SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN EN ANTWOORDEN (J)aarrekening 2021, 1e (T)urap 2022 en (K)aderbrief 2023 van de fracties van gemeente Ridderkerk
G.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

Antwoord

R

J

Bo1 01

12; wijkregie

Hiervoor verwijzen wij u naar de RIB ‘Evaluatie Participatie en afdoening motie 2020-95 d.d.
18-03-2022.

R

J

Bo1 02

18; VTH

Al in 2019 hebben we evaluatie gesprekken gevoerd en is een document opgesteld, wat wordt
daar mee gedaan het is nu juni 2022
Controle op bouwwerken maar hoe zit het met
controle op illegale bouwwerken zowel qua vergunningen en constructies?

R

J

Bo1 03

23; verkeer en vervoer

R

J

Bo1 04

25; verkeer en vervoer

R

J

Bo1 05

25; Economische havens

Tabel, forse bijstelling na begroting en ook realisatie, waardoor ontstaan?

R

J

Bo1 06

28; trends en ontwikkelingen

R

J

Bo1 07

29;

R

J

Bo1 08

Subsidieregeling huurcompensatie Corona, hoeveel ondernemers hebben geprofiteerd, voor hoeveel geld?
Koopstromen onderzoek bij de kernwinkelgebieden, hoe zit dat bij Oost en West? Is er behoefte
aan dag-winkels in Rijsoord?
Bewonersoverleg DFP is opgestart in 2021, na
vertrek ingehuurde communicatiemedewerker ligt
dit stil, wordt dit weer opgepakt?
Communicatie over bewoners vragen, problemen
of overlast lukt niet, wanneer wordt dit goed opgepakt?

R

J

Bo1 09

F15 Rijksstraatweg en Pruimendijk, de Rijksstraatweg is deels opnieuw vorm gegeven maar veel
maatregelen zoals drempels enz. zijn weer teruggedraaid. Wat zijn de extra kosten voor deze
werkzaamheden?
Tabel, forse bijstelling na begroting en ook realisatie, waardoor ontstaan?

SOB, wie zitten in bestuur van deze stichting?
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Deze werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd conform de vastgestelde beleidskaders. Handhaving op illegale bouwwerken en gebruik van gebouwen vindt plaats door middel van signaaltoezicht en op basis van meldingen en handhavingsverzoeken. Op bedrijventerreinen vinden
daarnaast integrale controles plaats. Constructieve veiligheid heeft bij zowel toezicht op vergunning als bij handhaving op illegale bouwwerken de hoogste prioriteit.
Om de Rijksstraatweg deels opnieuw vorm te geven in het kader van de F15 zijn slechts enkele verkeersdrempels verwijderd; o.a. ter hoogte van de bushalte.
Daarnaast is markering aangebracht. De kosten hiervoor bedragen € 30.000.
Om adequaat te kunnen anticiperen op klachten en meldingen is er in de gehele gemeente onderzoek gedaan naar de gereden snelheden en parkeerdruk. Deze onderzoeken zijn door externe partijen uitgevoerd.
Het nemen van verkeerbesluiten vergt veel tijd en administratieve handelingen. Deze werkzaamheden hebben we extern uitbesteed.
Ook hebben we een eindafrekening gekregen voor de herinrichting van de Rijksstraatweg.
De voorbereiding en afstemming van het baggeren met de jachthavens heeft meer tijd in beslag genomen. In 2021 is daarom niets uitgegeven, het budget is ook niet verhoogd. Uitvoering
baggeren is nu voor november 2022 ingepland. Budget is daarom verschoven naar 2022.
Hiervoor verwijzen wij u naar de RIB ‘Evaluatie Subsidieregeling Huurcompensatie corona
Ridderkerk 2021’ d.d. 20-05-2022.
Conform de Detailhandelsvisie Ridderkerk is er onderzoek gedaan naar de hoofdstructuur van
het (ruimtelijk) detailhandelsbeleid. Oost, West en Rijsoord zijn geen onderdeel van de hoofdstructuur.
In 2021 is vanuit Dutch Fresh Port een manager Leefbaarheid aangesteld, die als primaire opdracht had om aanspreekpunt te zijn voor bewoners in het gebied. De manager Leefbaarheid
benaderde actief de bewoners en communiceerde over onderzoeken, plannen van aanpak en
vervolgstappen in het proces rondom mobiliteit op Dutch Fresh Port. Ook dacht de manager
Leefbaarheid mee over de wijze waarop de bewonersparticipatie in projecten binnen Dutch
Fresh Port werd opgepakt en verbond de manager Leefbaarheid betrokken partijen met de bewoners voor kennisuitwisseling of afstemming. De manager Leefbaarheid rondde eind 2021 de
werkzaamheden af. De contacten met de manager Leefbaarheid werden als positief ervaren
door bewoners en samen met bewoners is vanuit Dutch Fresh Port op zoek gegaan naar een
nieuwe kandidaat voor deze functie. Recent zijn gesprekken gevoerd met twee kandidaten en
is in afstemming met een vertegenwoordiging van inwoners voor één kandidaat gekozen. We
verwachten dat deze op zeer korte termijn aan de slag kan gaan.
Beantwoording van vragen over de ontwikkeling Nieuw-Reijerwaard is en blijft een verantwoordelijkheid van de GRNR. Voor vragen over de ontwikkeling is in de GRNR een omgevingsmanager aangewezen, wiens contactgegevens via de genoemde middelen bekend gemaakt zijn.
Wij zullen bij de GRNR aandacht vragen voor de communicatie met bewoners.
De heer van Slooten namens de ondernemers en wethouder Van Os namens de gemeente. Er
is nog een bestuurszetel voor het onderwijs vacant.
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G.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

Antwoord

R

J

Bo1 10

30;

R

J

Bo1 11

30;

R

J

Bo1 12

33;

Burgerzaken: Tabel, forse bijstelling na begroting
en ook realisatie, waardoor ontstaan?
Economische ontwikkeling; Tabel, forse bijstelling
na begroting en ook realisatie, waardoor ontstaan?
Investeringen nieuwe schoolpanden, lopen deze
gevaar door de stijgende kosten voor nieuwbouw?

R

J

Bo1 13

39; openbaar groen

Bijstelling in verband met coronamaatregelen. Verdere bijstelling, zie toelichting pagina 31, 0.2
Burgerzaken
Er is een bedrag van € 110.000 als eenmalige bijdrage aan het project Dutch Fresh Port bijgekomen. En daarnaast de brandzaak Huurcompensatie voor € 250.000. Voor het overige zijn
het administratieve verplaatsingen van budgetten binnen de organisatie.
Ja, de kans dat bij de aanbesteding het beschikbare budget onvoldoende is, wordt groter. De
bouwheer zal in de ontwerpfase tussentijds begrotingen laten maken om de bouwkosten te
monitoren. En het ontwerp en proces waar mogelijk aanpassen.
Vooralsnog heeft het geen directe gevolgen. We proberen wel op lagere beheerkosten dan
voorheen uit te komen.

R

J

Bo1 14

63; WMO prestatie indicatoren

R

J

Bo1 15

67; afval

Er zijn vulgraadmeters in de ondergrondse containers geplaatst hoe werkt dat en hoeveel keren
heeft men al extra moeten legen omdat de container vol zat?

R

J

Bo1 16

68 bodemkwaliteit

Bij Huys ten Donck schijnt de grond langs de rivier
vervuild te zijn, is dat zo? Wat gaan we daaraan
doen en wie moet dit dan betalen?

R

J

Bo1 17

69 milieubeheer

Opbrengsten oud-papier, hoeveel is dit naast de
kosten die ophalen enz. met zich meebrengt?

R

J

Bo1 18

202 subsidies

Verantwoording van de subsidie cultuureducatie
Z-H-Z van 561.325,00 euro

R

J

Bo1 19

202 subsidies

R
R

J
J

Bo1 20
Bo1 21

202 subsidies
202 subsidies

R

J

Bo1 22

202 subsidies

R

J

Bo1 23

202 subsidies

R
R
R

J
J
J

Bo1 24

202 subsidies
202 subsidies
202 subsidies

Stichting wijkactiviteiten Slikkerveer, verantwoording?
Stichting wijkvereniging Drievliet/t’Zand
Wij missen de subsidie van Wijkvoorzieningencentrum Oost
Verantwoording subsidie Bibliotheek AanZet, verdeeld over onderwijs en cultuur?
Verantwoording subsidie Lezen oké verdeeld over
onderwijs, cultuur en sociaal domein
Verantwoording subsidie stichting Present?
Verantwoording subsidie Building Arts
Verantwoording subsidie SER

Bo1 25
Bo1 26

In hoeverre heeft de stapsgewijze bezuiniging van
het NRIJ invloed op de nieuwe plannen van het
Oosterpark?
Ridderkerkers uitstroom naar werk, hoeveel naar
tijdelijk werk en hoeveel naar vast werk?
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We spreken van duurzame uitstroom indien een Ridderkerker langer dan zes maanden onafgebroken aan het werk is. Over 2021 zijn er 81 Ridderkerkers duurzaam uitgestroomd. Een
kleine groep (van 7) Ridderkerkers is niet duurzaam uitgestroomd.
De vulgraadmeters geven juist aan wanneer de ondergrondse containers vol dreigen te raken.
Voorafgaande hieraan worden deze containers automatisch in een inzamelroute geplaatst. Wij
voorkomen hierdoor extra inzamelbewegingen voor halfvolle containers, terwijl deze geleegd
worden voordat ze vol zijn. Daarnaast wordt gesignaleerd als containers langer dan normaal
niet gevuld worden. Dit duidt doorgaans op een verstopping waarop vervolgens adequaat gereageerd kan worden. We hebben dus niet extra hoeven legen.
Dit is al heel lang bekend. Het betreft een loswal voor baggerspecie, opgespoten in de jaren
’70. Zo lang de functie niet verandert, hoeft hier niet gesaneerd te worden. De eigenaar is bij
functiewijziging verantwoordelijk voor het eventueel saneren van deze grond en daarmee ook
het betalen hiervan.
Opbrengsten
Minicontainers
€ 191.000
Ondergrondse container € 68.500
Totaalopbrengsten
€ 259.500
Kosten
Inzameling mini’s
€ 186.000
Inzameling OGC
€ 67.000
Verwerkingskosten
€ 4.000
Totaal kosten
€ 257.000
De bijlage in de jaarrekening is een overzicht van de verstrekte subsidies. Verantwoording van
de subsidies gaan niet via de gemeentelijke jaarrekening. Deze vindt plaats bij de vaststelling
van de definitieve beschikking in 2022.
Zie het antwoord op vraag Bo1 18.
Zie het antwoord op vraag Bo1 18.
In 2021 hebben zij geen subsidie voor Sociaal Beheer aangevraagd.
Zie het antwoord op vraag Bo1 18.
Zie het antwoord op vraag Bo1 18.
Zie het antwoord op vraag Bo1 18.
Zie het antwoord op vraag Bo1 18.
Zie het antwoord op vraag Bo1 18.
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G.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

Antwoord

R

K

Bo1 27

3 dutch freshport

Mobiliteitsagenda, waar kan ik die vinden?

R

J

CDA 01

Waaruit bestaan de complexe werkzaamheden?

R

J

CDA 02

R

J

CDA 03

Blz. 12 / Trends en ontwikkelingen Burgerzaken
en dienstverlening
Blz. 12 / Trends en ontwikkelingen Burgerzaken
en dienstverlening
Blz. 20 Prestatie-indicatoren 19

Op de website www.dutchfreshport.eu onder het kopje ‘bibliotheek’ staan alle documenten
over mobiliteit opgenomen.
Controles van buitenlandse brondocumenten op dossiers, juridische procedures op internationale dossiers, identificerende werkzaakheden. Controles op juistheid van administratieve gegevens van de burger.
Ja en ook in de jaren daarna.

R

J

CDA 04

Blz. 27 Prestatie-indicatoren 24

Welke acties worden ondernomen om het gevoel
van onveilige verkeerssituaties te laten afnemen?

R

J

CDA 05

R

J

CDA 06

U geeft aan dat er vanuit de provincie opdracht is
gegeven voor een koopstromenonderzoek.
Waarom is deze opdracht aan de gemeente gegeven.
Wordt het koopstromenonderzoek betaald door de
gemeente Ridderkerk of door de provincie?

