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TOTAALOVERZICHT SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN EN ANTWOORDEN BEGROTING 2021 PER FRACTIE 

Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord 
Fractie CDA 
R CDA 01 4 / Voorwoord Er is een forse inspanning geleverd om scherp te kijken naar 

budgetten en het vergroten van doelmatigheid in de bedrijfs-
voering. Is dit een eenmalige actie geweest of wordt dit een 
structurele aanpak? 

Dat is een continue proces. In het licht van een mogelijke een meerjarig niet structureel slui-
tende begroting is daar dit jaar extra nadruk op gelegd. 

R CDA 02 4 / Voorwoord Als de uitkomst van vraag CDA 01 is dat dit een structurele 
aanpak gaat worden, hoe wordt dit dan geborgd binnen de or-
ganisatie? 

Dit is een regulier onderdeel in het planning en control proces, waar nadrukkelijk(er) bij wordt 
stil gestaan. 

R CDA 03 4 / Voorwoord De aan corona gerelateerde financiële risico’s worden in een 
speciale (financiële) coronabijlage samen met de tussenrap-
portage 2020 aangeboden. Kunt u op hoofdlijnen aangeven 
wat de verwachtte impact qua omvang gaat worden zodat 
deze begroting ook in dat perspectief kan worden bezien?  

Bij de 2e Tussenrapportage 2020 wordt een corona-bijlage gevoegd. Hierin is onder andere een 
opsomming gegeven van de financiële gevolgen. Het saldo van deze gevolgen is opgenomen in 
de aanbiedingsbrief begroting 2021, waarin het aangepaste begrotingssaldo is weergegeven. 

R CDA 04 10 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het document “Gemeenschappelijke Regeling 
BAR-organisatie (2013)” herzien? 

Er is op dit moment geen aanleiding om dit te herzien. 

R CDA 05 10 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het document “Inspraakverordening gemeente 
Ridderkerk (2009)” herzien? 

Er is op dit moment geen aanleiding om dit te herzien. 

R CDA 06 10 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het document “Nota Belastingen (2011)” her-
zien? 

De Nota Belastingen (2011) is inmiddels herzien en is hier te vinden.  De Belastingnota 2020 is 
17 oktober 2019 door uw raad vastgesteld 

R CDA 07 10 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het convenant Jongerenraad (2012) herzien? Het convenant Jongerenraad wordt in 2021 herzien. 

R CDA 08 11 / Evenementen Er wordt gesteld dat het gemeentebestuur inwoners en orga-
nisaties uitdaagt om evenementen te organiseren. Hoe ver-
houdt zich dit tot alle maatregelen die het gemeentebestuur 
instelt in het kader van COVID-19? 

Bij het organiseren van evenementen wordt gekeken of deze passen binnen de geldende 
COVID-19 maatregelen. Hierover wordt met de organisatoren overleg gevoerd. 

R CDA 09 12 / gemeenteapp Wat is de planning van de realisatie van deze gemeenteapp? De planning is mede afhankelijk van de uitkomsten van de DPIA (Data Protection Impact  
Assessment, waarbij eventuele privacy- en databeschermingsissues in kaart worden gebracht). 
De DPIA staat gepland voor oktober. Vooralsnog wordt verwacht de gemeenteapp in Q1 2021 
te realiseren.  

R CDA 10 12 / gemeenteapp Hoe vindt de participatie plaats bij het ontwikkelen van deze 
gemeenteapp? 

In de testfase worden inwoners betrokken om het gebruiksgemak van de app te testen. 

R CDA 11 16 / Drugs gerela-
teerde zaken 

Het afgeven van bewoners van signalen van drugsoverlast is 
een item dat vorig jaar ook in de actiepunten stond opgeno-
men. Hoe lang duurt het voordat we inzicht hebben/krijgen in 
de zogenaamde hotspots en wanneer gaan we hier daadwer-
kelijk op investeren? 

We hopen dat bewoners verdachte zaken of personen altijd melden. Zij zijn onze extra ogen en 
oren in de wijken. Daarom is dit ook een jaarlijks terugkerend onderwerp. Dit onderwerp onder 
de aandacht brengen staat los van het inzichtelijk hebben van hotspotlocaties en eventuele in-
vesteringen daarop. Het lastige bij dit soort zaken is dat hotspotlocaties regelmatig wisselen, 
omdat de veroorzakers anoniem willen blijven en onzichtbaar willen opereren.  
Als er een hotspotlocatie bekend is bij gemeente en politie wordt daar extra gesurveilleerd en 
waardoor de plek onaantrekkelijk wordt. De keerzijde kan zijn dat een andere locatie weer aan-
trekkelijker wordt. Afgelopen jaren hebben er verschillende interventies plaatsgevonden om 
deze hotspotlocaties aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn: inzet artikel 13B Opiumwet, 
drugsacties bij politie en extra surveillance van politie en boa’s.  

R CDA 12 17 / Evenementen Op welke manier heeft de gemeente het aanvragen van een 
jaarlijks terugkerend evenement vergemakkelijkt? 

Als het evenement hetzelfde is als voorgaande jaren hoeft niet alles meer ingevuld of aangele-
verd te worden. 

https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/17-oktober/20:01/Belastingnota-2020.pdf
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R CDA 13 18 / Crisisbeheer-
sing en brandweer 

In 2021 stijgen de lasten tgv loonsverhoging, waardoor wordt 
de verwachtte daling in 2022 en 2023 dan veroorzaakt? 

Vanwege een wijziging in de regelgeving wordt vanaf 2020 voor het ‘Functioneel Leeftijds  
Ontslag (FLO)-overgangsrecht’ versneld gespaard. Hierdoor gaan de lasten van 2020, 2021 en 
2024 omhoog, terwijl de lasten in 2022 en 2023 lager uitvallen.  

R CDA 14 18 / Prestatie-indi-
catoren 

Over het geheel genomen is er een duidelijke verslechtering 
te constateren in de prestatie-indicatoren. Welke concrete ac-
ties worden ingezet om deze tendens te doorbreken? 

Het lastige aan ervarings/gevoelscijfers is dat het niet te meten is of de betreffende inwoners 
ook daadwerkelijk meldingen doen, zodat hier gericht op ingespeeld kan worden. Allereerst is 
het melden van overlast of onveiligheidsgevoelens (waardoor voel je je onveilig) noodzakelijk. 
Alleen dan kunnen wij daar gericht op inspelen. Verder zijn alle acties vanuit het Actieplan  
Veiligheid erop gericht om het veiligheidsgevoel te vergroten en de criminaliteitscijfers te laten 
dalen.  

R CDA 15 20 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het document “Geëvalueerd beleidskaders 
duurzaam beheer 2008-2011” herzien? 

De evaluatie beleidskaders duurzaam beheer 2008-2011 is in januari 2014 vastgesteld. De 
Groenvisie geeft ambities weer die verwerkt worden in het beheer en onderhoud. Tevens is qua 
uitvoering inmiddels overgegaan tot onderhoud op basis van frequentie in plaats van op basis 
van beeld. Als onderdeel van de Groenvisie zullen de beleidskaders duurzaam beheer nader 
herzien worden. Dit zal naar verwachting in 2021/ 2022 plaatsvinden. 

R CDA 16 20 / Wat willen we 
bereiken 

Ik mis in dit hoofdstuk de aandacht voor de inclusieve samen-
leving. Is er bij de mobiliteit ook aandacht voor de ouderen en 
minder validen van onze samenleving en hoe zij op een 
goede manier ook het centrum kunnen bereiken? 

