heeft ingestemd het college 
goedkeuring te verlenen voor de oprichting 
van de GR BAR mede omdat gesteld is dat 
hier een efficiencywinst van 10% te behalen 
is. Nu wordt de BAR samenwerking als 
risico gepresenteerd. Waarom heeft het 
college dit niet gemeld bij de eerdere 
besluitvorming? Is de raad eerder op het 
verkeerde been gezet? 

Attema Een omvangrijke reorganisatie als deze brengt natuurlijk altijd risico’s met 
zich mee in de zin van niet voorziene ontwikkelingen die kunnen maken dat 
het tegen zit. In de komende begroting zal dit nader worden uitgewerkt. 
Het streven naar een efficiencywinst van 10% blijft overeind en staat los 
van het benoemen dat er een risico kan zijn. 

R VVD23 Blz. 141 beheerplannen In vorige jaren bleek dat de 
onderhoudskosten telkenmale hoger 
uitvielen. Op grond waarvan denkt u dat 
desondanks met lagere dotaties rekening 
gehouden kan worden? Of is dit wishful 
thinking? 

Den 
Ouden 

De telkenmale hogere onderhoudskosten betreffen de kosten aan met 
name het openbaar groen  waarvoor geen reserves zijn. 
Deze kosten staan los van de kosten aan de kapitaalgoederen zoals 
wegen, riolering en kunstwerken waarvoor wel onderhoudsreserves zijn 
ingesteld. De lagere dotaties hebben betrekking op deze 
onderhoudsreserves. 

R VVD24 Blz. 194/196 In 2012 is ruim 4 miljoen onttrokken aan de 
algemene reserve. Is het college van plan 
deze lijn voort te zetten? Of kiest het college 
voor daadwerkelijke bezuinigingen? 

Den 
Ouden 

Een structureel sluitende, stabiele begroting is voor dit college van belang. 
Het is niet de bedoeling van het college de algemene reserve hiervoor als 
structureel dekkingsmiddel in te zetten. Indien noodzakelijk zullen er 
aanvullende besparingen/bezuinigingen worden voorgesteld bij de 
begrotingsbehandeling 2014. 

R VVD25 Blz. 194/ blz. 200 punt 35  De reserve afvalstoffenheffing is behoorlijk 
gereduceerd. Voorziet het college dit ook in 
de komende jaren? Heeft dit de komende 
jaren effect op de tarieven? 

Den 
Ouden 

In de Nota reserves en voorzieningen 2011 is als beleid voor de Reserve 
bestemming afvalstoffenheffing het volgende vastgelegd. “Deze reserve 
dient om de voor- en nadelen op de afvalstoffenheffing tussen begroting en 
rekening te egaliseren zodat op rekeningbasis volledige kostendekking 
wordt bereikt. Het saldo van de reserve per 31 december van enig jaar 
wordt in de 4 jaren daarna verrekend met de te heffen afvalstoffenheffing.”  
Het saldo van deze reserve per 31 december 2012 wordt conform de Nota 
reserves en voorzieningen 2011 de komende 4 jaar ingezet. Dit zal een 
verlagend effect op het tarief voor de afvalstoffenheffing hebben. 

M VVD26 Blz. 26 jeugdzorg Welke organisaties kunnen volgens het 
college verdwijnen om het ingewikkelde 
stelsel op orde te krijgen? 

Dokter Van belang is dat de expertise vanuit de verschillende organisaties op 
elkaar wordt afgestemd en gecoördineerd wordt ingezet. In de toekomst zal 
dan blijken of dit in de praktijk leidt tot het wegvallen van organisaties.  
 

M VVD27 Blz. 27 subsidiebeheer Met de partners samen wordt gekeken naar 
nieuw beleid. Wordt ook regelmatig gekeken 
of bepaalde partners nog wel nodig zijn?  

Dokter Partners worden gezocht voor de uitvoering van beleid. Op het moment dat 
beleid verandert, verandert daarmee ook de rol van de betrokken 
partner(s). Dit kan betekenen dat bepaalde partner(s) niet langer nodig zijn 
en dat de samenwerking met een partner wordt beëindigd.  
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M VVD28 Blz.28 ondernemende 
kern 

Welke concrete stappen zijn inmiddels gezet 
om het economische beleid en 
ondernemersklimaat te bevorderen? 