R

J

CDA 07

Blz. 29 Trends en ontwikkelingen ruimtelijke ordening- Wat hebben we
daarvoor gedaan: punt 2
Blz. 29 Trends en ontwikkelingen ruimtelijke ordening- Wat hebben we
daarvoor gedaan: punt 2
Blz.32 prestatie-indicatoren

R

J

CDA 08

Blz.32 prestatie-indicatoren

R

J

CDA 09

Blz. 35 / Laaggeletterdheid

R

J

CDA 10

Blz. 38 Cultureel erfgoed
– wat hebben we daarvoor gedaan punt 3

Werkt de zichtbare toename over 2021 in complexe werkzaamheden bij Burgerzaken ook door
in 2022?
De constatering is dat het percentage t.o.v. 2020
met 4% is gestegen.
Is dit onderkend? Zo ja, welke acties worden
hierop ondernomen?

Bij nr. 29 wordt aangegeven dat 6% van de totaal
verhuurbare kantoorvloeropppervlakte leegstaat.
In hoeverre heeft u in beeld welke kantoren dit
zijn.
Ziet u kansen om proactief in gesprek met de eigenaren te onderzoeken of deze kantoorpanden
getransformeerd kunnen worden naar woningen?
Welke concrete acties worden ingezet om dit percentage te verlagen?

U wilt de aandacht voor het erfgoed vergroten. Er
is al eerder geopperd om ‘toeristische borden’
langs de rijksweg te plaatsen van het Ridderkerkse erfgoed (bijv. Huys ten Donck). In hoeverre
ziet u dit als een realistisch initiatief om het Ridderkerkse erfgoed op de kaart te zetten?
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Subjectieve onveiligheid is lastig te meten. Door in te zetten op het verlagen van de criminaliteitscijfers en daardoor op het verbeteren van de veiligheid willen we bereiken dat de inwoners
zich veiliger voelen.
Dit doen we o.a. door uitvoering te geven aan het Actieplan Veiligheid en door meer zichtbaarheid door boa’s en politie.
In november 2021 is de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk vastgesteld. Daarin
hebben de resultaten van de Prikker op de kaart (locaties die door de inwoners als onveilig
worden ervaren) een prominente plek gekregen en is er een top 20 opgesteld. Op dit moment
wordt er onderzoek gedaan naar de eerste vijf locaties uit de top 20. Onderzoek moet uitwijzen
welke maatregelen er nodig zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Er is geen opdracht gegeven aan de gemeente. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland,
Utrecht en Noord-Brabant hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan enkele adviesbureaus.
Gemeentes zijn daarvan op de hoogte gebracht.
Hoofdzakelijk door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Zij
richten zich specifiek op de centra. Gemeentes konden locaties (zoals wijkwinkelcentra) binnen
de gemeentegrenzen middels een eigen bijdrage toevoegen.
Het kantooraanbod van Ridderkerk is verspreid. Bij leegstand kunt u denken aan het voormalig
Rabobankpand en een aantal kantoorunits aan de Noordenweg etc.
Voor een proactieve benadering van de eigenaren van kantoorpanden is gelet op de cijfers en
de ontwikkelingen in de markt, geen directe noodzaak.
Vanuit de WEB-gelden worden er formele en informele trajecten over taal-, reken-, en digitale
vaardigheden georganiseerd in de gemeente Ridderkerk.
Daarnaast organiseert de bibliotheek verschillende activiteiten vanuit de lokale WEB-gelden,
zoals het Taalcafé en klik&tik. Al deze activiteiten worden georganiseerd vanuit het Taalpunt in
de bibliotheek.
Ook het Gilde zet zich in op het gebied van laaggeletterdheid door de inzet van verschillende
taalcoaches en vrijwilligers.
De netwerkcoördinator zorgt voor de bundeling van deze verschillende activiteiten, zodat de
verschillende partners goed met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat het percentage
laaggeletterdheid lager wordt in de gemeente Ridderkerk.
We weten niet of het een realistisch initiatief is om een ‘toeristisch bord’ langs de Rijksweg te
plaatsen. We kunnen de vraag wel onderzoeken.
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G.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

Antwoord

R

J

CDA 11

Blz. 38 Onze positie in
de regio

Wat houdt de MRDH-cultuur samenwerking in?

R

J

CDA 12

Blz. 39 / Regionale Samenwerking

Op welke manier maakt de gemeente Ridderkerk
gebruik van het ‘werkplan Bos en Bomen 20212022’?

R

J

CDA 13

Blz. 44 Jeugdparticipatie

R

J

CDA 14

R

J

CDA 15

Blz. 46 / Trends en ontwikkelingen Basishulp en
ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen WMO
Blz. 46 Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18-

U geeft aan fysieke evenementen te willen organiseren voor de Ridderkerkse jongeren om jongeren
te stimuleren mee te denken en te doen met de
Ridderkerkse politiek.
Aan wat voor soort evenementen zit u te denken?
Op welke manier zorgt de gemeente Ridderkerk er
voor om de WMO-dienstverlening aan te laten
sluiten op de voorliggende voorziening?

De taken van de MRDH zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en het versterken van de
economie in de regio. De MRDH faciliteert op verzoek het gesprek van de 23 deelnemende gemeenten over de Samenwerkingsagenda cultuurbeleid Zuid-Holland’ van de provincie. Dit is
geen officiële taak van de MRDH.
Vooralsnog heeft Ridderkerk één duidelijke locatie waar Bos kan worden bijgeplant: het Waalbos.
Het bos- en bomenbeleid zal later ook via beheerder NRIJ naar ons toe komen. Zij zijn gevraagd in alle recreatiegebieden te kijken of er bomen bij kunnen. Het staat de raad vrij om zelf
locaties aan te dragen, ongeacht de beheerder of formaat. De provincie heeft mogelijkheden
voor financiering.
Tot 31 december 2021 werd jeugdparticipatie in de gemeente Ridderkerk uitgevoerd door
Stichting Open Limonade. Sinds april 2022 heeft de Jonge Krijger deze opdracht gekregen.
We zijn op dit moment bezig met een inventarisatie, welke activiteiten rondom jeugdparticipatie
we kunnen opstarten met de Jonge Krijger.

R

J

CDA 16

Blz. 46 / Beschermd wonen

R

J

CDA 17

Blz. 67 aanpak bijplaatsingen

R

J

CDA 18

Blz. 67 aanpak bijplaatsingen

Kunt u nader toelichten hoe de aanstelling van
een projectleider (blz. 54) gaat leiden tot het terugdringen van de wachtlijsten voor specialistische
ambulante jeugdzorg?

Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente Ridderkerk van het niet meer in 2023 invoeren van het nieuwe financiële verdeelmodel?
Kan u voorbeelden geven op welke manier u ‘gedragsbeïnvloeding’ wilt toepassen?

Geregeld kan je aan de bijplaatsingen zien van
wie dit afval afkomstig is (adres stickers etc.) Wat
voor actief beleid wordt hierop ingezet?

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie B&W na behandeling 7 juni 2022

Door samenwerkingsafspraken te maken met maatschappelijke partners en zorgaanbieders.
Denk bijvoorbeeld aan de ouderenactiviteiten van Stichting Facet.
In 2021 is een projectleider aangesteld om de wachtlijsten terug te dringen en is een aanpak
ontwikkeld om dit te bereiken.
De focus van de projectleider lag daarbij in eerste instantie op het oplossen van de problematiek bij perceel E: ambulante hulp. Hiervoor is inzicht gecreëerd in de wachtlijst (wachten kinderen nog steeds op dezelfde hulp of hebben ze iets anders nodig (lokaal/lichter). Het inzicht is
gecreëerd door o.a. telefonisch contact met de cliënten/jongeren zelf op te nemen en op basis
daarvan bv toe te leiden naar lokale basis GGZ zorg. In een aantal gevallen waren jongeren
inmiddels geholpen en stonden onterecht nog op de wachtlijst.
Voor de langere termijn is het belangrijk dat inzicht verkregen wordt in de oorzaken en de omvang van de wachtlijsten, zodat gezamenlijk met aanbieders een plan opgesteld kan worden
t.b.v. een structurele aanpak van de wachtlijsten. Hierbij zal ook de aandacht uitgaan naar de
in-, door- en uitstroom.
Dit betekent dat het oude financieringsmodel langer van kracht blijft. Volgens dat model is de
centrumgemeente financieel verantwoordelijk en zijn er op dit moment geen kosten voor de regiogemeenten, waaronder Ridderkerk.
Enkele voorbeelden:
Het plaatsen van containertuintjes;
Zichtbaarheid van boa’s in de wijken;
Inzet van afvalcoaches;
Berichten op sociale media;
De rubriek in de Blauwkai;
Contacten met VluchtelingenWerk en huismeesters;
En uiteraard een schone omgeving, wat ervoor zorgt dat mensen minder snel geneigd
zijn die te vervuilen door er afval bij te zetten.
Boa’s controleren de bijplaatsingen en als duidelijk is van wie het afval afkomstig is schrijven
de boa’s een boete uit. Ook informeren de afvalcoaches ter plekke bij inwoners waarom het afval wordt bijgeplaatst.
Door de aanwezigheid en zichtbaarheid van boa’s en afvalcoaches en door navraag te doen bij
inwoners ontstaat een remmende werking.
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G.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

Antwoord

R

J

CDA 19

9 van de 11 plekken zijn gerealiseerd, worden de
laatste twee plekken ook nog opgepakt?

R

J

CDA 20

Blz. 68 / Wat hebben we
daarvoor gedaan – stil
asfalt
Blz. 74 / maatregelen
voor ventilatie

R

J

CDA 21

Blz. 77 Uitvoering ontwikkelperspectief Centrum,
o.a. toevoegen van woningen.

Kan u een update geven hoe het staat met de realisatie/ planvorming van het toevoegen van woningen in het Centrum? (Op welke termijn en waar
denkt u dat er woningen gerealiseerd kunnen worden)? (De vraag richt zich op het winkelcentrum,
niet bijv. P.C. Hooft gebied)

R

T

CDA 22

Blz. 28 afval

R

J

CU 01

22 / parkeernorm

R

J

CU 02

24 / verkeersveiligheid

U geeft hier aan dat de meerkosten zijn gestegen
bij NV- BAR afvalbeheer vanwege de hogere prijzen van brandstof, gas en elektra. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor NV BAR-afvalbeheer, maar
ook voor de gemeente Ridderkerk zelf. Kan u een
inschatting maken hoeveel extra kosten we als gemeente gaan maken, vanwege de hogere prijzen
van brandstof, gas en elektra? (Hierbij beseffen
we ons dat dit ook afhangt van wanneer contracten aflopen)
Wordt in Ridderkerk ook al nagedacht over het
verlagen van de parkeernorm om zo woningbouw
ook weer beter mogelijk te maken?
Uit de tekst maken we op dat de gerealiseerde
veilige oversteek over de Burg. De Zeeuwstraat tijdelijk verhoogd is. Waarom die tijdelijkheid?

Gedeeltes van de Vlietlaan, Populierenlaan, Zeeuwstraat en Vondellaan zijn nog niet voorzien
van stil asfalt in afwachting van de HOV-aanpassingen. De Geerlaan bij Rijsoord wordt pas geasfalteerd als de werkzaamheden op de nieuwbouwlocatie gereed zijn.
Deze subsidie brengen we regelmatig onder de aandacht bij de schoolbesturen en de VNGledenbrief 20/080 over dit onderwerp was geagendeerd bij het bestuurlijk overleg van 3 december 2020. Eind 2021 heeft de Rehobothschool overigens een subsidiebedrag aangevraagd
en in maart 2022 toegekend gekregen.
Jorishof
- In februari 2021 is een intentieovereenkomst gesloten. Deze is in april 2022 verlengd tot en
met 30 september 2022.
- Op twee nieuw te realiseren bouwlagen worden 42 appartementen (waarvan 90% middelduur) gerealiseerd. De bestaande eerste verdieping wordt getransformeerd naar 32 zorgunits.
- Het ontwerpbestemmingsplan voor 1 januari 2023 ter inzage gaat (voor inwerking nieuwe
OW).
Rabobanklocatie
Voor deze locatie is een omgevingsvergunning verleend voor de transformatie naar 13 middel
dure en 7 dure appartementen.
Ridderhof I en II
De ontwikkelaar heeft de wens om aan en op de Ridderhof I en II appartementen te bouwen.
De plannen hiervoor zijn nog in de ontwerpfase.
Mochten de kosten voor de gemeente stijgen de komende periode, dan wordt dit opgenomen
in de tussenrapportage(s) en/of de begroting.

R

J

CU 03

29 / koopstromenonderzoek

R

J

CU 04

33 / Onderwijsachterstandenbeleid OAB

Is deze subsidie wel onder de aandacht van de
schoolbesturen gebracht? (Omdat schoolbesturen
er geen gebruik van hebben gemaakt).