In het in juli 2020 vastgestelde Mobiliteitsplan Ridderkerk is een prominente plek opgenomen 
voor de inclusieve samenleving. Wethouder Meij heeft in het voorwoord duidelijk het belang van 
de inclusieve samenleving benadrukt.  
In de missie is opgenomen: ‘De gemeente Ridderkerk en haar inwoners streven ernaar om van 
hun woonplaats een plek te maken waarin iedereen in staat is om actief deel te nemen aan de 
samenleving in Ridderkerk en de regio’. Juist daarom veel aandacht voor verkeersveiligheid, 
fietsers, openbaar vervoer. In het vastgestelde Ontwikkelperspectief Centrum is ook veel aan-
dacht gegeven aan een toegankelijke openbare ruimte en het bieden van een centrum voor ‘ie-
dereen’. Daarnaast is hier aandacht aan besteed in het kopje ‘wat gaan we daarvoor doen?’ 

R CDA 17 20 / Fiets Op welke manier stimuleert de gemeente  
Ridderkerk zelf om  haar eigen werknemers op de fiets naar 
werk te laten komen? 

Er loopt momenteel een project bij de BAR-organisatie voor het stimuleren van slim en duur-
zaam reizen onder het personeel. Ook het stimuleren van fietsgebruik is daarvan een onder-
deel. Samen met HRM worden de mogelijkheden hiervoor nader uitgewerkt.  

R CDA 18 22 / Onderhoudsni-
veau wegen 

Er wordt gesteld dat vanaf 2024 de lasten vervallen voor het 
verhogen van het onderhoudsniveau van wegen, fietspaden 
en trottoirs van minimaal naar standaard. Welk niveau wordt 
er dan vanaf 2024 gehanteerd? 

Niveau standaard. Vanaf 2024 denken we alle wegen op ten minste niveau ‘standaard’ te heb-
ben en dit met het oorspronkelijke budget in stand te kunnen houden.  
 

R CDA 19 22 / Wat mag het 
kosten 

Er worden lasten begroot voor 2021 en verder voor “Recrea-
tieve havens” -> waar wordt dit geld aan besteed? 

Deze lasten hebben betrekking op de structurele dotatie t.b.v. de “reservering Onderhoud & 
Baggeren” van onze eigen haven. Deze reservering is niet nieuw, maar een bestaande structu-
rele reservering in de begroting. 
Er wordt een keer in de 5 jaar gebaggerd. Raming kosten per keer geeft € 450.000. Voor het 
baggeren in 2022 en 2027 is in 2021 een incidentele extra dotatie van € 950.000 in deze begro-
ting opgenomen. Hier is € 50.000 extra opgenomen voor mogelijke kosten in verband met ont-
wikkelingen rondom PFAS, stikstof en slibafzet in de waterbodemdepots.  
De kosten voor het baggeren in 2032 worden gefinancierd uit deze structurele reservering 
(2021 t/m 2032). 

R CDA 20 22 / Wat mag het 
kosten 

Er worden lasten geboekt voor 2021 en verder voor “Econo-
mische promotie” -> waar wordt dit geld aan besteed? 

Onder ‘economische promotie’ vallen ambtelijke werkzaamheden m.b.t. promotionele activitei-
ten ten aanzien van verkeer, vervoer en wegen. Dit conform de BBV richtlijnen. 

R CDA 21 24 Programmavisie Is er binnen de gemeente Ridderkerk bij de horecaonderne-
mers vraag naar 'Winterhoreca (ook terrassen tijdens de win-
termaanden) en zo ja op welke manier ondersteunt de ge-
meente Ridderkerk de mogelijkheden tot 'winterhoreca'? 

Uit overleg met de horeca ondernemers lijkt bij een aantal ondernemers het voornemen van een 
winterterras te leven. Concrete aanvragen zijn hier nog niet voor binnen. De gemeente staat 
hier, gelet op de geleden schade als gevolg van de corona-crisis, welwillend tegenover. 
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R CDA 22 26 / Wat mag het 
kosten 

Het saldo van de lasten en baten van “Beheer overige gebou-
wen en gronden” is ten opzichte van de oorspronkelijke be-
groting 2020 ongeveer € 130.000,—. Waardoor is dit verschil 
ontstaan? 

Dit betreft de wijziging uit de 1e Turap + 2e Turap: 
1) 2e Turap 2019: aankoop 3 panden: 57.700; 
2) vastgoed op orde: 7.500; 
3) 1e Turap 2020: 64.900 bestaande uit: 

3a)  Depot de Gorzen: 24.900 (vervanging  
        romney loods, 1e Turap 2020); 
3b) Tijdelijke inhuur i.v.m. AIAP: 10.000; 
3c) Technische aanpassingen. Platanenstraat 6   
       i.v.m. tijdelijke huisvesting Driemaster 50.000; 
3d) Correctie op aankoop 3 panden: - 20.000. 

R CDA 23 26 / Wat mag het 
kosten 

Waardoor is de toename in zowel de lasten als de baten van 
de post “Treasury” ontstaan? 

Dit betreft 1 op 1 door te berekenen kosten voor de brandweerkazerne, die zowel aan de lasten- 
als aan de batenkant, onder taakveld 0.8 “overige lasten en baten” moeten worden opgenomen 
i.p.v. onder taakveld 0.5. “Treasury”. 

R CDA 24 27 / Leegstand kan-
toren 

Dit percentage is in een jaar verdubbeld. Welke concrete ac-
ties worden hierop ondernomen om te kijken of er een transi-
tie naar ander mogelijkheden is? 

Dit cijfer is afkomstig van een andere bron dan het jaar ervoor. Wanneer u de volgtijdelijke cij-
fers van de huidige bron erbij pakt is er geen sprake van toename, maar afname. Van 9% in 
2018 naar 8% in 2019. 

R CDA 25 30 / Onderwijsbe-
leid en leerlingenza-
ken 

De verhoging van de lasten worden in 2020 verklaard door de 
incidentele meerkosten van het leerlingen- en jeugdvervoer. 
Waardoor wordt de stijging van de baten veroorzaakt? 

Bij het opmaken van de begroting 2020 was het definitieve budget voor het onderwijsachter-
standenbeleid nog niet bekend aangezien de beschikking van het Rijk altijd later wordt ontvan-
gen. Het definitieve budget was hoger dan vooraf geraamd, vandaar de stijging in de baten.   

R CDA 26 30 / Prestatie-indi-
catoren 

Ondanks het feit dat hier in wordt geïnvesteerd tonen de pres-
tatie-indicatoren dat op alle punten een verslechtering op-
treedt ten opzichte van een jaar geleden. Is hier een oorzaak 
voor aan te geven en welke concrete acties worden hierop 
genomen? 

Prestatie-indicator absoluut verzuim:  De redenen hiervoor is dat een aantal nieuwkomers niet 
direct op een passende ISK-opleiding konden worden geplaatst. Door een nauwe samenwer-
king tussen burgerzaken, het wijkteam en Vluchtelingenwerk heeft leerplicht eerder inzicht ge-
kregen in de leerplichtige nieuwkomers die in de gemeente worden ingeschreven. Hiermee 
voorkomen we tijdig dat sommige nieuwkomers nog niet op een school ingeschreven staan. 
 
Prestatie-indicator relatief verzuim: scholen melden het verzuim via DUO aan leerplicht. Leer-
plicht kan invloed hebben op het relatief verzuim als dit in samenwerking met de scholen pre-
ventief aangepakt kan worden. Bij leerplicht is onvoldoende capaciteit om preventief te werken. 

