
Speerpunten college voor het laatste jaar 
van de bestuursperiode  

  
  
  
 

Datum: 25 juni 2009 
 

 
Begin februari 2009 heeft het college bepaald welke focus gewenst is voor het laatste jaar in deze bestuurspe-
riode. Het coalitieakkoord vormt de basis onder de speerpunten. In de bijgevoegde notitie zijn coalitieakkoord 
(links) en de geheel of gedeeltelijk gerealiseerde onderdelen (rechts) naast elkaar gezet. Doelen die nog niet 
(geheel) gerealiseerd zijn, zijn in onderstaand overzicht zoveel mogelijk geconcretiseerd in nog te bereiken 
resultaten en te ondernemen (eerste) acties. Ten behoeve van de sturing is tevens aangegeven binnen welk 
hoofdproces/proces dit valt. 
 
 
 
 
 
Ted Blesgraaf 
 
Te bereiken resultaat Acties Hoofdproces/proces 
Brede school in Slikkerveer: op basis van 
de evaluatie van de pilot als college be-
palen hoe nu verder. 

- Pilot is geëvalueerd en positief be-
oordeeld. Op basis van evaluatie 
wordt gewerkt aan brede scholen in 
Bolnes, Centrum en Rijsoord. 

Sturing en Beleid/ 
Wijkontwikkeling 

Brede school in Bolnes: eind maart dmv 
een snelkookpansessie een haalbaar-
heidsonderzoek doen met alle relevante 
partijen met als doel te komen tot een 
intentieverklaring. Als een Brede school 
in Bolnes haalbaar blijkt dan zorgen dat 
er voor de zomer (2009) een intentiever-
klaring van alle partijen ligt. 
 

- Snelkookpansessie in februari/maart 
geweest 

- Intentieverklaring ondertekend 
- eerste stap vervolgproces: tijdsplan-

ning maken 
- proces is gekoppeld aan ontwikke-

ling WOP (op het ogenblik loopt de 
ontwikkeling van de brede school 
voor op het WOP, maar zal tzt wor-
den ingevoegd. 

Sturing en Beleid/ 
Wijkontwikkeling 

Beweegvisie: een beknopte visie en ac-
tieplan in februari ter besluitvorming in 
het college 

- Beweegvisie is opgesteld en afge-
stemd met SRS, GGD en ROS. 
Vaststelling 2 juli in de raad, wordt 
na vaststelling verder uitgewerkt in 
samenspraak met o.a. SRS 

Sturing en Beleid/ 
Stedelijk beleid 

Fusie Dynamiek/SRS succesvol afron-
den in 2009 en gemeentelijke sturing 
goed regelen. 

- In februari proces in beeld gebracht, 
in overleg met SRS 

- Visie op sturing vanuit de gemeente 
opstellen 

- BCF voor de volgende subsidiever-
strekking gereed (december 2009) 

- Loopt nog steeds volgens planning 
- Presentatie raadscommissie in okto-

ber 

Sturing en Beleid/ 
Partnerschappen 

Openluchtzwembad realiseren voor de 
zomer van 2010. 

- Project loopt nog steeds volgens 
planning 

- 1e paal geslagen op 22 juni 2009 

Beheer en Uitvoering 
/ Realisatie 

Actualiseren IHP - Volgens planning wordt het IHP ge-
actualiseerd 

- Conform eerdere afspraken voorzien 
van onderwijsvisie, en in relatie tot 
leegstand ook een integrale benade-
ring van accommodaties 

- Startnotitie in september in de raad 
- Loopt volgens planning 

Sturing en beleid/ 
Stedelijk beleid 

 



 
 

  
   
  
 

Peter de Koning 
 
Te bereiken resultaat Acties Hoofdproces/proces 
Voor 1 april 2009 is er een prikkelend, 
beknopt beleid langzaam verkeer door 
de Raad vastgesteld, inclusief veilige 
schoolroutes. 
 
En dus hebben we nodig: 
- ‘kekke’, goede fietspaden met voor-
rangsregeling (fietshighways) 
- gratis stallingen in het centrum (bv. 
koppelen aan ov-chipkaart) 
met oplaadvoorzieningen voor elektri-
sche fietsen 
- gescheiden verkeersmodules 
- goede verlichting 
- verleidingsacties voor non-gebruikers 
- beloningssysteem (afspraken met on-
dernemers) 
- fietsvoorzieningen en –infrastructuur 
krijgen voorrang bij beheer en onderhoud 

Module in april vastgesteld in raad. 
 
B&W heeft als contouren voor het beleid 
bepaald: 
Keuze voor de fiets is logisch! Omdat het 
snel is, goed is voor het mili-
eu/luchtkwaliteit, je beweging krijgt, 
goedkoop is en leuk is. 
 