Ridderkerk heeft meegelift met een door de provincie in opdracht gegeven koopstromenonderzoek. Is het centrum niet meegenomen in dit onderzoek? En zijn de resultaten al bekend?
De gemeenten krijgen geld voor het bestrijden van
onderwijsachterstanden en Ridderkerk heeft meer
budget gekregen. Wat is het totaal budget voor
OAB in 2021 en wat is er mee gedaan? Kunt u (in
hoofdlijnen) de afspraken met scholen(beschikking) over dit budget aangeven?
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Op dit moment stellen we een Nota Parkeernormen op, waarbij dit één van de centrale onderwerpen is.
De Burg. De Zeeuwstraat maakt onderdeel uit van de route voor Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (toekomstig R-net). Om de doorstroming en het reiscomfort te garanderen worden op
deze ontsluitende routes geen permanente verhogingen aangebracht. Wel moet de oversteekplaats goed geaccentueerd blijven (bijv. met LED-verlichting) om de veiligheid voor de voetgangers te waarborgen. Tot die tijd kan de verhoging wel blijven liggen.
Zie ook CDA 06. Ja, het centrum was onderwerp van het provinciaal onderzoek, de wijkcentra
zijn er op initiatief van de gemeente aan toegevoegd. Het volledige Koopstromenonderzoek en
de factsheets voor de verschillende locaties zijn gepubliceerd op www.kso2021.nl
De definitieve toekenningsbeschikking voor 2021 is € 1.700.923. Het budget is verdeeld in 5
domeinen voor de voorschoolse (kinderopvang) en vroegschoolse (onderwijs) partners. Deze 5
domeinen zijn gericht op de doorgaande leerlijn, ontmoeting tussen kinderopvang en onderwijs, inzet op hbo’ers, ouderbetrokkenheid, opleidingsmogelijkheden personeel en een kwaliteitsimpuls voor de onderbouw van het onderwijs.
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Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

Antwoord

R

J

CU 05

44 / toename problemen
complexe scheidingen

In Ridderkerk signaleren we een toename van
problemen die te maken hebben met complexe
scheidingen. Wat is het aanbod wat wij in Ridderkerk bieden aan kinderen en ouders die verwikkeld zijn in een complexe echtscheiding?

R

J

CU 06

46 / dementievriendelijke
gemeente

R

J

CU 07

48 / innovatiesubsidies

R

J

CU 08

49 / inburgering

‘Medewerkers van enkele maatschappelijke organisaties zijn beter toegerust om dementie bij inwoners te herkennen. Ook binnen de eigen organisatie zijn mensen getraind.’ Wat zijn de vervolgstappen om dementie en de gevolgen hiervan blijvend
op de kaart te houden?
In de afgelopen tijd is bekend geworden dat de
subsidie voor een buurtcirkel is gestopt. Deze subsidie past bij het doel om langer zelfstandig thuis
te wonen of het welbevinden te bevorderen.
Waarom wordt een dergelijke succesvolle innovatie niet omgezet in een structurele subsidie?
‘in 2021 is er een inburgeringsaanbod ingekocht
van hoge kwaliteit’. Wat was die hoge kwaliteit, en
wat hebben we daarmee bereikt.

Een kenmerk van een complexe scheiding is het hoge conflictgehalte en de felle emoties gedurende een lange tijd. Hierdoor ziet de ouder het belang van de kinderen niet meer. De voortdurende conflicten en juridische strijd brengen het systeem in disbalans. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen en tast de ontwikkeling aan. Middels het product/hulpverleningstraject Gescheiden Opvoeden, bieden we ouders handvatten en ondersteuning bij het opvoeden van hun kinderen.
Ook de komende jaren wordt gewerkt aan de herkenbaarheid van en het omgaan met dementie. Er zullen dan ook onder andere trainingen worden georganiseerd. Tevens wordt er een
nieuw Meerjarenplan ketenzorg dementie ontwikkeld, waarbij er aandacht is voor dementie
vriendelijke gemeente.

R

J

CU 09

53 / basishulp en- ondersteuning / maatwerkvoorzieningen WMO

R

J

CU 10

56 / mantelzorgpluim

R

J

CU 11

57 / Eenzaamheid

R

J

CU 12

59 / Meedoen

In 2021 is de samenwerking Buurtman/Buurtvrouw
voortgezet en betaald vanuit het innovatiebudget.
Onlangs bleek dat de stichting de Overburen geen
subsidie meer krijgt. Dit ondanks een uitgebreide
verslaglegging waarin de opbrengsten zichtbaar
en meetbaar zijn. Wat is de reden dat deze samenwerking niet is omgezet met een structurele
bekostiging?
Er is een flink voordeel op dit onderdeel, kennelijk
wordt de pluim lang niet door iedereen benut. Wat
kunt u doen om het uitnutten van dit budget nog
meer mogelijk te maken, zodat de waardering niet
alleen een symbolische waardering wordt?
Gesteld wordt dat er vanuit het 4e steunpakket corona budget is gebruikt van €40K voor 2021, en
€50K voor 2022. Wanneer het steunpakket er
straks niet meer is, hoeveel budget voor het bestrijden van eenzaamheid is er dan nog jaarlijks
over?
Net als de mantelzorgpluim is er ook een onderbenutting van de Ridderkerkpas door minima. Maar
ook lijkt er scherper aan de voordeur te worden
gecontroleerd of men recht heeft. Hoe zorgt het
college dat ook hier het geld beter benut gaat worden?
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Dit project werd gefinancierd vanuit de innovatiemiddelen. De uitvoerder heeft per abuis de
buurtcirkel niet opgenomen in de reguliere subsidieaanvraag, terwijl zij wel door zijn gegaan
met de buurtcirkel. Toen ons bekend werd dat de buurtcirkel zou stoppen, zijn wij in overleg
gegaan voor de borging van de buurtcirkel. Vanaf 2023 nemen zij de buurtcirkel op in de reguliere subsidieaanvraag.
De hoge kwaliteit van het inburgeringsaanbod refereert aan de ervaring en expertise van de
partners, het voldoen aan het keurmerk en het kwaliteitsconvenant. De kwaliteit is daarnaast
geborgd door de uitgebreide aanbestedingsprocedure, die wij samen met verschillende regiogemeenten hebben doorlopen. Vanaf 2022 gaan statushouders, die vallen onder de nieuwe
wet, gebruik maken van het ingekochte inburgeringsaanbod.
Zie antwoordbrief (op art.40 vragen) van 3 juni 2022.

Er is regelmatig afstemming met de uitvoerder van de Ridderkerkpas over de mantelzorgpluim,
waarbij ook de medewerker van Facet aanwezig is. De voorwaarden (jaarlijkse aanvraag) en
het aanbod worden zo mogelijk verbeterd. Via Facet horen we waar gebruikers tegenaan lopen. Belemmeringen nemen we zoveel mogelijk weg. De lage uitnutting van de pluim is daarnaast ook een gevolg van de lockdowns door corona.
Binnen de programma’s wordt op verschillende onderdelen een bijdrage geleverd aan eenzaamheid. Voor de Coalitie Eén tegen Eenzaamheid is, vooralsnog, geen apart budget gereserveerd voor 2023.

Meedoen kent een automatische toekenning bij uitkeringsgerechtigden Participatiewet. De
controle op het inkomen en vermogen is marginaal en niet zo uitgebreid als bij aanvragen
Participatiewet. De onderbenutting komt hoofdzakelijk door de omstandigheden in 2020 en
2021 (corona). Door de lockdowns waren er minder bestedingsmogelijkheden en lag het sociale leven stil. Activiteiten, zoals sport, uitjes, zwemles, schoolreis en winkelen, waren beperkt
mogelijk.
6

G.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

J

CU 13

71 / Afval

R

J

CU 14

79 / sportaccommodaties

R

J

CU 15

89 / kwijtschelding gemeentelijke belastingen

R

J

CU 16

89 / kwijtschelding gemeentelijke belastingen

R

T

CU 17

14 / Schuldhulpverlening

R

T

CU 18

26 / Daling PGB

R

T

CU 19

28 / SPUK verlaging
energierekening

R

T

CU 20

40 / Centrum deelgebied
1

R

T

CU 21

41 / verbreden fietspad
Sportlaan

R

J

LR 01

Pag 7/61 verschillen Lokale jeugdhulp en zeer
gespecialiseerde jeugdvoorzieningen

Vraag

In december 2021 ontvingen wij middels een RIB
de scheidingspercentages afval over januari-september 2021. Zijn inmiddels de resultaten over
heel 2021 bekend? Wanneer kan de raad hierover
worden geïnformeerd?
We zijn nu al even aan de slag met Sportservices
Ridderkerk BV. Is inzichtelijk (te maken) wat de
verschillen inmiddels zijn in vergelijking tot de
oude situatie met Sport en Welzijn, zowel op financieel gebied als kwaliteit?

Er is een flinke stijging van het aantal kwijtscheldingsverzoeken geconstateerd. Wat is de (mogelijke) achterliggende oorzaak van deze stijging?
Is het mogelijk de automatische kwijtscheldingstoets verder te optimaliseren, zodat er minder
schriftelijke verzoeken hoeven te worden ingediend?
Er wordt een extra projectleider ingehuurd om de
kwaliteit te verbeteren. Tegelijk wordt het budget
voor SHV verlaagd, om deze PL te kunnen betalen. Is dat niet tegenstrijdig?
ZIN en PGB zijn gelijkwaardig. Desondanks daalt
het aantal PGB's Huishoudelijke verzorging. Wat
zijn mogelijke redenen?
Vanuit het Rijk wordt 277.302 beschikbaar gesteld. Hoe verloopt in Ridderkerk de besteding van
deze middelen op dit moment?
Na een snelle besluitvorming in 2020 (juli en sept
2020) lijkt de realisatie veel meer tijd te kosten.
Uitvoering was gepland in 2021, maar inmiddels
2023. Waarom deze vertraging (zeker in kader
van verkeersonveiligheid ongewenst)?
Wordt er ten behoeve van de ontsluiting van het
nieuwe Gemini College ook gelijk gekeken naar
een verkeersveiliger oversteek over de Sportlaan
richting de Groen van Prinstererweg?

Beide verschillen (379.645 en 359.546) deze
staan vermeld als zijn niet structureel. Wordt er
geen structurele stijging kosten verwacht?
Waarom niet?

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie B&W na behandeling 7 juni 2022

Antwoord

In 2021 is het aanbod via de pas (winkels, scholen, uitjes) uitgebreid, zodat er meer bestedingsmogelijkheden zijn voor pashouders.
De scheidingsresultaten van 2021 zijn inmiddels bekend. Zie bijlage 1.

Sportservice Ridderkerk (SSR) heeft sinds de oprichting te kampen gehad met financiële tegenvallers veroorzaakt door corona, de stijging van gasprijzen en extra kosten voor het onderhoud, doordat accommodaties verouderd zijn.
Er hebben kwalitatieve grote verbeteringen plaatsgevonden op het gebied van veiligheid, hygiene en management. Daarnaast heeft SSR een grote bijdrage geleverd bij de opvang van
vluchtelingen in sporthal de Wissel.
Doordat de gemeente 100% eigenaar is van SSR B.V. hebben we meer grip op de organisatie
en daardoor meer grip op ontwikkelingen.
De stijging wordt veroorzaakt door de coronaperiode. Deze stijging begon in 2020 en zette zich
door in 2021. In de coronatijd hebben veel burgers hun inkomen zien dalen en hebben daarom
een kwijtscheldingsaanvraag ingediend.
Dit is vanuit de gemeente niet mogelijk. De gemeente is hierin afhankelijk van de toets die het
(landelijke) Inlichtingenbureau uitvoert. Wel wordt er, als er een belemmering voor automatische kwijtschelding is, gekeken wat die belemmering precies is. Vervolgens wordt er bij de burger specifiek navraag gedaan.
De projectleider wordt bekostigd uit het budget voor schuldhulpverlening van de drie gemeenten. Omdat het personeel betreft, is dit een financiële overheveling naar de BAR-organisatie.
Er is ruimte in het budget schuldhulpverlening om de projectleider tijdelijk te kunnen bekostigen.
De kwaliteit van zorg in natura wordt goed gewaardeerd (CEO over 2021: 85% vindt kwaliteit
goed). Het zelf organiseren en inkopen van zorg is niet voor iedereen passend. Tenslotte is
ons aanbod steeds passender, waardoor minder mensen zorg via een Pgb willen inkopen.
Voor het zomerreces ligt er een plan van aanpak, waarin energiebesparende maatregelen worden benoemd die bij moeten dragen aan het verlagen van de energierekening.
Op dit moment wordt gewerkt aan een raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het
Ontwikkelperspectief centrum. Deze zult u voor het zomerreces ontvangen.