R CDA 27 33 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het document “Groen voor lucht in Ridderkerk 
(2012)” herzien? 

Er is vooralsnog geen noodzaak om dit document te herzien.  In de Groenvisie wordt het basis-
principe uit dit document onderschreven.  

R CDA 28 33 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het document “Toekomstvisie Reijerpark 
(2012) herzien? 

Een herziening is nog niet ingepland. De huidige toekomstvisie voldoet. In de nog uit te voeren 
acties zal rekening worden gehouden met de ambities genoemd in de Groenvisie. 

R CDA 29 40 / Beschermd wo-
nen 

De gemeente Rotterdam wil de instroom van cliënten voor Be-
schermd Wonen en Maatschappelijke Opvang spreiden over 
de regio. Wat betekent dit concreet voor Ridderkerk? 

De spreidingsopgave gaat vooral over de uitstroom van mensen uit Beschermd wonen naar een 
zelfstandige woonvorm met begeleiding. Disproportioneel stromen mensen uit naar Rotterdam 
in plaats van in de eigen gemeente. Het gaat om kleine aantallen per jaar. De precieze aantal-
len volgen uit een regionale evaluatie die in deze periode wordt uitgevoerd, en waarvan de re-
sultaten in het eerste kwartaal van 2021 worden verwacht. 

R CDA 30 41 / Maatwerkvoor-
zieningen (Wmo) 

Het effect van de aanzuigende werking in 2019 zal in 2021 
zijn uitgewerkt. Verwachten we nu niet een stijging door de 
gevolgen van COVID-19 -> minder vrijwilligers/mantelhulp 
door scherpere regels. 

Het is juist dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief die in 2019 is waargenomen 
in 2021 uitgewerkt is, echter is door het abonnementstarief een eventuele financiële drempel 
niet meer van toepassing waardoor meer mensen gebruik maken van de Wmo, vooral uit de ho-
gere inkomensklasse. Het is ook goed voor te stellen dat naar aanleiding van de gevolgen van 
COVID-19 (minder vrijwilligers/mantelhulp door scherpere regels) ook gevolgen heeft voor het 
beroep op de Wmo. Hoe zich dit zal ontwikkelen is helaas nauwelijks te voorspellen. Zoals u 
van ons mag verwachten blijven wij lokale en landelijke ontwikkelingen hieromtrent monitoren 
en waar mogelijk op acteren. 

R CDA 31 48 / Volksgezond-
heid 

Waarom is er voor gekozen om geen lokaal preventieakkoord 
op te stellen? 

Wij hebben in de regio GGD-Rotterdam Rijnmond een actieplan ontwikkeld, namelijk het Actie-
plan Samenwerken aan Preventie. 
 
Wij nemen belangrijke speerpunten van het Actieplan mee in de lokale nota gezondheidsbeleid 
Ridderkerk 2021-2025. 
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R CDA 32 63 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het document “Beeldkwaliteitsplan woning-
bouw Lagendijk 104-106 – onderdeel Welstandsnota Ridder-
kerk (2011)” herzien? 

Het document “Beeldkwaliteitsplan woningbouw Lagendijk 104-106 – onderdeel Welstandsnota  
Ridderkerk (2011)” zal bij de herziening van de Welstandsnota worden meegenomen. 

R CDA 33 63 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het document ‘Beleidsregel vergroting hoofd-
gebouw van karakteristieke bestaande woningen in linten 
(2002)” herzien? 

Gelet op de nieuwe Omgevingswet zullen we bezien op welke wijze aanpassing van deze be-
leidsregel nodig is. Overigens is deze beleidsregel niet bindend voor burgers, maar voor onszelf 
als overheid. 

R CDA 34 63 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het document “Beleidsregel Vestigingsbeleid 
detailhandel Noordenweg (2011)” herzien? 

De beleidsregel komt pas te vervallen na vaststelling van een nieuw bestemmingsplan/omge-
vingsplan voor dit gebied. Voordat we daarmee starten, werken we de in de Omgevingsvisie 
Ridderkerk beschreven visie op het gebied eerst verder uit. 

R CDA 35 63 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het document “Procedureverordening voor ad-
visering tegemoetkoming in planschade gemeente Ridderkerk 
(2008) herzien? 

De planning is de procedureverordening te actualiseren voordat de Omgevingswet in werking 
treedt (01-01-2022). 

R CDA 36 63 / Beleidsdocu-
menten 

Wanneer wordt het document “Welstandsnota Ridderkerk 
(2009)” herzien? 

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vervolgens hebben gemeenten tot 2029 
de tijd om verschillende onderdelen van de Omgevingswet, zoals het Omgevingsplan, stapsge-
wijs in te voeren. Tijdens de invoering van de Omgevingswet en de daarvoor op te stellen Om-
gevingsplannen verdient het aanbeveling om de ‘’Welstandsnota Ridderkerk (2009)’’ integraal te 
herzien in een vorm die passend is bij de nieuwe kwaliteitstoets onder de Omgevingswet. Over 
hoe deze kwaliteitstoets eruitziet, gaan we in het eerste kwartaal van 2021 in gesprek met de 
gemeenteraad. 

R CDA 37 65 / Ruimtelijke or-
dening 

In dit hoofdstuk wordt geen vermelding gemaakt van een 
nieuwe gebiedsvisie voor het Oosterpark. Waarom niet? 

Het betreft geen gebiedsvisie maar de aanpak herinrichting Oosterpark. In het programma  
Recreatie op bladzijde 35 in de Begroting 2021 onderaan staat een toelichting op de aanpak. 

R CDA 38 34 / Beleidsdocu-
menten 

Hoe staat het op dit moment met de verduurzaming openbare 
verlichting – van lamp naar Led? 

In 2020 werden 1.207 armaturen vervangen. In 2021 worden er ongeveer 1.100 vervangen. 
Eind 2021 zijn er ca 2.900 Led armaturen, waarvan 2.500 vervangen en 400 nieuw geplaatst.  

R CDA 39 34 / Openbaargroen In de gemeenteraad heeft het college aangegeven aan de 
slag te willen met een watervisie. Wanneer is het college van 
plan om met een watervisie te starten? 

Eind 2020 wordt gestart met het opstellen van een startnotitie watervisie. Deze startnotitie zal u 
in januari/ februari 2021 worden aangeboden. Gestreefd wordt de watervisie in december 2021 
aan te bieden ter vaststelling. 

R CDA 40 42 / Lokale inclusie 
agenda 

Is het manifest ‘Iedereen doet mee’ al namens de gemeente 
Ridderkerk ondertekend? 

Ja, dit manifest is op 30 september 2020 ondertekend. 

R CDA 41 58 / Milieubeheer Kan u toelichten wat bedoeld wordt met ‘beheersen van de 
gemeentelijke bodemproblematiek’? 

Enerzijds zorgen dat de bodemkwaliteit aansluit bij de huidige of gewenste functie. Dit gebeurt 
door middel van eigen onderzoek en waar nodig sanering of functiewijziging óf door toetsing bij 
ontwikkeling door derden. 
Anderzijds het verbeteren en faciliteren van grondverzet binnen de gemeente. Dit gebeurt op 
basis van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer, ook functiegericht, kostenbespa-
rend en waar mogelijk circulair. 

R CDA 42 102 / 7 MRDH Wat is de reden dat het bedrag van de begroting 2021 fors la-
ger is dan het bedrag van de begroting na wijziging 2020? 