Dokter De actielijnen vanuit de Nota Economisch Beleid worden nu opgepakt. 
Zoals toegezegd zullen tweejaarlijks de vorderingen middels een 
Raadsinformatiebrief worden gedeeld met de raad. 
Een concreet voorbeeld is het maatwerk richting individuele ondernemers 
over thema’s variërend van de fysieke bedrijfsomgeving tot het vinden van 
personeel. 

M VVD29 Blz.57 Restitutie BTW Medio 2013 meer duidelijkheid. Is er al meer 
te melden? 

Van der 
Sluijs 

Op dit moment niet. 

M VVD30 Blz.61 speelterreinen Op grond waarvan heeft het college 
besloten om ondanks de economische crisis 
toch te investeren in verbetering en 
aanpassing van speelterreinen? 

Den 
Ouden 

Het investeren in verbetering en aanpassen van speelterreinen vloeit voort 
uit het vastgestelde uitvoeringsbeleid spelen. Het college hecht waarde aan 
de aanwezigheid van voldoende speelgelegenheden van goede kwaliteit.  

M VVD31 Blz.77 adoptie rotondes Heeft men dit actief onder de aandacht 
gebracht en zo ja, hoe? 

Den 
Ouden 

Er is een overeenkomst aangegaan CityTec reclame. Er is al belangstelling 
getoond door bedrijven om op rotondes te adverteren. 

M VVD32 Blz.83 leegstand Onderschrijft u het gestelde nog steeds? 
Welke maatregelen worden genomen? 

Dokter De leegstand loopt in 2013 hard op. Ridderkerk volgt hiermee een 
landelijke trend. Vooral de ontwikkelingen in het centrum baren zorgen. We 
onderhouden nauw overleg met de ondernemers en vastgoedpartijen in het 
centrum. De belangrijkste reden van de oplopende leegstand ligt in 
teruglopende omzetten in combinatie met het niet tot nauwelijks verlagen 
van huurprijzen door beleggers. Waar mogelijk faciliteert de gemeente 
ondernemers. Dit laatste geldt niet alleen voor het centrum, maar voor alle 
bedrijvenlocaties. 

M VVD33 Blz.83 lozing op riolering Graag een nadere toelichting. O.a. wie is 
verantwoordelijk en kan de schade worden 
verhaald? 

Den 
Ouden 

Er is door een laboratorium onderzoek gedaan naar de stof. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de stof hoofdzakelijk uit calcium bestaat. Verder 
is het onderzoek in volle gang in samenwerking met DCMR.  
De gemeente werkt aan de bewijslast om de schade (ca. €100.000,-) te 
verhalen. 

M VVD34 Blz.99 BAR HRM De voorgestelde dekking betekent dat het 
bedrag voor de frictiekosten BAR 
samenwerking met 40.000 euro kan worden 
verlaagd? 

Dokter Nee, want het één staat los van het ander. Conform het raadsvoorstel van 
december 2012 gaat iedere reorganisatie gepaard met frictiekosten. 
Hiervoor hebben de raden budget beschikbaar gesteld. Frictiekosten zijn 
over het algemeen incidentele kosten die worden veroorzaakt door het 
uitplaatsen van taken en medewerkers naar de nieuwe organisatie. Zoals 
bijvoorbeeld kosten voor een onafhankelijke plaatsingscommissie. De 
aanschaf van de E-HRM-tool past binnen de reguliere structurele 
bedrijfsvoering en staat los van het feit dat we één ambtelijke organisatie 
gaan vormen. Ook als er geen BAR-organisatie gevormd zou worden, dan 
hadden we een dergelijke tool aan moeten schaffen. 

M VVD35 Blz. 108 7.4 Het college heeft zelf berekend wat de 
landelijke bezuinigingen voor Ridderkerk 
betekenen. Duidelijk is dat er op 
gemeentelijk niveau nog meer bezuinigd 

Den 
Ouden 

Bij het opstellen van de begroting 2014 gaan we ons beraden hoe we daar 
het beste mee kunnen omgaan. 
De informatie over eventuele rijksbezuinigingen wijzigt constant. 
Wat we willen vermijden is bezuinigingen die achteraf onnodig blijken te 
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moet worden, dan wat al benoemd is. Hoe 
anticipeert het college hierop? 

zijn geweest en niet meer teruggedraaid kunnen worden. 
Een belangrijk gegeven is dat de Provincie (financiële toezichthouder) eist 
dat in ieder geval de meicirculaire is verwerkt en dat doen we. Daarnaast 
hebben we nog steeds onze reservelijst met bezuinigingsmogelijkheden. 