Ja. Hier is naar gekeken. Omdat er geen ruimte is om in het midden van de Sportlaan een eiland te maken, waar fietsers zich opstellen om over te steken, is gekozen om het fietspad
vanaf de ingang naar de school tot de rotonde Populierenlaan te verbreden en hier een tweerichtings fietspad van te maken. Hierdoor hoeven minder fietsers over te steken naar de Groen
van Prinstererweg. Echter een deel van de fietsers die richting de Koninginneweg fietsen moet
hier nog wel oversteken of omrijden via de rotonde. Op dit moment wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zijn om naar de Koninginneweg een tweerichtings fietspad aan te leggen aan
de kant van het sportpark.
Sinds de uitbraak van Covid-19 is het beroep op jeugdhulp gestegen en de verwachting is dat
deze stijging (t.a.v. GGZ) zich de komende tijd zal voortzetten. In 2022 monitoren we de inzet
van jeugdhulp en informeren we u hierover middels de rapportage sociaal domein. Uit deze

7

G.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

R

J

LR 02

Pag 156 verkeer en vervoer inhuur voor ruimen
zwerfafval 70.497

Inhuur ruimen zwerfafval; wie is hier voor ingehuurd, wat zijn de resultaten?

R

T

LR 03

Pag 17 verkeersplan en
–veiligheid maatregelen
tegen sluipverkeer
50.000

In hoeverre gaan cameratoezicht/pollers sluipverkeer tegen houden?

R

T

LR 04

Pag 20 NPO gelden

NPO gelden rijksuitkering loopt van aug 2021 tot
juli 2023. Hoeveel NPO gelden heeft de gemeente
inmiddels ontvangen? Op welke wijze enof aan
wie zijn deze gelden uitgegeven? Graag hiervan
een overzicht

R

T

LR 05

Betreft dit inhuur personeel?

R

T

LR 06

Pag 23 incidentele mutatie als gevolg van wegwerken van wachtlijsten
172.400
Raadsvoorstel pag 2 4.1
inzet MCU

R

T

LR 07

Raadsvoorstel pag 2 4.1
inzet MCU

R

T

LR 08

Pag 14 thuiswerkvergoeding 44.800

Hoe vaak is de MCU inzet in de gemeente Ridderkerk sinds wij de eerste hebben en aan wie is hij
uitgeleend. Graag overzicht
De verwachting is dat de MCU vaker ingezet moet
worden. Een inzet MCU moet subsidiair en proportioneel zijn en dient als ultiem remedium. Op
welke verwachting is het gestoeld dat de MCU vaker ingezet moet worden?
Graag een specificatie van dit bedrag. Zijn hier
ook reiskostenvergoedingen in mindering gebracht?
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Antwoord

monitoring kunnen we wellicht afleiden dat er sprake zal zijn van een structurele stijging van de
kosten.
Indien sprake is van een stijging van het aantal cliënten/aanvragen en daarmee een stijging
van de kosten zullen we u hieromtrent informeren.
De inhuur is via de huidige contractant gegaan, firma Punt-BV en hiervoor zijn twee medewerkers met een indicatie ingezet. De resultaten zijn objectief gemeten, hierin zien we een daling.
Echter kan dit vertekenen door hoger frequent gebruik van de openbare ruimte door corona.
Wel hebben we een daling van MOR-meldingen gezien op zwerfafval en afvalbakken.
Met camera’s met kentekenherkenning wordt zodanig ingeregeld dat alleen ontheffingshouders
in dat gebied mogen rijden (in dat geval voertuigen met een bestemming in dat gebied). Wanneer voertuigen gedetecteerd worden, die daar geen bestemming hebben volgt een boete. Een
poller is een selectief toegangssysteem (paal), die alleen opengaat wanneer aanwonenden of
bedrijven met ontheffingen hier een speciale pas hebben en/of met camera het kenteken herkend worden, waardoor zij door kunnen rijden. Andere voertuigen kunnen daar vanwege de
aanwezigheid van een flexibele paal niet doorheen rijden. Hierdoor wordt sluipverkeer tegen
gegaan.
De gemeente Ridderkerk ontvangt in totaal een bedrag van € 830.594,75 verdeeld over de periode augustus 2021 en juli 2023. Dit bedrag kan uitgegeven worden tot en met juli 2025. We
hebben tot nu toe € 312.163 van het Rijk ontvangen. In samenspraak met de LEA-partners is
bepaald waar het geld aan uitgegeven wordt.
De activiteiten die uitgevoerd zullen worden zijn:
 Brede school activiteiten, zoals weerbaarheidstrainingen en verschillende workshops.
 Activiteiten in de voorschoolse periode voor VVE-kinderen.
 Extra ondersteuning voor ouders bij opvoedvragen gerelateerd aan corona.
 Uitbreiding van de inzet van schoolcontactpersonen om beter in te spelen op de toegenomen zorgvragen van scholen.
 Onderzoek ten behoeve van een structurele oplossing voor het opvangen van kinderen die
(nog) niet toe zijn aan de basisschool en al wel klaar zijn met de voorschool.
 Een gedeelde verzuimaanpak met partners opstellen met als doel het voorkomen van
thuiszitten.
Nee, het betreft inzet van zorg (Hulp bij het Huishouden).

Bij iedere MCU inzet wordt u als raad geïnformeerd, waarom en waar de MCU wordt ingezet.
Halverwege 2014 hebben wij de MCU in ontvangst genomen. Vanaf die periode tot nu is de
MCU 31 keer ingezet en 1 keer uitgeleend aan Barendrecht.
Dit komt voort uit motie 2020-85, waarin de raad het college heeft verzocht de MCU frequenter
in te zetten. De politie stond er ook positief tegenover om de MCU frequenter in te zetten bij
signalen van overlast. In principe hanteren we hierbij de periode van twee weken, maar na
overleg kan deze periode verlengd worden.
In de kostenberekening is uitgegaan van de situatie dat werknemers gemiddeld 60% van de
werkbare dagen op locatie zijn en 40% vanuit huis werken. Er is rekening gehouden met werknemers die 100% van de werkdagen naar een werklocatie reizen. De Belastingdienst rekent
met 214 werkbare dagen per jaar. In het personeels- en salarissysteem is voor iedere werknemer vastgelegd hoeveel dagen per week hij/zij werkt en in de nieuwe cao is vastgelegd dat een
werknemer recht heeft op een thuiswerkvergoeding van € 2 per thuiswerkdag. De berekening
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G.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

R

T

LR 09

Pag 22 bewegwijzering
bibliotheek

Graag specificatie 47.700

R

T

LR 10

Pag 25 wijkteams overhevelen gelden BAR

R

T

LR 11

Pag 81 Jeugdhulp wijkteams

R

T

LR 12

Pag 93 clientenervaring
onderzoek door externe
respons 39%

Hoe gaat het toezeggen van hulp ( verdeling volgens wachtlijst BAR-breed of verdeling per gemeente)
Opmerking in het stuk ‘2022 laat lager percentage
aanmeldingen zien’-> in hoeverre is er rekening
mee gehouden dat 2022 nog niet voorbij is?
Welke acties zijn er ondernomen om de respons
te verhogen?

R

T

LR 13

R

J

PvdAGL 01

Pag 17 planmatig onderhoud openbare verlichting
Algemeen/prestatieindicatoren

R

J

PvdAGL 02

16/Veiligheid

R

J

PvdAGL 03

16/Veiligheid

R

J

PvdAGL 04

16/Veiligheid

R

J

PvdAGL 05

21/Verkeer, vervoer en
wegen

R

J

PvdAGL 06

28/Economische zaken

Is deze verhoging voor onderhoud of stijgende
energiekosten?
Zonder vergelijkingscijfers is niet vast te stellen of
een prestatie- indicator is verbeterd of verminderd.
Waarom zijn deze niet toegevoegd?
Artsen hebben onlangs opnieuw indringend gewaarschuwd voor de (gezondheids)gevaren van
lachgas voor jongeren. Ridderkerk heeft een lokaal lachgasverbod. Kunt u aangeven op welke
manieren en hoe actief dit verbod gehandhaafd
wordt?
Wat is de reden dat de mobiele camera die na diverse meldingen is geplaatst bij het doodlopende
gedeelte van de Oudelandseweg hier uiteindelijk
slechts twee weken heeft gestaan?
Is het u bekend dat de lamp die hier naar aanleiding van dezelfde meldingen is opgehangen, niet
werkt? Kunt u dit probleem op korte termijn oplossen?
Aan welke vereisten dient een 30-kilometerweg te
voldoen om voor de politie ook handhaafbaar te
zijn?

In 2020 heeft een meerderheid van de raad ingestemd met de herinrichting van het eerste deelgebied in het Centrum (Jan Steenplein, entree versmarkt en parkeerplaats Ridderhof). Wanneer gaat
er daadwerkelijk met de herinrichting van dit gebied gestart worden?
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is dan het aantal thuiswerkdagen x € 2 is totale thuiswerkvergoeding van € 110.000 per jaar.
Het aandeel van Ridderkerk is € 44.800.
De reiskostenvergoedingen zijn niet in mindering gebracht op deze post.
Voor de bewegwijzering hebben we de volgende kosten gemaakt:
- Advieskosten extern bureau;
- Analoge- en digitale bewijzering;
- Bestickering.
De hulp aan inwoners gaat per gemeente. Elke gemeente heeft haar eigen wijkteammedewerkers en inwoners worden door deze medewerkers toegeleid naar hulp en ondersteuning.
Het betreft het aantal jeugdigen voor het eerste kwartaal. In een volgende rapportage zullen de
cijfers worden aangepast.
Op twee manieren werd ingezet om de respons te verhogen:
1. Lage deelnamedrempel: deelname aan het onderzoek kon zowel schriftelijk als digitaal.
2. Het onderzoek meermaals onder de aandacht gebracht (uitnodigingsbrief + herinneringsbrief).
De verhoging is het gevolg van de gestegen energiekosten.
De meerjarige ontwikkelingen van de prestatie indicatoren staan sinds de Jaarstukken 2019
opgenomen in de bijlagen. In de Jaarstukken 2021 is dit bijlage 5 op pagina 208 – 212.
Wanneer er een overlastmelding binnenkomt, dan wordt gekeken of het gebruik van lachgas
hieraan ten grondslag ligt en zo ja, dan wordt er tegen opgetreden.

De MCU wordt in eerste instantie voor twee weken ingezet op een overlastlocatie. Als blijkt dat
langere inzet nodig is, kan dit in overleg tussen de burgemeester en politie verlengd worden.
Net als in deze casus. De MCU heeft daar vier weken gestaan.
Dat is bekend. Er wordt aan gewerkt om dit zo snel mogelijk werkend te krijgen.

Volgens de wet moet de weg zodanig zijn ingericht dat er niet harder dan 30 km gereden kan
worden. Bij het inrichten van de weg (erftoegangsweg) verwijst de politie naar de aanbevelingen en richtlijnen voor erftoegangswegen van het CROW. De belangrijkste herkenbaarheidskenmerken voor een erftoegangsweg zijn: gemengd verkeer, open verharding (of streetprint),
geen rijbaanscheiding, geen (lengte) markering, korte rechtstanden eventueel aangevuld met
snelheidsremmende voorzieningen.
Zie het antwoord op vraag CU 20.
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R

J

PvdAGL 07

28/Economische Zaken

Zie het antwoord op vraag CU 20.