Voorheen werd dit budget, naast de MRDH-contributie, ook voor andere kosten gebruikt 
(“weestaken Stadsregio”). Voor de Kadernota 2021 is deze post kritisch bekeken, en vervolgens 
bijgesteld.  

Fractie CU 
R CU 01 Blz. 11 / overheids-

participatie 
Dit jaar gaat men verder met het uitwerken van de uitkomsten 
van het project overheidsparticipatie. Dat is een traject waar-
van de eerste fase ongeveer 2 jaar geleden is afgerond. 
Welke uitkomsten wilt u nu verder gaan uitwerken?  

Bij het  verder uitwerken van de Omgevingswet zal ook de zienswijze van de gemeente op over-
heidsparticipatie verder worden uitgewerkt. 

R CU 02 12 / Gemeenteapp Er wordt een nieuwe gemeenteapp ontwikkeld. Op dit moment 
is er al een gemeente app. Hoe wordt voorkomen dat de 
nieuwe app voor een langere periode bruikbaar is? Wat is er 
geleerd van de aanpak die bij de ontwikkeling van de vorige 
app is gehanteerd?  

De vorige gemeenteapp was een standaardproduct dat enkel qua vormgeving kon worden aan-
gepast. De oude app werd ook niet meer doorontwikkeld door de leverancier. De nieuwe app is 
een maatwerkproduct met meer functionaliteiten dan de oude app.  
Verder is vanuit de implementatie van de vorige gemeenteapp geleerd dat (blijvend) promoten 
essentieel is en de app toegevoegde waarde moet hebben t.o.v. de gemeentelijke (met een 
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smartphone meeschalende) website. Daarom heeft de nieuwe app aanvullende functionaliteiten 
ten opzichte van de website.  

R CU 03 Blz. 14 / Veiligheid Wij organiseren naar behoefte voorlichtingsbijeenkomsten. 
Verleden jaar is aangegeven dat er maar één verzoek is bin-
nengekomen. Via ouderenorganisaties, verzorgingstehuizen 
en contacten van de brandweer en politie zou deze behoefte 
gepeild worden. Is deze behoefte dit jaar meer aanwezig? 
Welke concrete acties worden ingezet om zodat senioren zich 
veilig voelen in hun leefomgeving? 

Ook dit jaar lijkt deze behoefte niet aanwezig. Wel gaan politie en brandweer op pad met de 
pop-up bus om in de wijken informatie en tips te verstrekken. Daarnaast heeft dit voorjaar een 
babbeltruc campagne gelopen.  

R CU 04 Blz 15 / Visie ex-
terne Veiligheid 

De Visie externe Veiligheid 2012-2016 wordt genoemd. Er 
wordt niet aangegeven dat dit beleid herzien zou moeten wor-
den. Het jaartal suggereert echter dat het een document is 
met een beperkte tijdshorizon. Waarom wordt deze visie niet 
herzien? 

Het EV-beleid is niet herzien in afwachting van de aanstaande wijzigingen die voortkomen van-
uit de Omgevingswet. 
De in de Visie genoemde risicobronnen zijn gecheckt en nog relevant, waardoor de visie gehan-
teerd kan worden in afwachting van de wijzigingen. 

R CU 05 Blz 20 / stimulering 
fietsgebruik bij 
werkgevers 

De voordelen van de fiets ten aanzien van gezondheid en 
duurzaamheid moet duidelijk gepositioneerd worden. Verle-
den jaar gaf u aan dat dit onderwerp samen met De Verkeers-
onderneming wordt opgepakt. Welke stappen zijn er in het af-
gelopen jaar gemaakt met deze organisatie en de werkge-
vers? En wat wordt er komend jaar aanvullend gedaan? 

In samenwerking met de Verkeersonderneming participeren wij in Samen Bereikbaar. Deze or-
ganisatie zet zich in om slim en duurzaam reizen te stimuleren. Daarbij wordt gekeken naar het 
stimuleren van het gebruik van de fiets en OV, maar wordt ook thuiswerken en spits mijden ge-
stimuleerd. De afgelopen periode met de corona-maatregelen was in dit kader voor heel veel 
werkgevers een pilot waarbij veel werknemers thuiswerken. Voor het komende jaar ligt de uitda-
ging voor Samen Bereikbaar in het behouden van dit positieve effect van corona. 

R CU 06 Blz 25 /  Vitale de-
tailhandelsstructuur 

Bij vaststelling van het AIAP heeft de  
ChristenUnie gevraagd om in gesprek te gaan met de onder-
nemers op het Vlietplein, omdat eerder toegezegde sloop van 
de sporthal niet meer doorgaat. Welke acties heeft het college 
daarin inmiddels ondernomen, en welke aandacht krijgt het 
Vlietplein het komend jaar, naast de aandacht die uitgaat naar 
het centrum en Dillenburgplein? 

Het Vlietplein behoort tot het kernwinkelgebied van Ridderkerk zoals benoemd in de detailhan-
delsvisie. Er is door de wethouder en de bedrijfscontactfunctionaris meermaals gesproken met 
het nieuwe, voltallige bestuur van het Vlietplein over de speerpunten. Ook worden de onderne-
mers actief betrokken bij het herontwerp van de omgeving van de sporthal.  

R CU 07 Blz. 29 / Onderwijs-
beleid 

Er wordt gewerkt aan een goede ondersteuningsstructuur 
voor de voorschoolse periode, ook wanneer er sprake is van 
meer dan taal gerelateerde ondersteuningsvragen. Welke par-
tijen werken mee aan het bouwen/ gaan deel uitmaken van de 
ondersteuningsstructuur? 

Onderwijs, kinderopvang, CJG, samenwerkingsverband RiBA, Brede School en Facet. 

R CU 08 Blz. 30 / Onderwijs-
beleid 

De coördinator basisvaardigheden gaat onderzoeken wat de 
behoefte is. Dit was ook in de afgelopen jaren gemeld als ac-
tie. Welke concrete acties zijn er in het afgelopen jaar uitge-
voerd die bij hebben gedragen aan de bestrijding van laagge-
letterdheid en bevordering van basisvaardigheden.  

De coördinator heeft verschillende acties uitgevoerd en is een belangrijke spil in het zoeken en 
borgen van de verbinding naar andere partners. Denk aan zaken als het opzetten en onderhou-
den van een netwerk met Schuldhulpmaatjes, Platform Statushouders, Gilde,  
Bibliotheek, Facet, VWN als belangrijkste partners. 
- Taalpunt opgezet i.s.m. Bibliotheek AanZet: 

• Inschrijfformulier ontwikkeld waardoor mensen breed worden uitgevraagd en doorverwe-
zen 

• PR van Taalpunt bij partners 
• 65 aanmeldingen tot op heden. 

- Webinars aangeboden bij gemeente over het Herkennen van laaggeletterdheid: onvoldoende 
aanmeldingen dus afgezegd, later dit jaar. 

- Organisatie van verschillende Webinars voor vrijwilligers i.s.m. Bibliotheek over Eenvoudig 
communiceren, herkennen van laaggeletterdheid. 

- Eerste opzet voor lokaal plan geschreven, het doel is samenwerkingsakkoord op basisvaar-
digheden en de opzet van Taalhuis in de gemeente waarbij lokale organisatie deel van zijn 
en aanbod samen komt, een ingang voor inwoners. Gemakkelijke doorverwijzing vanuit ge-
meentelijke diensten.  
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R CU 09 Blz 35 / Zwemdi-
ploma 

Samen met partners kijken we hoe we kunnen bevorderen dat 
ieder kind de basisschool verlaat met minimaal diploma A. Be-
gin 2019 is er overleg geweest met Facet, SenW en een ba-
sisschool. September 2019  is overleg geweest met een an-
dere basisschool. Kunt u aangeven welke stappen vanaf sep-
tember tot nu toe zijn gezet zodat elk kind op de basisschool 
een zwemdiploma haalt? 