Na goedkeuring projecten door raad in 
juni 2009: 
deze raadsperiode vijf projecten uit dit 
beleid realiseren, te weten: 
- Dillenburgplein 
- St.Jorisstraat/Molensteeg 
- Gratis fietsenstallen 
- Een uitgewerkte gefaciliteerde fiets-

route (voor 1-3-2010) 
- Start ontwikkeling fietshighway 

Beleidsontwikkeling: 
Sturing en Beleid/ 
Stedelijk beleid 
 
Projecten: 
Beheer en Uitvoering/ 
Realisatie 

Ter bevordering van de verkeersveilig-
heid wordt per wijk, te starten in Slikker-
veer, door de bewoners bepaald welke 
overbodige verkeersre-
gels/verkeersborden worden afgeschaft 
en worden deze ook verwijderd. Eind 
2009 moet dit in Slikkerveer gereed zijn.  
 

In Slikkerveer inmiddels opgestart, sa-
men met wijkoverleg. 
Eerste resultaat is het opruimen van ca. 
30 verkeersborden. 
Na Slikkerveer is de wijk Bolnes aan de 
beurt is. Start in juli 2009. 

Beheer en Uitvoering 

De boeggolf van investeringen moet bij 
de 2e monitor weg zijn. 

- Op basis van de raadsmotie zijn de 
investeringen uit Programma 5 beoor-
deeld op haalbaarheid van uitvoering 
in geplande jaar. 

- Uitwerking zero base beleid in wijziging 
begroting 2009 bij 2e programmamoni-
tor. 

- Implementatie zero base beleid in vol-
gende begrotingen borgen. 

- Restantkredieten zijn beoordeeld op 
inhoud en waar mogelijk afgevoerd. 

- Investeringsplanning wordt per 2 
maanden via elke portefeuillehouder 
bezien op haalbaarheid in begrotings-
jaar. 

Beheer en Uitvoering/ 
Realisatie 

Tram tot centrum: in maart 2010 staat 
het tracé vast en is de bestemmings-
planprocedure gestart. Begin 2014 rijdt 
de tram. 
 

Met groepen betrokken bewoners en 
organisaties worden tracémogelijkheden 
gewogen en uitgewerkt. 
Beslissingen volgen in najaar 2009. 
Daarna begint procedure bestemmings-
plan. 
Project gaat volgens planning. 

Beheer en Uitvoering/ 
Realisatie 

 



 
 

  
   
  
 

   
 

Maarten den Boef 
 
Te bereiken resultaat Acties Hoofdproces/proces 
Structuurvisie in juni door de raad - lopend project  
Ridderkerk op de kaart zetten als ge-
meente voor wie milieu en duurzaamheid 
voor op staat bij het nemen van besluiten 

- convenant in de regio gesloten met 
woningbouwcorporaties 

- duurzaamheid vertalen in grondprij-
zen 

- grote inzet op gebied van communi-
catie bij acties naar Rijk en Provincie 
t.a.v. snelwegenproblematiek: voor 
de zomer gesprek met Minister Cra-
mer 

- PR-acties milieubewustzijn, subsidie 
voor zonneboilers, zonnecollectoren, 
windturbines 

 

Leefbaarheid in de wijken vergroten; 3% 
speelruimte in beeld voor de gehele ge-
meente en 2 a 3 wijken klaar voor april 
2010 

- in februari prioriteitstelling aanpak 
wijken in het college 
 

Sturing en Beleid/ 
Wijkontwikkeling 
 
Beheer en uitvoering 

Afspraken woningbouw 2010-2020 ma-
ken 

- tijdsplanning van de stadsregio op-
halen 

- dilemma’s formuleren 
- woonwensen in beeld brengen 

Sturing en Beleid/ 
Stedelijk beleid en 
wijkontwikkeling 

Bestemmingsplannen actualiseren - prioriteitstelling in het college afspre-
ken, afgestemd op WOP’s 
 

Spelregels 

Veel inzet en aandacht voor inwoners 
Rijsoord/Oostendam n.a.v. alle beslis-
singen (Polder Nieuw Reyerwaard, 
Boomgaard, Schoolmeesterswoning, 
Crezéepolder, Woningbouw Waaloever, 
Waalbos) 

- vooral bestuurlijke aandacht (actie 
Jon en Maarten) 
 

Besturen, in afstem-
ming met Sturing en 
Beleid / Wijkontwik-
keling? 