R

J

PvdAGL 08

33/Onderwijs

R

J

PvdAGL 09

33/Onderwijs

R

J

PvdAGL 10

33/Onderwijs

R

J

PvdAGL 11

34/ Leerlingvervoer

R

J

PvdAGL 12

36/Cultuur, sport en
groen

R

J

PvdAGL 13

36/Cultuur, sport en
groen

R

J

PvdAGL 14

36/Cultuur, sport en
groen

R

J

PvdAGL 15

43/Sociaal domein

Kan de herinrichting van dit deelgebied nog voor
dezelfde prijs worden gerealiseerd als waarmee
de raad heeft ingestemd, gelet op de stijgende
bouwkosten? Zo nee, wat zijn de verwachte meerkosten?
Kunt u aangeven of met het oog op een mogelijk
nieuwe coronagolf in het najaar de ventilatie op
Ridderkerkse scholen op orde is of dat er scholen
zijn die hierop nog nadere actie moeten ondernemen?
De nieuwbouw van de Wingerd is met minimaal
een jaar uitgesteld. Wordt de nieuwbouw van de
Noord nog wel volgens planning gerealiseerd?
In hoeverre is de uitgestelde nieuwbouw van de
Wingerd voor u aanleiding om de gebiedsvisie
Plein Oost en omgeving, die alweer enkele jaren
oud is en die grotendeels nog moet worden uitgevoerd, opnieuw tegen het licht te houden om te
bezien of deze nog voldoet aan de behoefte van
de wijk?
135 leerlingen maken gebruik van het leerlingvervoer.
Er is een toename van het aantal leerlingen met
17%. Graag toelichting. Over welke afstand worden deze kinderen vervoerd?
PvdA-GroenLinks Ridderkerk is een groot voorstander van het geluidscherm in het Oosterpark.
In het coalitieakkoord staat dat de plannen voor de
ontwikkeling van het Oosterpark heroverwogen
worden. Heeft deze heroverweging ook gevolgen
voor het geluidscherm waarmee de raad eerder
heeft ingestemd? Zo nee, op welke termijn verwacht u het geluidscherm te realiseren?
Kan het geluidscherm nog voor dezelfde prijs worden gerealiseerd als waarmee de raad heeft ingestemd, gelet op de stijgende bouwkosten? Zo nee,
wat zijn de verwachte meerkosten?
Op welke wijze(n) worden 3VO.Biotoop en andere
belanghebbenden betrokken bij de heroverweging
van de plannen voor het Oosterpark?
Kunt u, onder verwijzing naar wet- en regelgeving,
aangeven aan welke voorwaarden inwoners moeten voldoen om in aanmerking te komen voor
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen?
Is er de afgelopen jaren iets aan deze voorwaarden veranderd?
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Zie het antwoord op vraag SGP 06.

De nieuwbouw van De Noord is ook met een jaar uitgesteld. Hierover is uw raad op 8 april
2022 geïnformeerd.
In de visie gaan we uit van vier fasen, waarbij voor iedere fase een richtlijn is aangenomen van
5 jaar. Fase 1 is gestart en over fase 2 gaan we nadenken zodra fase 1 bijna is uitgevoerd en
afgerond. In de visie is hierover het volgende opgenomen: Naarmate fases verder in de toekomst zullen plaatsvinden, zal de precieze uitwerking op een later moment nader moeten worden bepaald.
In november 2020 werden 137 leerlingen vervoerd, in november 2021, 160 leerlingen. Dit is
een stijging van 23 leerlingen oftewel circa 17%.
De gemiddelde geplande reisafstand in november 2021 was circa 16 kilometer.
Onder andere door de gestegen prijzen van beton en staal, is het wel zeker dat het scherm
duurder zal zijn dan begroot in oktober 2020. Dit is voor ons reden om dit ook in de heroverweging te betrekken.

Zie het antwoord op vraag PvdA/GL 12.

In het op te stellen collegeprogramma zal worden ingegaan op de acties die volgen uit het coalitieakkoord. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan hoe alle belanghebbenden worden betrokken bij deze acties.
Zie hiervoor de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, hoofdstuk 2.
wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 - BWBR0004766 (overheid.nl)
De afgelopen jaren heeft de gemeente de mogelijkheid gekregen om op een aantal gebieden
een ruimer beleid te voeren.
Het gaat dan om de volgende beleidsvrijheden:
 Een ruimer beleid voor AOW-ers;
 Kwijtschelding privé-belastingen ondernemers;
 Kosten kinderopvang als uitgave toepassen.
In Ridderkerk is van deze mogelijkheden geen gebruik gemaakt.
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R

J

PvdAGL 16

43/Sociaal domein

Het is een herverdeling van de taken binnen het proces van schuldhulpverlening, waarbij alle
taken net als voorheen worden uitgevoerd.

R

J

PvdAGL 17

64/Gezondheid en duurzaamheid

R

J

PvdAGL 18

73/Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

U wilt dat de gemeente de intake van de schuldhulpverlening zelf gaat doen. Het is uw verwachting dat hiervoor geen extra personeel nodig is. In
hoeverre betekent dit dat andere werkzaamheden
anders worden geprioriteerd of niet meer worden
uitgevoerd?
In het coalitieakkoord staat dat de lediging per
klepbeweging plaatsmaakt voor een vast jaarlijks
bedrag per één-, twee- of meerpersoonshuishouden. Ridderkerk is niet de enige gemeente die het
afvalbeleid wil aanpassen. Barendrecht heeft inwoners een brief gestuurd waarin wordt aangegeven dat nog voor de zomer een ruwe schets van
het nieuwe afvalbeleid wordt verwacht. Westland
verwacht zelfs al binnen drie maanden een nieuw
afvalbeleid te hebben gerealiseerd. Wat is de
planning in Ridderkerk en wanneer wordt hier naar
verwachting voor het eerst over gecommuniceerd
aan inwoners?
Kunt u een update geven met betrekking tot de
bouwplannen in West in de buurt van het parkje bij
de Populierenlaan en het Prunusplantsoen?
Welke formele stappen moeten er nog worden genomen?

R

J

PvdAGL 19

73/Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

R

J

PvdAGL 20

73/Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

PvdA-GroenLinks krijgt ook signalen van de bouw
van een flat op de locatie van het gebouw van de
tandtechnicus. Betreft het hier dezelfde of een
nieuwe ontwikkeling?
Is het u bekend dat bewoners van (het laatste gedeelte van) de Rijksstraatweg veel overlast ondervinden van de werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop en dat zij de communicatie met de
medewerkers van DFP/GRNR en de gemeente
die in de overleg groep zitten als moeizaam ervaren? Op hun mails komt lang niet altijd een reactie. Wat wordt er gedaan om de overlast van de
werkzaamheden te beperken en hoe kan de communicatie worden verbeterd?
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De verwachting is dat hier na de zomer over gecommuniceerd zal worden.

Q2 2021 is het principeplan van Wooncompas voor de ontwikkeling met Siloah aan het college
en de raad voorgelegd en vastgesteld. Sindsdien werkt Wooncompas het ontwerp verder uit.
De gemeente gaat over de buitenruimte waarvoor een voorlopig ontwerp gereed is. Er is een
grondprijs berekening uitgevoerd. De Raad van Commissarissen van Wooncompas dient ter
goedkeuring een ontwikkelbesluit te nemen. Zodra de RvC heeft ingestemd, kan de koopovereenkomst voor de verkoop aan Wooncompas worden afgerond. De grondexploitatie wordt
daarbij aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Naar verwachting wordt in Q4 2022 de omgevingsvergunning aangevraagd. Nadat de gevraagde omgevingsvergunning is verleend, kan
worden gestart met de bouw.
In het verleden zijn gesprekken gevoerd over het herontwikkelen van de plek van onder andere
de tandtechnicus. Op dit moment vinden er geen gesprekken plaats en is er geen sprake van
nieuwbouwplannen.
We realiseren ons dat de omwonenden veel last kunnen ondervinden van de werkzaamheden
aan de IJsselmondse Knoop. Vooral op sommige piekmomenten, waarop er veel geluid of trillingen te bemerken zijn. Bij het inplannen van de werkzaamheden houden we hier rekening
mee. Ook wordt rondom die momenten contact gezocht met bewoners en de werkzaamheden
worden vooraf aangekondigd. De GRNR is vroegtijdig gestart met communicatie over de werkzaamheden en zet veel communicatiemiddelen in om de werkzaamheden bij alle betrokkenen
onder de aandacht te brengen. Ook worden mogelijke oplossingen voor het beperken van hinder met omwonenden besproken. We hopen hiermee de overlast zoveel mogelijk te beperken.
In september 2021, voordat de werkzaamheden van start gingen, is een informatiebijeenkomst
gehouden voor alle omwonenden en bedrijven, daar zijn de communicatiemiddelen gepromoot,
waarin we de werkzaamheden en planning communiceren. De werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop worden breed gecommuniceerd via de nieuwsbrief van de GRNR, de website,
twitter, berichtgeving via de lokale media, borden langs de weg en via de communicatiekanalen van de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht (twitter, krant en social media). Ook wordt
persoonlijk contact gezocht met omwonenden, wanneer de overlast groot is. Voor vragen is
binnen het projectteam van de GRNR een omgevingsmanager aangewezen, wiens contactgegevens via de genoemde middelen bekend gemaakt zijn.
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R

J

PvdAGL 21

73/Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Is het u bekend dat de straatverlichting hier al weken is uitgevallen? Kunt u dit probleem op korte
termijn oplossen en als dit niet binnen uw verantwoordelijkheid valt, wilt u dit dan onder de aandacht brengen van de wel verantwoordelijke instantie(s)?

R

J

PvdAGL 22

73/Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Waarom zijn omwonenden van Nieuw Reijerwaard
niet persoonlijk (per brief) geïnformeerd over de
diverse wegafsluitingen en herstelwerkzaamheden
in hun omgeving in de periode 13 mei t/m 6 juni?
Bent u bereid om dit een volgende keer wel te
doen en als dit niet binnen uw verantwoordelijkheid valt, wilt u dit dan onder de aandacht brengen
van de wel verantwoordelijke instantie(s)?

R

J

PvdAGL 23

73/Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Hoeveel grond van Nieuw Reijerwaard is in optie
uitgegeven? Hoeveel tijd heeft een kandidaat-koper om een optie te lichten?

R

J

PvdAGL 24

73/Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

R

J

PvdAGL 25

Programma 6, Openbaar
groen en (openlucht)recreatie

De bouwkosten stijgen explosief waardoor bouwen renovatieprojecten steeds duurder worden en
in het land ook steeds vaker stilvallen. Wat doet
c.q. kan de gemeente doen om projecten zo min
mogelijk vertraging te laten oplopen en zo kostenoverschrijdingen te beperken? De realisatie van
het geluidscherm in West is eerder bijvoorbeeld
fors duurder uitgevallen.
Bent u bekend met de actie ‘Maai mei niet’? Zo ja,
is de gemeente van plan hierbij aan te sluiten en
dit ook door te spelen bij haar inwoners?

Bij navraag betreft de vraag, de locatie op de Rijksstraatweg, laatste deel richting de
IJsselmondse Knoop. De melding is bij ons bekend.
Op 16-5 is een melding ontvangen dat de verlichting was uitgevallen op de Rijksstraatweg tussen huisnummer 333 en Van der Valk.
Op 18-5 is Stedin op locatie geweest en heeft een defecte zekering vervangen.
Op 27-5 is er een melding binnengekomen dat de verlichting weer uit staat.
Op 31-5 is Stedin er bij geweest en heeft geconstateerd dat het een sluimerstoring is (d.w.z.
niet meetbaar op het moment dat ze er zijn). De zekering is wederom vervangen en e.e.a. is
selectief gezekerd. Bij een volgende melding kan Stedin een meetwagen inzetten. Dit kan echter niet zomaar. Op het punt waar de kabel uitgeschakeld wordt, komen woningen en bedrijven
zonder stroom. Wettelijk is Stedin verplicht om degene, die zonder stroom komen te zitten,
twee weken voor de uitvoerdatum middels een brief op de hoogte te stellen.
Voorafgaand aan de start werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop in oktober 2021 zijn
alle omwonenden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en over de manier waarop
we hen tijdens de werkzaamheden zouden informeren over de plannen en bijzonderheden in
de werkzaamheden. Daarbij is verwezen naar de website, nieuwsbrief waarop men zich kon
abonneren en het twitter-account van de GRNR. Via deze kanalen worden de actuele werkzaamheden vooraf aangekondigd. De drukke meimaand, waarin vele werkzaamheden zouden
plaatsvinden, zijn ook via deze kanalen (en aanvullend nog via de lokale media en mediakanalen van de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht) aangekondigd. Na 6 juni zijn de werkzaamheden, die de meeste overlast veroorzaken, voorlopig voorbij. Voor de GRNR blijft een goede
communicatie met de omwonenden belangrijk en zij zullen met de behoefte van omwonenden
rekening houden.
De stand per 25/05/2022 is:
Verkocht: 43%;
In optie ((voor)reservering gesloten): 33%;
In gesprek ((voor)reserveringsovereenkomst in voorbereiding): 19%;
Resterend: 5%.
De standaardtermijn voor een optie is 12 maanden (6 maanden voorreservering en 6 maanden
reservering). Voor de reserveringen moet een vergoeding worden betaald.
De gemeente laat gedurende de voorbereidingen van een project tussentijds begrotingen maken om zo de bouwkostenstijgingen te monitoren. Waar mogelijk wordt het ontwerp (bezuinigingen) en het proces hierop aangepast. Bijvoorbeeld door de aannemer meer tijd te geven om
zijn materialen in te kopen.
Vertraging op projecten is niet altijd te voorkomen, omdat dit van allerlei interne en externe factoren afhankelijk is. Wij vinden het belangrijk een zorgvuldig proces te doorlopen met partners
waarmee we werken.
Uiteraard doen we ons best om vertraging en grote kostenstijgingen te voorkomen.
Deze actie is bekend.
In de op te stellen Visie op ecologie wordt hier aandacht aan besteed. Hierbij wordt vooral ingezoomd op de voordelen van gefaseerd maaien, om er voor te zorgen dat er te allen tijde
bloeiende kruiden beschikbaar zijn voor insecten.
Bewoners aanmoedigen om zich in te zetten voor de biodiversiteit is altijd goed. Om het bewustzijn te vergroten is de #MaaiMeiNiet campagne een handig middel. Ook hier kan de nuancering worden geplaatst: zorg er vooral voor dat niet alles in één keer gemaaid wordt. De komende jaren zal deze boodschap onderdeel zijn van de biodiversiteitscampagne. Deze campagne is erop gericht om duidelijk te maken waarom soms het beheer wordt aangepast én om
zoveel mogelijk partijen mee te krijgen (inwoners, bedrijven, beherende partijen).
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R

J

PvdAGL 26

Programma 6, Openbaar
groen en (openlucht)recreatie

Het ecologisch adviesbureau van de GRNR is gevraagd in eerste instantie de bermen te inventariseren en eventuele kadavers te registreren. Afhankelijk van wat daar uitkomt, zal worden
bekeken welke maatregelen eventueel moeten worden genomen.