In december 2020 wordt het raadsvoorstel voor een gewijzigde verordening Meedoen aan de 
raad voorgelegd ter besluitvorming. De regeling kan dan ingaan per 2021. 
Er is reeds een opzet gemaakt voor een flyer die zwemonderwijs onder de aandacht brengt en 
die verspreid kan worden zodra de regeling is vastgesteld. 

R CU 10 Blz Uitvoeringsbe-
leid spelen 

Het uitvoeringsbeleid Spelen is opgesteld in 2009. In 2016 
heeft een evaluatie plaatsgevonden. Is het niet tijd voor een 
nieuw speelbeleid, waarin ook nieuwe inzichten rond gezond 
opgroeien en duurzaamheid kunnen worden meegenomen? 

Dat is correct. In het te actualiseren Speelbeleid wordt eveneens de suggestie om meer wijks-
peeltuintjes om te vormen tot natuurlijke speeltuintjes meegenomen. De behoefte naar ruimte 
voor sport en bewegen van jong tot oud neemt toe. Het te actualiseren speelbeleid zal rekening 
houden met de opgave vanuit Sport en Bewegen. 

R CU 11 Blz 44 / vrijwilligers-
werk 

Inwoners worden ondersteund bij het verrichten van vrijwilli-
gerswerk. Op welke wijze wordt in deze ondersteuning onder-
scheid gemaakt tussen de behoeften van werkende- en niet 
werkende vrijwilligers 

Dit aanbod is maatwerk. Door middel van individuele gesprekken en zelftesten krijgen mensen 
informatie en advies over welk soort vrijwilligerswerk het beste bij hen past. 
 

R CU 12 Blz 46 / Preventie 
en welzijn 

We brengen het mooie werk van vrijwilligers onder de aan-
dacht door het organiseren van oriëntatie workshops en pro-
motie activiteiten. Op welke doelgroep in Ridderkerk wordt ge-
richt om deze vrijwilligers te werven?  

Alle inwoners van Ridderkerk, van jong tot oud. Zij worden gestimuleerd actief te worden of blij-
ven als vrijwilliger.  
 

R CU 13 Blz 46 / Preventie 
en welzijn 

We bieden de boodschappenservice, klussendienst, vervoer 
en begeleiding naar het ziekenhuis etc. aan. Kan op dit mo-
ment elke Ridderkerker die een beroep doet op één van deze 
diensten geholpen worden?  

In principe kan elke Ridderkerker hier aanspraak op maken. Wel wordt per persoon gekeken in 
hoeverre deze zelfredzaam is.  

R CU 14 Blz 46 / Preventie 
en welzijn 

Sociaal makelaars ondersteunen en faciliteren bewonersinitia-
tieven. Welke initiatieven zijn in het afgelopen jaar gefacili-
teerd? 

Er zijn meerdere individuen en groepen in 2020 ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn: 
- Een bewonersinitiatief voor een speciale 5 mei viering in Bolnes.  
- Het Kookpunt Oost. Dit is ontstaan door een buurtlunch georganiseerd door de sociaal make-

laar tijdens de Week tegen eenzaamheid. 
- Voor Elkaar Kookt voor Elkaar, kookactiviteit door en voor bewoners in Bolnes. 
- Structurele kookactiviteit in Drievliet, waarbij er naartoe is gewerkt om de groep bewoners de 

activiteit uiteindelijk zelfstandig te laten draaien.  
- In het tweede kwartaal zijn enkele groepen o.a. Wijkvereniging Oost ondersteund in het om-

gaan met Covid-19.  
R CU 15 Blz 47 / taaltoetsen Vorig jaar is aangegeven dat er in 2020 vroegtijdig taaltoetsen 

ingezet gaan worden en dat er gecombineerde trajecten aan-
geboden worden(inburgering en re-integratie). In deze begro-
ting staat dat er extra instrumenten moeten worden ingekocht 
om werk, participatie en taalontwikkeling beter te combineren. 
Zijn de acties van verleden jaar niet behaald?  

Door de ontwikkelingen rondom corona in 2020 is er vertraging opgelopen in de uitvoering hier-
van. Daarbij is ons klantenbestand continu in ontwikkeling en is het ook een continu proces om 
een passend aanbod in te kopen. Daarbij komt er in 2021 de nieuwe wet inburgering waarbij de 
gemeente extra taken krijgt. Ook dit is in de begroting opgenomen.  
 

R CU 16 Blz 47 / Maatwerk-
dienstverlening 

We bieden onze inwoners respijtzorg. Hoeveel inwoners heb-
ben in het afgelopen jaar een beroep gedaan op respijtzorg 
en voor hoeveel inwoners kon dit worden ingewilligd. 

In 2020 zijn er 5 aanvragen tijdelijke respijtzorg geregistreerd. Hiervan zijn er 3 toegekend, de 
andere 2 aanvragen zijn ingetrokken. 

R CU 17 Blz 49 / Maatwerk-
voorzieningen 

Initiatieven financieren we revolverend. Daarom onderzoeken 
we of het innovatiefonds sociaal domein hierop kan worden 
aangepast. Kunt u uitleggen wat hier bedoeld wordt? 

De pilot ‘opkopen schulden van jongeren’ is in het Integraal Beleid Sociaal Domein (IBSD) op-
genomen.  
In een revolverend fonds komt de subsidie of het uitgeleende geld weer terug. Dit kan naast 
geld ook een opbrengst zijn in de vorm van een gewenst maatschappelijk effect. Het fonds kost 
niet alleen geld, maar genereerd ook een opbrengst die meetbaar is. Een revolverend fonds is 
een alternatief voor het traditionele subsidiëren vanuit de gemeente.  
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R CU 18 Blz 49 / Maatwerk-
voorzieningen 

Zijn er initiatieven die voorheen betaald werden uit het innova-
tiefonds zo succesvol dat deze nu op een andere, structurele 
wijze gesubsidieerd worden?  

Op dit moment vindt er een evaluatie en toetsing plaats van de afgegeven subsidies. Na de uit-
komsten van deze evaluatie kunnen we hier meer duidelijkheid over geven.  

R CU 19 Blz 61 / nieuwbouw 
Driemaster 

Waarom is in de begroting nog geen rekening gehouden met 
de BENG eisen? Dat ook deze school daar aan moet voldoen 
is toch al lang bekend? 

Het was in 2019 nog niet zeker of het schoolbestuur met de bouw zou starten voor- of nadat de 
BENG-eisen ingaan. Bij het Gemini College was zeker dat dit na de ingangsdatum van toen nog 
1 januari 2020 zou zijn. De ingangsdatum van BENG is een aantal keer verschoven en is nu 1 
januari 2021. Het is nu duidelijk dat de nieuwbouw van de Driemaster start na deze datum.  

R CU 20 Blz 62 / Wonen en 
bouwen 

Er komt een woningbouwimpuls vanuit het Rijk, en voor  
Ridderkerk wordt bekken of we aanspraak kunnen maken op 
die gelden. Als we geld kunnen krijgen, aan wat voor beste-
dingen kunnen we dan denken? En is dat aanvullend aan wat 
er nu al wordt gedaan in Ridderkerk, of betekent dit 'slechts' 
een kleinere eigen bijdrage voor Ridderkerk zelf? 