M VVD36 Blz.134 inboeken 
bezuiniging 

Sinds wanneer worden voorstellen uit de 
kadernota direct als bezuiniging ingeboekt?  
M.a.w. de kadernota is eigenlijk de eerste 
vaststelling van de begroting en dus een 
mini begrotingsvergadering, waarin de raad 
al financiële besluiten neemt? Volgens het 
raadsvoorstel is de kadernota ter 
kennisname. 

Den 
Ouden 

In de tekst is aangegeven dat een bezuiniging wordt ingeboekt zodra deze 
is geaccordeerd. De maatregelen van bijlage 3 Monitor bezuinigingen op 
blz. 134 ev. zijn door de raad reeds eerder vastgestelde bezuinigingen. De 
provincie eist in het kader van het financieel toezicht dat noodzakelijke 
bezuinigingen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen op de 
raadsprogramma’s van de begroting verwerkt worden. Indien de 
bezuinigingen als stelpost zouden worden opgevoerd is er voor de 
toezichthouder onvoldoende zekerheid dat de noodzakelijke bezuinigingen 
worden uitgevoerd. 

M VVD37 Blz.133/134 Welke stappen zet het college om de deels 
of nog niet gerealiseerde bezuinigingen 
volledig te realiseren? 

Den 
Ouden 

Het principe is dat de begroting taakstellend is en dat voor (deels) niet 
gerealiseerde bezuinigingen door de budgethouder alternatieve dekking 
wordt aangegeven. 

M VVD38 Blz.142 
Investeringsvolume 

Gesteld wordt dat bij tekorten om 
investeringen te kunnen doen “ aanvullende 
middelen”  worden toegevoegd. Graag 
concreet aangeven waar die aanvullende 
middelen dan vandaan komen.  

Den 
Ouden 

Dat is op dit moment nog niet bekend. Hier komen we in de 2e 
programmamonitor 2013 op terug. 

M VVD39 Blz. 164 ontsluiting 
Rijnsingel 

Er wordt getracht de Stadsregio tot een 
andere conclusie te laten komen. Kortom de 
Stadsregio was al eerder tot een conclusie 
gekomen. Welke was dat? 

Van 
Houcke 

Tot op heden ziet de stadsregio, op basis van criteria in het Regionaal 
Verkeer en Vervoersplan (RVVP), geen aanleiding om subsidie te 
verstrekken voor de door WSHD geplande reconstructie van het kruispunt 
Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel. 

M VVD40 Blz. 201 U gaat er van uit dat het dividend Eneco de 
komende jaren hoger zal zijn en boekt dat 
voordeel vast in. U begroot dus niet meer op 
zijn Ridderkerks? 

Den 
Ouden 

Zie vraag SGP 36 
 

K VVD41 Blz. 3 geen ruimte wensen 
en nieuw beleid 

Hoe kan het zijn dat ondanks deze 
opmerking het college wel extra geld heeft 
voor haar nieuwe wensen? 

Den 
Ouden 

In het Coalitieakkoord is er geld gereserveerd om nieuwe impulsen 
mogelijk te maken op sociaal gebied en om invulling te geven aan de 
paragraaf duurzaamheid en milieu. De incidentele dekking is gevonden in 
het restant van de dekkingsreserve of de algemene reserve. Zie ook vraag 
PVDA50. 

K VVD42 Blz. 4 punt 5 Waarom draait het college een bezuiniging 
terug zonder daar tegenover alternatieve 
dekking te geven voor het hele bedrag? 

Den 
Ouden 

Het terug brengen van de bezuinigingen van amendement 83 – 2013 tot 
het niveau van 2013 wordt verwerkt in de concept  begroting 2014 – 2017. 
Hier staan diverse besparings- en bezuinigingsvoorstellen tegenover in de 
1e Monitor 2013 en de Kadernota 2014.Indien noodzakelijk zullen er 
aanvullende besparingen/bezuinigingen worden voorgesteld bij de 
begrotingsbehandeling 2014. 