R

J

PvdAGL 27

algemeen

R

J

PvdAGL 28

29/ economisch beleid
Wat hebben we bereikt

R

J

PvdAGL 29

68, klimaat

Op de verbindingsweg zijn groen- en watergebieden aangelegd voor onder andere broedvogels.
Omdat deze gebieden dicht bij de drukke weg gelegen zijn, worden er vooral tijdens het broedseizoen veel vogels aangereden. Bent u hiervan op
de hoogte en worden hier maatregelen voor genomen?
‘Het voorkeurskanaal voor contact met de gemeente is digitaal’
De maatschappij wordt steeds complexer en niet
iedereen kan mee.
In Ridderkerk is 12% laaggeletterd en er zijn veel
ouderen en laagopgeleiden. Mensen hebben niet
altijd een DigiD en mensen zijn huiverig om die te
moeten afstaan om hulp te kunnen krijgen bij gemeente aanvragen.
Garandeert het college dat er de komende jaren
altijd een mogelijkheid zal zijn naast het digitale
kanaal om een aanvraag te doen en dat de balie
open blijft?
Waarom wel/niet?
Onder ‘wat hebben we bereikt’ staan zeven speerpunten benoemd maar geen resultaten. Wat is er
bereikt?
Hoeveel is de Co2 reductie in procenten?

R

J

PvdAGL 30

69, klimaat

Er is een onderzoeksprogramma duurzaamheid
ism de EUR opgestart. Wanneer is dit afgerond,
worden de resultaten gedeeld en wat doen we met
de resultaten concreet?

R

J

PvdAGL 31

21 beperken niet noodzakelijk autoverkeer

Uw doelstelling was het beperken van niet noodzakelijk autoverkeer. Hoeveel beperking is gerealiseerd en wat is uw doelstelling voor 2026?

R

J

PvdAGL 32

Pg 34 Onderwijs Wat
hebben we bereikt

R

T

PvdAGL 33

Pg 10 Campagne Fatsoen moet je doen

‘Kinderen met een risico op onderwijsachterstand
zijn goed in beeld’
Hoe zijn deze in beeld gekomen?
Hoeveel kinderen zijn nu in beeld?
‘Bewustwording door dialoog, bewustwording door
positieve ambassadeurs…’
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Er zal de komende jaren altijd een groep inwoners zijn die online (nog) niet mee kan, dan wel
dat zij niet de middelen hebben om mee te kunnen doen. Hiervoor blijft een alternatief kanaal
beschikbaar, zoals de balie en telefonie.

De acties en resultaten van die speerpunten staan gezamenlijk onder ‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’.
De beschikbare data m.b.t. CO2 uitstoot vindt u op: DASHBOARD - CO2-Uitstoot - Ridderkerk
(databank.nl).
Het programma heeft een looptijd van vijf jaar en kent vier projectfases. Tussen september
2021 en december 2021 is ingezet op: literatuurstudie, focusbepaling en verkenning onderzoeksmethode. De laatste fase zetten we in op veldexperimenten. Het doel is dat de meervoudige aanpak zal leiden tot nieuwe inzichten met betrekking tot hoe we gedrag kunnen verduurzamen, zonder dat we hierbij voorbijgaan aan de meervoudigheid en complexiteit van gedrag
van mensen. Op deze wijze hopen we een beleidsvorm te ontwikkelen, die recht doet aan
deze complexiteit en daarmee ook effectief is om CO2 impact terug te dringen. Ook nu al is de
Erasmus Universiteit aangesloten bij lokale projecten om de kennis te integreren. De resultaten
zullen we delen via de voortgangsrapportages van de Klimaatvisie Ridderkerk.
De visie is het beperken van het niet-noodzakelijk autoverkeer/verminderen auto-afhankelijkheid. Er is geen concrete SMART-doelstelling aangehangen. Het is belangrijk om alternatieven
te bieden om inwoners te verleiden voor korte afstanden vaker de (elektrische) fiets te pakken
of gebruik te maken van deelmobiliteit. Voor verplaatsingen in de Rotterdamse regio willen we
inwoners verleiden om vaker het openbaar vervoer als alternatief te zien. Dit totaalpakket aan
mobiliteit draagt daarmee ook bij aan ambities op gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid
in de wijken.
De kinderen zijn in beeld via een goede samenwerking tussen Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG), kinderopvang organisaties en het basisonderwijs. Op 1 april 2022 hebben 110 kinderen
uit Ridderkerk een VE-indicatie gekregen.
Dat zijn wij met u eens. Wij zetten ons daar continu voor in. De woorden transparantie en respect sluiten aan op de voorgestane aanpak.
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R

T

PvdAGL 34

Pg 13 Vaststelling openingstijden KCC

R

T

PvdAGL 35

Algemeen

R

T

PvdAGL 36

Pg 14 Herindicaties HH

R

T

PvdAGL 37

Pg 23 6.71 Wegwerken
wachtlijsten WMO HH zin

R

T

PvdAGL 38

Pg 24 Pilot voorkomen
dak en thuisloosheid

R

T

PvdAGL 39

pg 25 Zorg en Veilig

Vraag

Bent u het met PvdA Groenlinks eens dat gemeenten en het gemeentebestuur het goede voorbeeld zouden moeten geven? Zo ja hoe wordt dat
gestimuleerd?
Hoe passen de woorden transparantie en respect
in deze campagne?
De openingstijden van het KCC zijn doordeweeks
van 9-17:00. Wat zijn de kosten voor extra openstelling op een dag van 17:00-20:00?
Blijven de balietijden in Ridderkerk ongewijzigd?

Garandeert de gemeente dat ook in het Sociaal
domein altijd voor inwoners de keuze aanwezig
blijft voor niet-identiteitsgebonden hulp en ondersteuning? Waarom wel of niet? En hoe wordt dit
gecommuniceerd?
De herindicaties doen veel stof opwaaien.
Hoeveel bezwaren zijn er ingediend en hoeveel
rechtszaken zijn er gestart sinds oktober 2022 tot
nu toe?
Graag een link naar de beleidsregels en de
nieuwe normen voor bepalen van de inzet en het
aantal uren Huishoudelijke Hulp.
Pg 14 eind 2021 is besloten tot terugdringen
wachtlijsten WMO.
Pg 23 Er is €172.400 besteed aan het wegwerken
van de wachtlijst. Hoeveel mensen stonden op de
wachtlijst?
Hoe worden wachtlijsten in de toekomst voorkomen?
Er is een toename van cliënten. Hoeveel en komt
dit door ouderdom of ook nog de aanzuigende
werking van het abbo tarief?
Wanneer start de pilot? Welk SMART doel is gesteld?
Uit recente documentaires oa van Toeslagenouders en Jason komt naar voren dat ‘intensief vrijwillige jeugdhulp’ door ouders en jongeren wordt
ervaren als gedwongen en dreigend. Op welke
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Antwoord

In het eerste jaar bedragen de kosten rond de € 960 per extra avondopenstelling. Dit vanwege
de eenmalige kosten, die verbonden zijn aan het aanpassen van de technische inrichting, het
inroosteren en aanpassen van contractafspraken met medewerkers.
Daarnaast bedragen de kosten € 640 per avond aan extra loonkosten voor KCC1 (ons algemene callcenter).
Openingstijden balies Burgerzaken
Maandag 12.30 uur – 17.00 uur
18.00 uur – 20.00 uur
Dinsdag 9.00 – 13.00 uur
Woensdag 12.30 uur – 17.00 uur
18.00 – 20.00 uur
Donderdag 9.00 – 13.00 uur
Vrijdag 9.00 – 13.00 uur.
Binnen ons aanbod is keuzevrijheid tussen de verschillende gecontracteerde aanbieders. De
aanbieders worden geselecteerd aan de hand van vastgestelde kwaliteitscriteria.

Top op heden (1 mei 2022) zijn geen bezwaarschriften ontvangen.
Beleidsregels: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR675302/1

De wachtlijst bestond uit alle Wmo-meldingen. Deze varieerde met pieken van 144 meldingen
in augustus 2021 en 178 meldingen in oktober 2021.
We zetten in op het voorkomen van een wachtlijst door onder andere in te zetten op inzetbaarheid van voldoende personeel en het monitoren van de doorlooptijd van het meldingsproces.
Zowel de dubbele vergrijzing en het wegvallen van de drempelwerking van de eigen bijdrage,
dragen bij aan de toename van het aantal cliënten. Daarnaast speelt ambulantisering van zorg
ook een rol.

De eerste cliënten zijn in november 2021 gestart met hun traject. Een traject duurt 6 tot 9
maanden met als einddoel zelfstandig wonen met ambulante begeleiding, beschermd wonen in
het kader van de Wmo of GGZ-wonen in het kader van de Wet langdurige zorg.
De genoemde documentaires gaan niet over intensief vrijwillige hulp.
Intensief vrijwillige hulpverlening (IVH) wordt sinds
1-1-2022 uitgevoerd door de wijkteammedewerkers Zorg en Veilig (en niet meer door de
Gecertificeerde Instelling).
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wijze wordt het gedrag van de medewerkers gemonitord?
Wat is de relatie met LZN?

Het gedrag (professionele houding en attitude) van de wijkteammedewerkers Zorg en Veilig
wordt gemonitord door middel van casuïstiekbesprekingen, intervisie en door de samenwerking met gedragsdeskundigen.
Aan gezinnen wordt door de wijkteammedewerkers Zorg en Veilig uitleg gegeven over de inzet
van de vrijwillige hulpverlening en waar de scheiding ligt tussen het vrijwillige en gedwongen
kader. Tot aan de uitspraak van de kinderrechter is er sprake van een vrijwillig kader.
Er is geen specifieke relatie tussen de wijkteammedewerker Zorg en Veilig en het LZN (Lokaal
Zorg Netwerk).
Wooncompas heeft naar aanleiding van het eerdere succes besloten dit in toekomst vaker toe
te passen.
Inmiddels hebben we ook een logeertuin in het Lohmanpark, waar evt. groen naar toe kan dat
in verband met sloop verwijderd moet worden.

R

K

PvdAGL 40

R

K

PvdAGL 41

Pg 4 Praktijkondersteuner Huisarts

R

K

PvdAGL 42

Pg 4 Praktijkondersteuner Huisarts

Er wordt gekeken of deze inzet tot een minder
grote stijging van de kosten van de jeugdzorg.
Wordt er ook gekeken of de ingezette behandeling
bewezen effectief is en is opgenomen in de databank van NJi? Waarom wel/niet?