Alleen projecten met een aantoonbaar financieel publiek tekort komen voor subsidie in aanmer-
king. Dit betekent dat bij toekenning van de subsidie de gemeente een kleinere eigen bijdrage 
hoeft te leveren.  
 
Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie moet worden voldaan aan een aantal voor-
waarden. De belangrijkste hiervan zijn:  
- Het project moet bestaan uit minimaal 500 woningen in een afgebakend projectgebied; 
- Van deze woningen dient minimaal 50% in het bereikbare segment te zitten (dit zijn koopwo-

ningen onder de NHG-grens < € 310.000, huurwoningen sociaal en midden huur (tot  
€ 1.000)); 

- Het project heeft een aantoonbaar financieel publiek tekort, waarvan maximaal 50% wordt 
gedekt door de subsidie de overige dekking komt van de gemeente zelf. 

 
Bestedingen die onder publieke tekorten vallen zijn: 
- De infrastructurele ontsluiting van de woningen; 
- De stikstofdepositie (de neerslag van stikstof) in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ver-

lagen; 
- De bodem saneren; 
- Activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw uitplaatsen; 
- De openbare ruimte inrichten; 
- Woningen betaalbaar maken. 

R CU 21 Blz 75 / Afvalstof-
fenheffing 

Wat zouden tarieven zijn geweest de komende jaren wanneer 
géén gebruik gemaakt zou zijn van de voorziening beklem-
mende middelen? 

 
R CU 22 Blz 75 / Afvalstof-

fenheffing 
Kunt u aangeven wat reële tarieven zouden zijn geweest wan-
neer we het huidige afvalbeleidsplan niet hadden vastge-
steld? Kunt u de verschillen t.o.v. de huidige tarieven toelich-
ten? 

Dat kunnen wij niet aangeven.  
Zonder afvalbeleidsplan zouden de  tarieven harder zijn gestegen. De realisatie van hogere 
scheidingspercentages hebben een drukkend effect op de kostenstijging en daarmee ook op de 
tariefstijging. 

R CU 23 Blz 90 / Speelloca-
ties 

In 2021 zullen 15 speellocaties worden voorzien van nieuwe 
speeltoestellen. Wat bepaalt het aantal van 15? Kunnen we 
een overzicht krijgen van deze locaties? Wanneer de exacte 
locaties nu nog niet bekend zijn, kan dan worden aangegeven 
waar het aantal van 15 vandaan komt? Is dit budget- of capa-
citeits-gedreven? 

De locaties komen onder andere voort uit de inspectieronden die 4x per jaar gemaakt worden. 
Afhankelijk van het budget en de capaciteit van de aannemer worden de locaties bepaald. De 
planning kan gedurende her jaar worden bijgesteld als op bepaalde plaatsen de situatie verer-
gerd.  
De 15 locaties op de planning voor 2021 zijn:  
Clara Wichmanstraat, Bliek 2 locaties, Meidoornlaan, Maaslaan, Karper, Koolmees 2 locaties, 
Meerkoet, Kastanjelaan, Zalm, Mackaystraat, Anjerstraat, Treubstraat, Electrostraat en Lorentz-
straat. 

Afvalstoffenheffing 2020 2021 2022 2023 2024

Eenpersoonshuishouden 219 289,44 288,24 276,84 273,96

Meerpersoonshuishouden 304,08 402,12 400,32 384,48 380,52

Grof huishoudelijk afval 20 20 20 20 20
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R CU 24 Blz 140 / KLR Be-
reikbaarheid Reij-
erpark 

Deze kapitaallastenreserve wordt onder programma 9 ge-
noemd, maar zonder bedragen. Binnen Programma 3 komt 
deze KLR ook voor (met bedragen). Is deze per abuis nog ge-
noemd onder programma 9, of zijn hier bedragen vergeten? 

Deze kapitaallastenreserve valt onder programma 3. De ramingen zijn daarom overgebracht 
van programma 9 naar programma 3. Ten onrechte zijn de regels op programma 9 blijven 
staan. 

Fractie D66 
R D66 01 Pag 4 financiële ge-

volgen coronacrisis 
U kiest ervoor de “merkbare” gevolgen van de coronacrisis op 
de financiën buiten de begroting te houden. 
Welke overwegingen liggen aan deze keus ten grondslag?  

Op moment van opstellen van de begroting was onvoldoende informatie beschikbaar om daar 
de begroting op aan te passen. 
Om een zo volledige mogelijk beeld te schetsen wordt bij de 2e tussenrapportage een corona-
rapportage gevoegd. 

R D66 02 Pag 4 financiële ge-
volgen coronacrisis 

Wat heeft de provincie opgemerkt over deze keus? Wij hebben geen opmerkingen/aanwijzingen van de provincie ontvangen hoe om te gaan met 
effecten van corona in de begroting. 

R D66 03 Pag 4 financiële ge-
volgen coronacrisis 

Waarom kiest u ervoor het signaal van een niet-sluitende be-
groting niet af te geven  

Omdat dat niet nodig is.  
De begroting is meerjarig reëel en structureel sluitend. Wel constateren wij dat de marges klein 
zijn. 

R D66 04 Pag 4 financiële ge-
volgen coronacrisis 

Bent u het met D66 eens dat een begroting alle op het mo-
ment van opstellen bekenden en relevante informatie en kos-
ten moet bevatten? 

Ja. 

R D66 05 Pag. 10 Participatie De afgelopen perioden hebben wij een aantal voorbeelden 
gezien waarbij de richtlijnen van de gemeenteraad voor bur-
gerparticipatie niet (consequent) door het college zijn gevolgd.  
Op welke wijze gaat het college er het komend jaar voor zor-
gen dat de procedures altijd worden gevolgd?  

Uit de Evaluatie van de participatie-instrumenten is naar voren gekomen dat het belangrijk is om 
voor de start van een project / procedure aan verwachtingsmanagement te doen door duidelij-
ker aan te geven wat het niveau en het doel van de participatie is.  

R D66 06 Pag 25 Dutch Fresh 
Port 

In 2021 wordt het plan van aanpak afgerond. Waar zet het 
college op in voor Ridderkerk? 

Ridderkerk zet zich samen met de gemeenten, Barendrecht, Rotterdam en de provincie Zuid-
Holland in om dit economisch cluster toekomstbestendig te houden. We streven naar een top 
vestigingsklimaat voor AGF-bedrijven en aanverwante dienstverlening. De aanwezige voorzie-
ningen zorgen voor mogelijkheden om de toegevoegde waarde van dit AGF-cluster steeds 
maar weer te vergroten.  

R D66 07 Pag 30 Laaggelet-
terdheid 

De tekst rechts boven de pagina is helder maar blijft nogal 
vrijblijvend. Kunt u in heldere taal aangeven wat er in 2021 
precies gaat gebeuren en wat hiervan het gewenste effect is? 

7 uur per week inzet vanuit BibliotheekaanZet op netwerken, coördineren en inzet van pas-
sende activiteiten en trajecten. Samen met ketenpartners en bedrijven. Zowel fysiek als meer 
online; taalcafés en spreekuren. 
Beoogd effect: 15% toename aantal Welkom abonnementen, 1200 bezoekers bibliotheek gere-
lateerd aan laaggeletterdheid / basisvaardigheden, 50 afgeronde trajecten / activiteiten basis-
vaardigheden, 10% groei in deelnemers aan trajecten / activiteiten basisvaardigheden, toename 
laagdrempeligheid en de inzet wordt door de deelnemers als gemiddeld positief ervaren. 