Monumentenbeleid opstellen; monumen-
ten en kansrijke plekken in beeld. Daar 
lef, inspiratie en geld voor over hebben 
naar de samenleving en de Raad 

- monumentenbeleid opstellen en la-
ten vaststellen. Hierin o.a. aandacht 
voor: Huys ten Donck, Huys te Wou-
de, Historische scheepswerf Bolnes, 
Schoolmeesterswoning, Bereikbaar-
heid rivieroevers (Maas, Waal, 
Noord) 

- concrete afspraken rond deze loca-
ties? 

Sturing en Beleid/ 
Stedelijk beleid i.s.m. 
Wijkontwikkeling 

Laatste fase centrumplan: voor het eind 
van de coalitieperiode duidelijkheid over 
invulling 

- lopend project Sturing en Beleid 
Stedelijk Beleid (ka-
ders)  
 
Beheer en Uitvoering 
/ Realisatie 

 



 
 

  
   
  
 

Jon Hermans 
 
Te bereiken resultaat Acties Hoofdproces/proces 
Inbraken/geweldplegingen: Ridderkerk 
scoort in de top 5 van de 22 regioge-
meenten op veiligheid door inzet van: 
- Politie Keurmerk Veilig Wonen 
- DNA-marker 
- Horecaomgeving veilig 
- Politie Keurmerk Veilig Onderne-

men 
 

- Invoeren sociale veiligheidstoets bij 
ruimtelijke plannen. Voor de zomer 
invoeren bij Slikkerveer ZO en de 
speelplannen. 

- Overnemen ervaringen Barendrecht 
bij Politie Keurmerk Veilig Wonen 

- Convenant veilig uitgaan herhalen in 
de hele gemeente. 

- Ondernemersoverleg preventie zak-
kenrollen 

- Onderhouden politiekeurmerk veilig 
ondernemen.  

Sturing en Beleid/ 
Stedelijk beleid geeft 
dit kader mee aan 
Wijkontwikkeling en 
Realisatie 
 
Veiligheidsacties: 
Spelregels. 

Kindveilige wijken - Schoolroutes veilig; via module 
langzaam verkeer (zie Peter de Ko-
ning) 

- Speelplekken veilig; via speelplan-
nen per wijk (zie Maarten den Boef) 

Beheer en Uitvoering / 
Realisatie 

Ambulances: doel = meer dan 95% komt 
op tijd. Te bereiken resultaat tot maart 
2010: dalende overschrijdingen door 
meer ‘wielen’ in ons gebied 

- bestuurlijke druk uit blijven oefenen. 
 

Besturen 

Gelukkiger samenleving, staat van de 
gemeente scoort > 7, door: 
- vergroten van invloed van de burger 
- oplossen van nieuwe samenle-

vingsproblemen 

- doorontwikkelen participatie: expli-
ciet keuzes maken bij elke startnoti-
tie 

- bestuurlijke en ambtelijjke nabijheid 
(zie wijk Oost, Centrum) 

Besturen 

Vergroten probleemoplossend vermogen 
door het vergroten van de samenwer-
king binnen-buiten. 

- actief partnerschap 
- doorontwikkelen BAR-

samenwerking. In Stuurgroep Struc-
tuurvisies vergelijken.  

Sturing en Be-
leid/parterschappen 
 
Sturing en Beleid/ 
Stedelijk beleid. 

Vergroten nabijheid en transparantie en 
verbeteren dienstverlening door 
- actief en strategisch communiceren 
- op orde brengen en houden van de 

website. 

- Overleg gevoerd over gewenste 
ondersteuning door communicatie, 
in februari 2009 

- Website verbeteren, actualiseren, 
richten op actuele en goed vindbare 
informatie, gereed eind 2009 

- Digitale dienstverlening op regelge-
ving optimaliseren, op basis van 
rapport en uitkomsten bespreking in 
raad, zo veel mogelijk in deze 
raadsperiode. 

Ondersteuning 

 



 
 

  
   
  
 

   
 

Heleen van den Berg 
 
Te bereiken resultaat Acties Hoofdproces/proces 
Nadruk op voldoende uitstroom & be-
perken instroom Sociale Dienst 

- Uitvoeren ingezette lijn Ridderkerk 
Werkt 

- Strakke regie op resultaten vanuit 
hele proces keten: bestuurlijk, direc-
tie en uitvoering 

- Verder ontwikkelen positie Regis-
seur Werk (o.a. plaatsen in breder 
kader economische zaken en socia-
le zaken) 

- Risico: economische omstandighe-
den 

Spelregels/Werk en 
inkomen 
 
 

Vormgeven regionaal arbeidsmarktbe-
leid en nieuwe invulling uitvoering WSW 

- Startnotitie BAR-gemeenteraden 
(mei 2009) 