R

K

PvdAGL 43

Pg 4 Praktijkondersteuner Huisarts

R

K

PvdAGL 44

Pg 6 ontwikkelingen:
Hervormingsagenda
Jeugd

R

K

PvdAGL 45

Pg 6 ontwikkelingen:
Hervormingsagenda
Jeugd

Er wordt gekeken of deze inzet tot een minder
grote stijging van de kosten van de jeugdzorg.
Een huishouden met jeugdzorg heeft vaak ook andere zorg nodig. Goede en tijdige hulp voorkomt
andere kosten, worden die meegenomen in de berekening? Waarom wel of niet?
Wordt er ook gemeten wat het effect is op het welbevinden van de patientjes en hun huisgenoten?
Waarom wel of niet?
‘De compensatie wordt afgebouwd en zal opgevangen moeten worden mfet additionele bezuinigingsmaatregelen’
Worden deze bezuinigingsmaatregelen lokaal bepaald?
Hoe wordt de raad daarbij betrokken?
Het aantal jongeren dat zich alleen en depressief
voelt is hoog, kinderen en jongeren die aangewezen zijn op jeugdhulp en jeugdzorg moeten vaak
wachten of krijgen ‘overbruggingszorg’ tot er plek

Vorige periode werd het concept Struikrovers niet
altijd toegepast bij sloopprojecten terwijl hiervoor
wel potentie was. Bent u in de toekomst van plan
het concept Struikroven bij elk sloopproject toe te
passen wanneer dit mogelijk is?
Het is een verplichting uit de Hervormingsagenda
en het Regioplan van de GRJR.
Graag een overzicht van het totaal aan verplichtingen vanuit deze twee beleidsstukken plus een link
naar de stukken
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In de komende maanden wordt de Hervormingsagenda opgesteld. Het streven is om uiterlijk in
november 2022 een agenda te hebben, die leidend is voor de periode tot 2028. Een actueel
overzicht van de acties/verplichtingen is daardoor nog niet te geven.
De regiovisie Nabij en Passend is in 2021 vastgesteld en middels een jaarlijkse agenda wordt
uitwerking gegeven aan de uitwerking van de regiovisie. Een eerste agenda voor 2022-2023 is
opgesteld en zal op korte termijn ter vaststelling worden voorgelegd aan het directeurenoverleg
van de GRJR.
Nabij en Passend 30 november 2020 (jeugdhulprijnmond.nl)
De POH GGZ-Jeugd fungeert als schakel tussen enerzijds de huisartsenpraktijk en anderzijds
de wijkteams, de jeugdgezondheidszorg, welzijn en het onderwijs. De POH GGZ-jeugd begeleidt en behandelt jeugdigen met psychische en psychosociale en psychosomatische klachten
in de huisartsenpraktijk. De POH GGZ-Jeugd biedt een hulpverleningstraject en geen specifieke interventie, die in de databank wordt geregistreerd. Zie voor meer informatie RIB nr.
408335 d.d. 26-11-2021.
De inzet van de POH GGZ-Jeugd wordt wel geregistreerd, gemonitord en geëvalueerd.
Kwaliteit en effectiviteit is een landelijk thema en wordt meegenomen in de Hervormingsagenda en is ook een punt van aandacht in de regiovisie.
Er is een goede afstemming tussen de POH GGZ-jeugd en de wijkteams. Wanneer de POH
GGZ-jeugd het vermoeden heeft dat er meer nodig is dan wordt hierover afgestemd met de
wijkteams en wordt een brede uitvraag gedaan. Zie voor meer informatie RIB nr. 408335 d.d.
26-11-2021.
Ja, er wordt gemeten. Ouders/verzorgers en jeugdigen zelf ontvangen na afloop een vragenlijst, waarmee de cliënttevredenheid wordt gemeten. In 2021 en 2020 is gebleken dat de jeugdigen en de ouders zeer tevreden zijn met de inzet van de POH’s GGZ-Jeugd.
Zie het antwoord op vraag PvdAGL 41.
Op basis van de Hervormingsagenda zal bekeken worden welke maatregelen en door wie getroffen moeten worden. Zowel lokaal als regionaal denken we mee in de te nemen maatregelen. Hieromtrent zal de raad geïnformeerd worden.
We zijn continu bezig met het optimaliseren van onze dienstverlening en het aanbod voor onze
jongeren. Dit doen wij o.a. samen met CJG Rijnmond en Stichting Facet Ridderkerk.
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Coalitieakkoord: We zetten in op goede ontwikkelingsmogelijkheden
voor onze jeugd. En we
werken aan de gezondheid van onze kinderen.

is bij de behandeling, LHBTI kinderen en jongeren
hebben grote moeite om voor hun geaardheid uit
te komen. Er wordt nog steeds veel gepest door
leerlingen.
Wordt er ingezet op goede ontwikkelingsmogelijkheden zowel op lichamelijk als ook op geestelijke
gezondheid?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, hoe wordt ingezet op verbeteren geestelijke
gezondheid van de kinderen en jongeren? En
welke stap extra wordt gezet?
Na de komst van de Lidl en de verbouwing is de
parkeergarage niet meer intern bereikbaar met
scootmobiel. Komt er een nieuwe grote lift? Zo
nee welke oplossing wordt dan voorgesteld?
De ondernemers hebben verwachtingen ten aanzien van de modernisering van het plein. Op welke
termijn wordt met de bewoners en omwonenden
gesproken over een nieuw cq aangepast plan?
Vrouwen verdienen gemiddeld nog steeds minder
dan mannen. Zijn er beloningsverschillen binnen
de BAR organisatie en kunt u onderbouwen
waarom dat wel / niet zo is.
Is er onderzoek gedaan onder inwoners en leden
van de bibliotheek over de tevredenheid van de locatie van de bibliotheek in de hal van he gemeentehuis? Is het college tevreden met de inrichting
en uitstraling van de hallen van het gemeentehuis? Er is nauwelijks meer ruimte voor kunsttentoonstellingen. Zou het college, samen met partners in de Ridderkerkse kunstenaarsgemeenschap, zoals de Kunstroute, kunnen nagaan of er
een ruimere locatie beschikbaar is voor exposities.
Hoort de omgevingswet ook in dit rijtje en kan er
een inschatting gemaakt worden wat de financiële
gevolgen zijn van de nieuwe omgevingswet?
Opgeteld zijn ca. € 700.000 begrote uitgaven voor
de energietransitie niet uitgegeven.
In de toelichting op blz. 71/72 staat als uitleg alleen dat de voorbereiding veel tijd en inzicht
vraagt, wat ertoe geleid heeft dat niet alle financiele middelen zijn besteed. Wat is een realistisch
tijdpad en welke stappen worden er gezet?

Voorbeelden van aanbod zijn de specifieke jongerensozen en cursusaanbod via BAR-cursusbureau (SOVA, faalangst, overstap van groep 8 naar VO1).
Vanuit NPO (Nationaal Programma Onderwijs) wordt aanvullend samen met de scholen, wijkteams en Stichting Facet Ridderkerk ingezet op extra aanbod voor de jeugd. Voorbeelden hiervan zijn uitbreiding van de inzet van de schoolcontactpersonen, uitbreiding aanbod Brede
School op het gebied van sport, bewegen, cultuur, kunst en welzijn.

R

K

PvdAGL 46

Winkelcentrum Centrum
Inclusie

R

K

PvdAGL 47

Winkelcentrum Dillenburgplein

R

K

PvdAGL 48

Gelijke kansen

R

K

PvdAGL 49

bibliotheek

R

K

PvdAGL 50

6

R

J

SGP 01

8 / energietransitie
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Dit pand betreft particulier bezit. Het is aan de eigenaar om hier voorzieningen voor te treffen.

Het laatste ontwerp had onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad. Een nieuw plan is noodzakelijk. Het participatietraject zal opnieuw moeten worden opgestart om te komen tot een
nieuw en breder gedragen plan. Hier zal komend jaar een begin mee gemaakt worden.
Er zijn geen beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen de BAR-organisatie, die
veroorzaakt worden door het geslacht.
Er wordt met regelmaat gecommuniceerd met bibliotheek AanZet. Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden onder leden en inwoners.
Recentelijk is de kunstroute uitgebreid met meer ruimte voor tentoonstellingen. Dit is in overleg
met de Ridderkerkse kunstenaarsgemeenschap ingericht. Dit is ontworpen door dezelfde architect als die van de eerdere inrichting van de bibliotheek en de kunstroute.

De Omgevingswet is een nieuwe wettelijke taak die geïmplementeerd moet worden. Uit ervaring weten wij dat implementatie van nieuwe wettelijke taken extra kosten met zich meebrengen. Zodra meer zicht is op deze kosten informeren wij uw raad hierover.
Transities kenmerken zich doordat er (aan het begin) onzekerheden zijn. Transities verlopen
niet lineair, maar veel meer dynamisch, waarbij gaandeweg onzekerheden minder worden door
het toenemen van kennis. We bepalen de richting, maar weten niet altijd de uitkomst. Dat is bij
de uitvoering van de Klimaatvisie niet anders. We hebben meer en meer inzicht en zullen dat
nog meer krijgen bij de uitwerking van de verschillende thema’s. Dat neemt niet weg dat er
enige mate van onzekerheid is voor de toekomst. Daarom gaan we stap voor stap met de kennis en inzichten van nu deze transitie uitvoeren met verschillende go en no go momenten. Er
moet nog veel gebeuren, zoals het integraal afwegen van keuzes, het doorlopen van besluitvorming, het betrekken van inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers tot het op het
net krijgen van de duurzame energie. Er zijn dus nog stevige uitdagingen. Deze vragen om actie en keuzes van álle partijen.
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R

J

SGP 02

8 / Marktinitiatief
Scheepswerflocatie

R

J

SGP 03

8 / Marktinitiatief
Scheepswerflocatie

R

J

SGP 04

R

J

SGP 05

31 / Onderzoek ontmoetingsplekken Centrum
32 / Leegstand winkels

R

J

SGP 06

74 / ventilatie scholen

R

J

SGP 07

74 / ventilatie scholen

R

J

SGP 08

74 / ventilatie scholen

R

J

SGP 09

79 / Fysieke bedrijfsinfrastructuur

R

J

SGP 10

80 / Gebiedsvisie Centrum-Oost

R

J

SGP 11

80 / Gebiedsvisie Centrum-Oost

R

T

SGP 12

57 / Veiligheid Oostmolendijk

Vraag

Er is circa € 100.000 uitgegeven aan het marktinitiatief Scheepswerflocatie. Om welk initiatief gaat
het hier?
Wat is voor dit bedrag gedaan en kunnen deze
kosten in de toekomst op de initiatiefnemer worden verhaald?
Het onderzoek heeft in 2021 geen prioriteit gekregen. Wordt het onderzoek in 2022 wel uitgevoerd?
Doet het gegeven percentage leegstand van
11,3% van de totale winkeloppervlakte recht aan
de feitelijke situatie in 2021 of kan er sprake zijn
van een niet volledige verwerking van gegevens?
Het Rijk heeft € 200 miljoen subsidie beschikbaar
gesteld voor maatregelen op scholen waarvan de
ventilatie niet voldoet aan de wettelijke eisen.
Schoolbesturen van scholen in Ridderkerk hebben
hiervan geen gebruik gemaakt. Voldoet de ventilatie van alle scholen aan de wettelijke eisen?
Zo nee, welke niet en waarom hebben deze scholen dan geen gebruik gemaakt van deze subsidie?
Heeft de gemeente een actieve rol gespeeld in het
stimuleren van aanvragen?
De lasten voor de fysieke bedrijfsinfrastructuur zijn
€ 3,6 miljoen lager en de baten zijn € 2,4 miljoen
lager. Een opsplitsing en volledige verklaring ontbreekt. Kan deze alsnog worden verstrekt?

In hoeverre maakt dit project als pilot het mogelijk
om nog aanspraak te maken op gelden die door
het ministerie van Economisch Zaken beschikbaar
heeft gesteld in het kader van het programman
‘Impulsaanpak Winkelgebieden’?
Het budget van 100 miljoen voor het programma
‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ wordt over vier indieningsperioden verdeeld. Voor de eerste periode is 22 miljoen beschikbaar gesteld, waarbij de
huidige regeling open is tot 30 mei 2022. Voor
welke (lopende) ontwikkelperspectieven ziet u
kansen aanspraak te maken op gelden uit dit budget?
De door de SGP gevraagde inspanningen voor de
veiligheid van de Oostmolendijk wordt (volgens de
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Antwoord

De uitvoering van de klimaatvisie vraagt om intensieve samenhang en –werking. De voorbereiding blijft inzet vragen, maar in de komende jaren zetten we in op het volledig benutten van de
beschikbaar gestelde middelen.
Dit nadeel als gevolg van marktinitiatief Riederwerf is toegelicht op pagina 80 van de jaarrekening.
Dit is toegelicht op pagina 80 van de jaarrekening.
De mogelijkheden worden onderzocht. Tegelijkertijd krijgen de ontmoetingsplekken vorm in
deelgebied 2, het Sint Jorisplein.
Dat klopt. Deze cijfers worden halfjaarlijks vernieuwd. De peildatum van het vermelde cijfer
was juli 2021. Dat was vlak voor oplevering van de verbouwing van de Ridderhof. Het cijfer is
daarmee hoger dan de actualiteit.
Ja, de ventilatie voldoet aan de wettelijke eisen. Daarmee worden de eisen volgens het Bouwbesluit bedoeld, die golden bij de bouw. Met de subsidie kan het schoolbestuur de ventilatie zo
verbeteren dat deze voldoet aan hogere eisen, volgens het Bouwbesluit 2012. Eind 2021 heeft
de Rehobothschool overigens een subsidiebedrag aangevraagd en in maart 2022 toegekend
gekregen.
Zie het antwoord op vraag SGP 06.
Zie het antwoord op vraag CDA 20.
Het lagere bedrag voor de lasten is als volgt te verklaren:
- Er is minder geld uitgegeven aan woonrijp maken, doordat nog niet alle bedrijfsgebouwen
zijn gerealiseerd en de aanleg van het fietspad naar het Zevenbergsedijkje is vertraagd
(€ 1,1 miljoen);
- Er nog kosten moeten worden gemaakt voor de verwerving van de gronden van één van
de voormalige grondeigenaren (€ 600.000);
- Er geen subsidiegelden duurzaam Cornelisland zijn uitgekeerd (€ 1,9 miljoen).
De baten zijn lager, omdat de uitgifte van de laatste twee kavels niet heeft plaatsgevonden in
2021 en daar was wel mee gerekend.
Het project valt niet onder de begripsbepalingen zoals genoemd in de regeling Impulsaanpak
Winkelgebieden.
De subsidie is bedoeld voor het ‘centrale winkelgebied’ of een ‘binnenstedelijke winkelstraat’
(straat met meer dan 50 winkels).
Onderzocht wordt of de herontwikkeling van de Jorishof en het bouwblok Van Splunder/voormalige sauna, in aanmerking kan komen voor de impulsaanpak winkelgebieden.
Deze locaties komen gezien de huidige voortgang van de ontwikkeling in beeld bij de 2de of 3de
tranche van de regeling.