R D66 08 Pag 42 Lokale in-
clusie agenda 

Wat zijn de exacte plannen van het college op dit punt? In overleg met het MBR wordt een Lokale Inclusie Agenda (LIA) opgesteld. 

R D66 09 Pag 46 Welzijn Met de coronamaatregelen lijkt het niet mogelijk real live con-
tact te hebben met inwoners. Voor bepaalde diensten zoals 
de bestrijding van de eenzaamheid is fysiek belangrijk. 
Bent u al gestart of bent u voornemens online afspraken met 
deze doelgroep in te plannen? 

Wij hebben een alternatieve dienstverlening vormgegeven in de tijd van corona om kwetsbare 
inwoners en eenzame mensen te helpen. Zo is een Meldpunt Samen opgericht door Facet en 
daarbij wordt samengewerkt met de kerken. Op deze wijze worden kwetsbare mensen bereikt 
en geholpen.  
 
Het aanbod is divers en op maat (wijkgericht); huisbezoek werd telefonisch contact en later 
weer huisbezoek (e.e.a. volgens RIVM richtlijnen), praatje maken digitaal / telefonisch, bood-
schappen halen, medicijnen halen, hond uitlaten, bijles geven, hulp bij huiswerk. 
 
Nu een tweede golf uit is gebroken, wordt opnieuw gekeken naar passende manieren om zo-
veel mogelijk mensen te bereiken en in contact te blijven.   
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R D66 10 Pag. 54 AED Bent u van plan inwoners proactief op te roepen om een rea-
nimatiecursus te volgen? 

Wij brengen op verschillende momenten in het jaar aandacht in De Blauwkai voor reanimatie-
trainingen. 

R D66 11 Pag. 54 AED Is er op dit moment een dekkend AED netwerk in Ridderkerk? Nee. 

Fractie EVR 
R EVR 01 6/Baten grondex-

ploitatie 
In 2020 was het percentage 10%, nu 27 % Gaarne analyse in 
cijfers 

De baten uit grondexploitaties bedragen in 2021 5% van de totale inkomsten en niet 27%. 
Waarschijnlijk is de tabel verkeerd gelezen (andere kleur blauw). Het verschil tussen 2020 
(10%) en 2021 (5%) wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten uit grondexploitaties: 2020  
€ 13.495.300 tegenover in 2021 € 8.720.800 bij hogere totale opbrengsten: 2020 € 128.533.300 
tegenover in 2021 € 172.113.400. 

R EVR 02 7/Uitgaven In 2020 waren er geen stortingen in reserves nu wordt daar 
22% aan uitgegeven. Wat is het verschil uitgedrukt in cijfers? 

De toename wordt voornamelijk verklaard door de geraamde stortingen in de reserve  
Groenvisie (1,2 mln.), Klimaatgelden (4 mln.), Kapitaallastenreserve toekomstige investeringen 
(22,5 mln.) en de Kapitaallastenreserve Overrente (6,9 mln.). Voor deze stortingen worden ont-
trokken uit de Algemene Reserve.  

R EVR 03 10/participatie bur-
gers en bestuur 

Dit is een beleidsdocument uit 2013. Gelet op de ambitie van 
het college neergelegd in coalitieakkoord: is deze aan herzie-
ning toe en zo ja wanneer mogen wij het verwachten? 

In 2016 is reeds de nota ‘Ridderkerk dragen we samen’ aan uw raad voorgelegd. Dit is een eva-
luatie en herziening van de notitie uit 2013. Met de Evaluatie van de participatie-instrumenten 
door wijkregie is in 2020 een volgende stap gezet. Er komt in 2021 geen nieuwe herziening. 

R EVR 04 12/Lasten 02/ Bur-
gerzaken 

Verleden jaar werd het jaar 2021 begroot op  
€-1.714.400 nu staat er in de begroting  
€-966.700. Wat verklaart het verschil? 

Het verschil wordt veroorzaakt door de BAR-bijdragen voor uren én de bijstelling van het verkie-
zingsbudget. Voor de doorrekening van de uren per taakveld is dit jaar opnieuw geïnventari-
seerd hoeveel tijd aan bepaalde taakvelden wordt besteed. De BAR-bijdragen per taakveld zijn 
in de begroting 2021 daarop afgestemd. Op pagina 100 en 101 en de paragraaf ‘bedrijfsvoe-
ring’, paragraaf 5, wordt hierop nader ingegaan. 

R EVR 05 13/Indicatoren Waarom zijn de indicatoren uit 2020 Formatie/Bezetting/Appa-
raatskosten/Externe inhuur/Overhead niet meer zichtbaar in 
deze begroting? 

Deze indicatoren zijn weergegeven op pagina 71. 

R EVR 06 17/8.3 Wonen en 
bouwen 

Wat verklaart de teruggang in kosten van ruim € 6 ton in 2020 
naar € 40.000 in 2021 en latere jaren 

Het grootste deel wordt verklaard door herverdeling van de BAR-bijdrage. Verder vervallen in 
2021 incidentele lasten, in 2020 betreffende inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging (Wkb) en de 
digitalisering van bouwdossiers. 

R EVR 07 18/Veiligheidsge-
voel inwoners 

Ten opzichte van verleden jaar is het percentage gedaald van 
89% naar 79%. Wat gaan wij eraan doen dit weer omhoog te 
krijgen? 

Alle acties die wij doen vanuit het Actieplan Veiligheid, zijn er op gericht om het veiligheidsge-
voel van onze inwoners te vergroten.  

R EVR 08 20/Nota Parkeer-
normen. 

Wat wil men met deze nog te maken nota bereiken? Met een Nota Parkeernormen/Mobiliteitsnormen leggen we de inhoudelijke, organisatorische en 
financiële spelregels vast voor bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen, fietsparkeerplaatsen of 
andere vormen van mobiliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dit in het kader van het re-
cente Mobiliteitsplan Ridderkerk. Daarnaast is deze Nota gewenst om als beleidsregels te die-
nen bij omgevingsplannen (bestemmingsplannen).  

R EVR 09 22/Recreatieve ha-
vens 

Wat willen wij met deze nieuwe kostenpost bereiken? Deze lasten hebben betrekking op de structurele dotatie t.b.v. de “reservering Onderhoud & 
Baggeren” van onze eigen haven. Deze reservering is niet nieuw, maar een bestaande structu-
rele reservering in de begroting. 
Er wordt een keer in de 5 jaar gebaggerd. Raming kosten per keer geeft € 450.000. Voor het 
baggeren in 2022 en 2027 is in 2021 een incidentele extra dotatie van € 950.000 in deze begro-
ting opgenomen. Hier is € 50.000 extra opgenomen voor mogelijke kosten in verband met ont-
wikkelingen rondom PFAS, stikstof en slibafzet in de waterbodemdepots.  
De kosten voor het baggeren in 2032 worden gefinancierd uit deze structurele reservering 
(2021 t/m 2032). 

R EVR 10 22/Economische 
promotie 

Wat willen wij met deze nieuwe kostenpost bereiken? Deze kostenpost is het gevolg van de verdeling van de BAR-bijdrage op taakvelden. Hiervoor 
worden bestaande werkzaamheden voortgezet die nu onder dit nieuwe taakveld vallen. 

R EVR 11 23/Prestatie indica-
tor 21 

Waarschijnlijk is hier een typefout gemaakt: het moet een ge-
tal zijn en niet een % toch? 