K VVD43 Blz.4 punt 6 Wat is de meerwaarde van de vorming van Den 
Ouden 

Zie de tweede alinea op blz. 7 van de Kadernota 2014. Daarin is toegelicht 
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een dekkingsreserve in plaats van de 
andere reserves ongemoeid te laten? 

dat de provincie in het kader van het financieel toezicht de constructie van 
een tijdelijke dekkingsreserve op weg naar een sluitende 
meerjarenbegroting ook voor de volgende raadsperiode acceptabel vindt. 

K VVD44 Blz. 6 punt 8 Hoe kan er gesproken worden over 
budgetneutraal, terwijl voor nieuwe wensen 
de reserves aangesproken worden? Is in dit 
geval de term bn niet misleidend? 

Den 
Ouden 

Met budgettair neutraal wordt bedoeld dat er geen financieel beslag wordt 
gelegd op de jaarlijkse exploitatiebegroting. 

K VVD45 Blz. 8 VRR Wat is de achterliggende gedachte van het 
DB VRR om te volstaan met 1 financiële 
bijdrage per gemeente. Raakt de raad het 
beeld dan niet kwijt over waar zij precies 
binnen GR geld voor beschikbaar stelt? 

Attema In de voormalige politieregio Zuid-Holland Zuid bestond al ‘Eén 
gemeentelijke inwonersbijdrage voor Veiligheid. Nu politieregio Rotterdam 
– Rijnmond en Zuid-Holland Zuid samen gegaan zijn in de eenheid 
Rotterdam, is in het Regionaal Veiligheidsoverleg eenheid Rotterdam 
afgesproken dit gelijk te trekken. Het verzoek te komen tot één financiële 
bijdrage per gemeente voor gemeenschappelijke veiligheidsvoorzieningen 
komt uit het DB van de Veiligheidsregio. De uitwerking hiervan is opgepakt 
in Regionaal Veiligheidsoverleg. 
 
Op dit moment kunnen gemeenten aan alle afzonderlijke 
veiligheidsvoorzieningen zoals RIEC, Veiligheidshuis, Veiligheids-Alliantie, 
Halt en Burgernet vragen stellen over de hoogte van hun 
inwonersbijdragen. In de praktijk gebeurde dit nauwelijks. De Veiligheids-
Alliantie bespreekt ieder jaar de hoogte van de inwonersbijdrage per 
gemeente voor het komende jaar. Hen wordt ook gevraagd naar het 
ambitie-niveau en ook wordt kritisch gekeken naar de besteding van de 
bijdrage. De hoogte van de bijdrage per gemeente blijft altijd inzichtelijk. 

K VVD46 Blz. 9 coalitieakkoord Acht u het bestuurlijk verantwoord om 
wensen van de coalitie ten laste van 
reserves te brengen, terwijl de stand van die 
reserves al minimaal is? Is de term bn in dit 
geval niet misleidend? 

Den 
Ouden 

In het coalitieakkoord is opgenomen om de wensen ten laste te brengen 
van de Algemene reserve of de Dekkingsreserve 2011. Dat vinden wij 
bestuurlijk nog steeds verantwoord. Met budgettair neutraal wordt bedoeld 
dat er geen financieel beslag wordt gelegd op de jaarlijkse 
exploitatiebegroting.  

K VVD47 Blz. 9 duurzaamheid en 
pilot zorg 

Waar vindt u dekking binnen de begroting 
voor dit nieuwe beleid? 

Van 
Houcke 

In het coalitieakkoord is opgenomen om de wensen ten laste te brengen 
van de Algemene reserve of de Dekkingsreserve 2011. Dat vinden wij 
bestuurlijk nog steeds verantwoord. Daarmee worden deze wensen nieuw 
beleid budgettair neutraal gemaakt voor de jaarlijkse exploitatiebegroting. 

K VVD48 Blz. 9 Investeringsvolume U spreekt over herprioritering. Is 
herprioritering niet een misleidende term als 
er projecten geschrapt moeten worden en 
dus afgevoerd van de lijst? 

Den 
Ouden 

Bij de 2e programmamonitor 2013 komen we hierop terug. 

K VVD49 Blz.12 subsidies wel 
prijsstijging 

Wat is de motivatie van het college om voor 
subsidies wel prijsstijging door te voeren en 

Dokter Bij de begroting 2011 is ook al 12 procent bezuinigd op gesubsidieerde 
instellingen. Toen is met de instellingen afgesproken dat er de komende 
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voor anderen niet? jaren wel prijscompensatie toegepast zal worden om deze organisaties niet 
dubbel te korten.  