Ja, waterveiligheid zal in het volgend overzicht worden benoemd.
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G.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

J

VVD 01

ALGEMEEN

R

J

VVD 02

p.19 Inzet mobiele tekstwagen Slikkerveer

R

J

VVD 03

p.19 Inzet mobiele tekstwagen Slikkerveer

R

J

VVD 04

p. 29 / Detailhandel KSO

R

J

VVD 05

p. 29 / Detailhandel KSO

R

J

VVD 06

R

J

VVD 07

p.31 / Subsidieregeling
Huurcompensatie Corona
p.92 / Risicoprofielen

R

J

VVD 08

p. 140 Afromen rc’s

R

T

VVD 09

p. 13. APV’ers extra

R

T

VVD 10

p.20 NPO gelden

R

T

VVD 11

p. 20 NPO gelden

R

T

VVD 12

p. 35 e.v./investeringen

R

T

VVD 13

p. 35 / ontwikkeling Dillenburgplein

Vraag

SGP ten onrechte) alleen betrokken op de verkeersveiligheid. De gedane toezegging gaat
vooral over informatie omtrent de status van de
functionele veiligheid van de dijk als waterkering
en hoe deze wordt geborgd. Hierbij is de rol van
de gemeente als collectieve vertegenwoordiger
van de belangen van de gemeente van belang.
Kunt u bevestigen de toezegging in een volgend
overzicht aan te passen?
Bedankt voor het beantwoorden van de vragen bij
de commissie KAS.
Heeft de inzet van de mobiele tekstwagen in Slikkerveer aantoonbaar geholpen tegen de inbraken
(correlatie)?
Zo ja, gaat u deze interventie vaker inzetten ten
behoeve van de bewustwording (misschien zelfs
op andere terreinen)
Is het Koopstromenonderzoek 2021 beschikbaar
voor Vlietplein, De Werf en Dillenburgplein? Zo ja,
waar kunnen we deze vinden?
Waar wordt het KSO voor gebruikt in de beleidsvorming?
Hoe werkte de subsidieregeling, waarbij € 100.000
als subsidie zich vertaalt naar € 400.000 verleende huurkorting?
Wordt het risicoprofiel (nu kansklasse 4.) van de
BAR-organisatie gewijzigd naar een hogere kansklasse voor 2022 e.v. vanwege de plannen van
het huidige college van Barendrecht inzake BARorganisatie?
Wat is de reden voor het afromen van de verschillende rekeningen-courant?
Wat is de reden dat er tijdelijk 2 extra APV’ers nodig zijn?
Wat is het totaal aan de gemeente toegekende
bedrag aan NPO gelden en hoe worden de gelden
besteed?
Wat is er in 2021 met de NPO gelden gerealiseerd?
Welke gevolgen heeft het doorschuiven van 24,6
mio naar volgende jaren op de rente-lasten van de
gemeente?
Het lijkt bijna niet mogelijk de herontwikkeling van
Dillenburgplein dit jaar (te beginnen en) af te ronden. Wat is de reden voor u om de geraamde investering in zijn geheel 2022 te laten staan?
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Antwoord

Graag gedaan.
We hopen hiermee inbrekers af te schrikken en inwoners bewuster te maken. Of dit aantoonbaar heeft geholpen kunnen we niet vaststellen.
Een stukje bewustwording kan ook op andere manieren. We bekijken per casus, welke middelen we het beste in kunnen zetten.
Zie het antwoord op vraag CU 03.
Het KSO geeft inzicht in de (ruimtelijke) kwaliteit van het winkelcentrum en geeft daarmee
handvatten voor verbetering.
Zie het antwoord op vraag Bo1 06.
Nee, op dit moment niet. Met kans klasse 4 wordt aangegeven dat de kans waarschijnlijk is,
dat binnen de voor de gemeente geclusterde risico’s van de complete BAR-Organisatie, binnen een jaar risico’s kunnen gaan optreden.
Omdat het om het complete risicoprofiel van de BAR-Organisatie gaat, is een evt. wijziging van
de kans klasse niet direct aan één mogelijke oorzaak op te hangen.
Het betreft de financiële verwerking van het raadsbesluit d.d. 20-12-2021.
Enerzijds komt dat door verzuim door (long) Covid-19 en anderzijds voor het vervangen/inwerken van twee nieuwe medewerkers. Zodoende kan de continuïteit van de dienstverlening van
Team Vergunningen APV en Bijzondere Wetten - wanneer het gaat om het tijdig behandelen
van aanvragen - worden geborgd.
Zie het antwoord op vraag LR 04.
In 2021 is er een projectleider aangenomen. Op basis van de input van de LEA-partners is er
een plan van aanpak opgesteld.
Met het toenemen van het rentepercentage zal de rentelast ook toenemen. Dit is afhankelijk
van de feitelijke investeringen en niet alleen van het doorschuiven.
We willen het project zo snel mogelijk opstarten, indien dit niet lukt zullen we het budget in de
tussenrapportage naar het volgende jaar doorzetten.
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R

K

VVD 14

p. 4 / Algemene uitkering
uit het gemeentefonds

Waar baseert u op dat we vanuit de mutaties van
de rijksbijdrage uitkomen op een positief saldo?

R

K

VVD 15

p. 5 / Herijking gemeentefonds

Op welke criteria is het zijn van een ‘voordeelgemeente’ gebaseerd en welke van deze criteria
zouden morgelijker wijs kunnen wijzigen?

R

K

VVD 16

p. 5 / Herijking gemeentefonds

R

K

VVD 17

p.6 / overige ontwikkelingen

De Kaderbrief gaat uit van een voordeel van 7,50.per inwoner in 2023 oplopend naar 37,50.- per inwoner in 2025. Hoe zeker is deze toename en wat
is de orde van grote van een mogelijke tegenvaller?
In hoeverre heeft de aanstaande Omgevingswet
(incl. de Wkb) gevolgen voor de leges-inkomsten
van de gemeente?

R

K

VVD 18

p. 7 / Algemene uitkering
uit het gemeentefonds

Er is sprake van verwachte positieve bijstellingen volgens de Startnota van het Rijk als eerste
vertaling van het Regeerakkoord. Dit is later nog eens bevestigd in de zgn. Maartbrief van het
Ministerie van BZK. Hogere rijksuitgaven genereren een hogere bijdrage richting gemeenten
(via accres ‘trap op, trap af’). Ook het bevriezen van de opschalingskorting t/m 2025 is een
voorlopig incidenteel positief effect. Op pagina 4 laten wij onze totale reële inschatting zien. Dit
is echter een momentopname. Op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk worden de definitieve cijfers in de meicirculaire uitgewerkt. Deze circulaire is op 1 juni 2022 verschenen.
Dit is gebaseerd op een voorlopige (concrete) berekening, die BZK voor alle gemeenten op 23
december 2021 voor het laatst heeft bijgesteld en gepubliceerd. Op basis van een nieuwe set
verdeelmaatstaven komt daar voor Ridderkerk een per saldo positief effect uit van € 70 per inwoner. Vanwege het door BZK voorgestelde ingroeipad (oplopend in 3 jaar naar max. € 37,50
nadeel dan wel voordeel) zal dit effect nagenoeg gehalveerd worden. Dat komt uit op afgerond
€ 1.500.000 structureel voordeel vanaf 2025.
Op basis van welke criteria het herijkingseffect nog aangepast zal worden, hangt af van de nog
te bepalen onderzoeksagenda door BZK.
Deze toename is vrij zeker. BZK heeft in april jl. de Tweede Kamer hier met een brief over geinformeerd. Omdat de VNG op het standpunt stond pas mee te werken aan invoering van de
herijking per 1-1-2023 als (vooraf) aan alle randvoorwaarden van de ROB was voldaan inclusief het ingroeipad, heeft BZK deze voor het eerste jaar verlaagd van € 15 per inwoner naar
€ 7,50. In de komende meicirculaire zal er definitieve duidelijkheid qua bedragen komen.
Het uitgangspunt is in principe een budget neutrale overgang. De legesverordening zal worden
aangepast op basis van de modelverordening van de VNG. Tarieven zijn indien mogelijk zoveel mogelijk gebaseerd op de huidige tarieven. Door de Wkb worden een aantal taken op gebied van bouwtoezicht geprivatiseerd. Hierdoor dalen de kosten van de gemeente. Vergunninghouders zijn echter buiten de leges om wel extra kosten kwijt, om deze taken zelf door een
bedrijf uit te laten voeren. De leges worden hier zo goed mogelijk op aangepast, zodat burgers
en bedrijven niet dubbel betalen. Tevens is het door de komst van de Omgevingswet straks
mogelijk om leges te heffen voor milieubelastende activiteiten. Wanneer de gemeente kiest
voor het heffen van leges voor deze activiteiten kan de gemeente hierdoor meer legesinkomsten realiseren, al zullen deze baten naar verwachting vrij gering zijn. Op dit moment wordt in
samenwerking met de DCMR de prijsstelling per activiteit uitgewerkt.
Met een prognose van de saldi willen wij ‘onder de streep’ toch alvast enige duiding geven van
wat wij mogelijk kunnen verwachten. Uiteraard wachten we de definitieve besluitvorming en komende meicirculaire af, alvorens we dit daadwerkelijk in de (primitieve)begroting 2023-2026
kunnen gaan opnemen.

De kadernota stelt dat, op advies van BZK, VNG
en de provincie, nog geen rekening is gehouden
met de mogelijke voordelen van de herijking van
de algemene uitkering uit het gemeentefond. Hoe
verhoudt zich dat tot de prognose van het saldo
van de begroting 2023-2026 uit hoofdstuk B, p. 4?
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% Verdeling Grondstoffen en Restafval

Scheidingsresultaat grondstoffen t.o.v. restafval in %
75%

Grondstoffen
VS
Restafval (incl. GHA)

70%

65%

2020

2019

2021

32%

60%
47%

55%

32%

53%
68%

68%

50%
45%
40%

Maand gemiddelde

12-Maand gemiddelde

Percentage per inwoner per fractie 2021

Percentage per inwoner per fractie 2019-2021 o.b.v.
tonnages
2019

16%

3%

7%

3%

24%

6%

41%
27%

FIJN REST

GHA
5%

2020

24%

3%

8%

3%

30%

4%

ABS (excl. GHA)
PMD

28%

OPK

30%

GLAS
GFT

3%
2021

23%

4%

8%

3%

30%

5%

27%

8%
4%

0%

10%

20%
GFT

30%
GLAS

40%
OPK

50%

PMD

60%

ABS (excl. GHA)

70%
GHA

80%

90%

100%

23%

FIJN REST

KG per inwoner per fractie 2019-2021
2019

85,2

17,0

38,9

13,1

2020

128,0

16,0

2021

125,4

19,2

0,0

100,0

122,9

42,8

45,1

244,4

17,0

164,3

18,3

177,5

161,4

200,0

175,5

300,0

GFT

GLAS

OPK

PMD

ABS (excl. GHA)

400,0

REST (incl. GHA)

500,0

600,0