- In 2009 afspraken SW-bedrijven 
over inkoopafspraken na 2010 

Spelregels/Werk en 
inkomen 
 
(indien nog kaderstel-
ling op de ‘wat-vraag’ 
nodig dan Stu-
ring/Stedelijk beleid) 

Goede voorbereiding + resultaat nieuwe 
aanbesteding huishoudelijke hulp (in 
BAR-verband) per 1-1-2010 

- Traject voorbereiding bestek (klaar 
30-6-2009), samen met platforms + 
beoordeling inschrijvers (1-11-2010) 

- Kaders vastgesteld door gemeente-
raad; extra aandacht voor relatie 
huishoudelijke hulp met ouderen-
werk en andere functies WMO 

- In dit traject antwoord geven over 
hoe we omgaan met AWBZ-
bezuinigingen  

Dienstverlening / Wij-
zerplaats 
 
 
 
 
 
 
- Sturing en beleid/ 
Stedelijk beleid 

Omvattende evaluatie WMO – verorde-
ning en breed gedragen nieuwe WMO-
verordening 

- Al gestart: in startnotitie bepaald 
welke onderdelen hierbij aan de or-
de komen. 

- Traject met platform en BAR-
partners.  

- Besluit raden september 2009 
- (Naast inhoudelijke doelen, duidelijk 

financieel kader). 

-Spelregels/ regelge-
ving i.s.m. Dienstver-
lening/ 
Wijzerplaats 

Overbodig maken van de Voedselbank - Verder uitbouwen relatie gemeente 
– Voedselbank (o.a. maatjesproject) 

- Op individueel niveau kijken hoe 
klanten van de Voedselbank structu-
reel geholpen kunnen worden  af-
spraak maken 

- Sturing en beleid/ 
Partnerschappen? 
 
- Besturen en/of 
Dienstverlening/ Wij-
zerplaats?  

Verder vormgeven maatschappelijk de-
bat Jeugd en Alcohol 

- 1e halfjaar 2009: 
- discussieavonden op (voortgezet 

onderwijs) scholen met leerlingen en 
ouders 

- Lezen Oké project: aandacht op de 
basisschool voor thema Alcohol 

- Samen met jongerenwerk en sport-
verenigingen organiseren van debat 
over risico’s en verantwoordelijkhe-
den 

- 2e halfjaar 2009:  
- Beoordeling of meer nodig is, be-

leidsmatig of ? 
 

 
 
 



 
 

  
   
  
 

Inzicht in risico’s luchtkwaliteit en moge-
lijkheden voor inrichting buitenruimte 

- Onderzoek GGD in 2009: overleg 
Beleidsplatform, gemeente en GGD 

- Sturing en beleid/ 
partnerschappen 

Verdere uitbouw Centrum voor Jeugd en 
Gezin 

- Nadrukkelijk verbindingen organise-
ren tussen de verschillende organi-
satie en instellingen: elkaar kennen 
en weten te vinden. CJG moet ver-
binden. 

- Taak coördinator CJG, in relatie tot 
invulling relatie gemeente (account-
manager) 

- Verbinden CJG aan andere beleids-
terreinen, zoals lokaal onderwijsbe-
leid  

- Actief communiceren: dé plek voor 
opgroei en opvoedinformatie 

- Relatie preventief jeugdbeleid, 
jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg 

- Sturing en beleid / 
partnerschappen 

Jongerencentrum PC Hooftstraat - Bouwaanvraag ingediend, vergun-
ningsaanvragen lopen. 

- Avond met omwonenden in maart 
- Verdere invulling met gebruikers 

vormgeven, 1e helft 2009 
- Raadsbrief in juni 2009 

Sturing en beleid / 
wijkontwikkeling (ka-
ders en o.g.),  
Beheer en uitvoering / 
Realisatie 

Verhogen tevredenheid + burenbinding 
in wijk Oost 

- Uitvoeren van actiepunten die zijn 
opgesteld na buurtgesprekken, m.n. 
aandacht voor ‘spanningen’ autoch-
tone en allochtone buurtbewoners 

- Samenwerking partners in de wijk 
verbeteren: Woonvisie, Politie, Dy-
namiek/SRS, Gemeente 

Sturing en beleid / 
wijkontwikkeling en 
Beheer en uitvoering / 
beheer? 

Verhogen veiligheidsgevoel inwoners 
centrum (m.n. omwonenden horeca) 

- Met verschillende partners acties 
uitvoeren die na gesprek omwonen-
den zijn afgesproken (Politie, horeca 
en bewoners), januari – maart 2009 

- 2e avond omwonenden in april 2009; 
vervolgafspraken gemaakt 

Sturing en beleid / 
wijkontwikkeling en 
Spelregels/veiligheid 

 