K VVD50 Blz. 13 investeringsvolume Aanvullende middelen toevoegen. Waar 
haalt u die vandaan? 

Den 
Ouden 

Zie ook vraag 38 van de VVD over de programmamonitor. 
Dat is op dit moment nog niet bekend. 

K VVD51 Blz. 15 dividend Is het realistisch om met de huidige 
economische crisis er van uit te gaan dat de 
dividendopbrengsten wel hoger zullen zijn? 

Den 
Ouden 

Zie vraag SGP 36. 
In hoeverre de economische crisis invloed heeft op de winst en daarmee 
het dividend van Eneco is moeilijk aan te geven. Energieprijzen (inkoop en 
productie), weersomstandigheden (mede bepalend voor de afzet) en 
bedrijfsmatige factoren (investeringen (kosten), fluctuaties in marktaandeel 
(omzet)) zijn ook van belang. 

K VVD52 Blz. 15 GR (derde bolletje) Wat is de reden dat de provincie stelt dat 
GR besturen in moeten stemmen met 
korting? De gemeenten zitten zelf in die 
besturen. Welke lijn volgt Ridderkerk in 
deze? 

Den 
Ouden 

De bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling is een verplichte uitgaaf. 
Als een meerderheid van de deelnemers besluit tot geen korting of een 
lagere korting dan Ridderkerk voorstaat, komt de door Ridderkerk te 
betalen bijdrage hoger uit. Als wij dan in onze begroting de door ons 
voorgestane korting opvoeren, ontstaat er een gat in onze begroting als wij 
toch een hogere bijdrage moeten betalen. Daarom stelt de provincie dat 
met de kortingen door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
moet zijn ingestemd. De begrotingen van de gemeenschappelijke 
regelingen moeten eerder zijn vastgesteld dan de gemeentebegroting. Pas 
dan kan in onze begroting rekening worden gehouden met de door de GR’n 
vastgestelde gemeentelijke bijdragen. 

K VVD53 Blz. 17 verhuurde gronden Is het realistisch de opbrengst gronden 
structureel te verhogen tijdens een 
recessie? 

Van 
Houcke 

Er zijn enkele nieuwe huurovereenkomsten afgesloten voor de verhuur van 
enkele percelen grond. Dit leidt tot extra inkomsten. Bovendien wordt de 
huur jaarlijks geïndexeerd. Dit leidt ook tot hogere inkomsten. 

K VVD54 Blz. 17 e.v. incidentele 
voordelen structureel 
inboeken 

Acht u het verstandig incidentele meevallers  
nu als structureel in te boeken? Lopen we zo 
niet een verhoogd risico om vaker de 
algemene reserve te moeten aanspreken? 

Den 
Ouden 

Wij vinden het als college noodzakelijk om ‘scherp te ramen’ om daarmee 
onomkeerbare bezuinigingen met maatschappelijke gevolgen zoveel 
mogelijk te voorkomen. Onderzoek naar de incidentele meevallers in de 
rekening 2012 hebben ons er van overtuigd dat een deel daarvan bij nader 
inzien als structureel aangemerkt kan worden.    

K VVD55 Blz.19 nummer 22 Kunt u aangeven hoe  tot uw inschatting 
bent gekomen dat dit een realistische 
aanname is? 

Den 
Ouden 

Het is een indicatie gebaseerd op informatie die is opgehaald  bij de 
winkeliers. Er is gepolst of er interesse is. 
 

K VVD56 Blz. 20 terugdraaien 
bezuiniging 

Worden de bezuinigingen die niet 
doorgevoerd worden teruggeplaatst op de 
zwaar weer lijst? 

Den 
Ouden 

Ja, die staan in bijlage 2 van de Kadernota 2014 “De reservelijst met 
bezuinigingsmogelijkheden”.   

K VVD57 Blz.29 reclamezuilen Aangegeven wordt reclamezuilen plaatsen 
geen reële optie is. Heeft u dit onderzocht? 
U zult het met ons eens zijn dat dit niet te 
vergelijken is met plaatsing van 
informatiepanelen? 

Den 
Ouden 

De ervaring van de markt is dat bedrijven minder interesse hebben in het 
uiten van reclame. Dit komt mede door de economische tijd waarin we nu 
leven. Dat is de reden geweest om de optie voor reclamezuilen niet verder 
te onderzoeken. 
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