Hier is inderdaad sprake van een typefout en moet de waarde 8,6 zijn. 
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R EVR 12 26/Treasury Waarom zijn de baten en lasten gelijk aan elkaar jaar in jaar 
uit? 

Dit betreft 1 op 1 door te berekenen kosten voor de brandweerkazerne die zowel aan de lasten- 
als aan de batenkant onder taakveld 0.8 “overige lasten en baten” moeten worden opgenomen 
i.p.v. onder taakveld 0.5. “Treasury”. 

R EVR 13 26/Ruimtelijke orde-
ning 

Wordt deze schade echt in 2021 veroorzaakt door aanleg van 
glasvezelkabel? 

Schade als gevolg van glasvezelaanleg door L2Fiber heeft geen gevolgen voor de gemeente. 

R EVR 14 30/Absoluut ver-
zuim 

De indicator gaat van 0.8 naar 1.5 per 1.000 leerplichtigen. 
Wat gaan wij eraan doen dit weer naar beneden te brengen. 

De redenen hiervoor is dat een aantal nieuwkomers niet direct op een passende ISK-opleiding 
konden worden geplaatst. Door een nauwe samenwerking tussen burgerzaken, het wijkteam en 
Vluchtelingenwerk heeft leerplicht eerder inzicht gekregen in de leerplichtige nieuwkomers die in 
de gemeente worden ingeschreven.  
Hiermee voorkomen we tijdig dat sommige nieuwkomers nog niet op een school ingeschreven 
staan.  

R EVR 15 33/Kerkenvisie Wat willen wij hiermee bereiken? De Kerkenvisie is een dialoog en een inventarisatie  met alle belanghebbenden rondom ge-
bedshuizen waarmee we inzichtelijk maken welke veranderingen we kunnen verwachten 
rondom deze panden in de komende jaren. We willen hiermee bereiken dat we inzicht krijgen in 
de problemen en kansen rondom de panden.  

R EVR 16 36/Musea Waarom worden de uitgaven hiervoor vanaf 2021 bijna ver-
dubbeld? 

De wijziging komt door de herijkte verdeling in de BAR-bijdrage over de verschillende taakvel-
den vanaf 2021. 

R EVR 17 37/Niet sporters De indicator staat al sinds 2016 op 54.9% Wanneer zijn er 
meer accurate cijfers beschikbaar? 

Dat hangt af van wanneer de cijfers op Waarstaatjegemeente.nl worden aangepast. 
In het Tabellenboek Gezondheid in kaart - GGD Rotterdam-Rijnmond (https://gezondheidin-
kaart.nl/jive/report/?id=tabellenboek_incl_wijk&inp_geo=gemeente_613) zijn wel andere cijfers 
te zien die iets zeggen over het sportgedrag van Ridderkerkers. 

R EVR 18 53/Personen met 
een lopend integra-
tieproject 

Verleden jaar stond de indicator per 10.000 inwoners op 46.1 
en nu wordt er 293.3 gerapporteerd. Hoe wordt dit verschil 
verklaard 

De waarde van vorige jaren is per 1.000 inwoners in plaats van 10.000 inwoners. 
 

R EVR 19 58/Kosten – en ba-
tenanalyse afval 

Deze zijn voor 2021 in balans, maar de jaren daarna zijn de 
kosten circa € 6.6m en de baten circa € 8.1m Afspraak is toch 
dat het alleen kostendekkend dient te zijn? Zo ja waarom dit 
verschil in 2022 e.v. 

In de lasten 2021 is de incidentele storting in de voorziening beklemde middelen afvalstoffen-
heffing (onttrekking uit de algemene reserve) van € 2,7 miljoen opgenomen, die niet wordt mee-
genomen in de afvalstoffenheffing. V.w.b. de jaren daarna: naast de daadwerkelijk op afval ge-
raamde kosten mogen ook toe te rekenen kosten, die elders in de begroting zijn geraamd en de 
compensabele BTW worden meegenomen in de tariefstelling. Dit verklaart het verschil tussen 
lasten en baten op afval. 

R EVR 20 66/Begraafplaatsen Vanaf 2021 is de exploitatie van begraafplaatsen verliesge-
vend. Het zou kostendekkend dienen te zijn. Hoe zit het col-
lege hierin? 

In de Belastingnota 2020 is onderkend dat de opbrengsten niet kostendekkend zijn. Daarin 
staat dat de komende 4 jaar het tarief met 3% (excl. inflatie) stijgt om tot kostendekkende op-
brengsten te komen. De nieuwe tarieven worden bij de vaststelling van de belastingverordenin-
gen 2021 in december aan u voorgelegd. 

R EVR 21 69/Treasury Momenteel brengen banken boeterentes in rekening aan par-
ticulieren en bedrijven. Hoeveel gaat de gemeente betalen en 
waar staat deze kostenpost 

Wij betalen geen boeterente voor het hebben van een saldo. 

R EVR 22 69/Treasury Waarom slaat de post in 2021 -€ 384200 om naar in 2022 + 
€ 39.900 

Dit heeft te maken met het toerekenen van rente vanuit activa door de mutaties van nieuwe in-
vesteringen. 

R EVR 23 58-75/Afvalstoffen-
heffing. 

Wat is het verschil van de term “baten afvalheffing” groot  
€ 8.187.700 en de term opbrengsten afvalheffing” groot  
€ 6.116.600 

Tot de “Opbrengsten afvalstoffenheffing”(pag.75)  worden alleen de opbrengsten uit de lokale 
lasten gerekend. 
Binnen de Baten 7.3 “Afval” (pag.58) worden naast de opbrengst van de afvalstoffenheffing ook 
de opbrengsten gerekend van grondstoffen (glas, textiel en plastic en dergelijke) ook wordt vol-
gens het BBV de bijdrage uit de voorziening beklemde middelen tot de baten gerekend. 

R EVR 24 58-76/Rioolheffing Wat is het verschil van de term “baten riolering” groot  
€ 5.151.700 en de term “Opbrengst riolering” groot  
€ 4.209.300 

De baten riolering zijn de totale baten van het taakveld 7.2 Riolering (bijv. opbrengst rioolhef-
fing, aanwending voorziening beklemde middelen riolering). De opbrengst riolering betreft uit-
sluitend de opbrengst rioolheffing. 

R EVR 25 77/Marktgelden Kosten van activiteit vanuit de gemeente is met de factor 3 
hoger dan verleden jaar budget. Waar ligt dat aan? 

De nieuwe aanbesteding Onderhoud Verharding zorgt voor een kostenstijging. 
 

https://gezondheidinkaart.nl/jive/report/?id=tabellenboek_incl_wijk&inp_geo=gemeente_613
https://gezondheidinkaart.nl/jive/report/?id=tabellenboek_incl_wijk&inp_geo=gemeente_613


 

Schriftelijke raadsvragen Begroting 2021 fracties gemeente Ridderkerk versie 14 okt. 2020 na B&W                                     11 

Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 

  

R EVR 26 78/Legesverorde-
ning APV en omge-
vingsvergunning. 

Waarom nemen de kosten in 2021 flink toe en de opbreng-
sten zijn veel lager in relatie tot 2020 

Sinds de begroting 2021 wordt gebruik gemaakt van een nieuw model voor de kostenonderbou-
wing van de leges voor zowel APV als Omgevingsvergunningen. Hiermee samenhangend is te-
vens onderzocht welke kosten daadwerkelijk aan APV-vergunningen moeten worden toegere-
kend. Dit onderzoek gaf een ander beeld dan voorheen. Op basis van het nieuwe model voor 
de kostenonderbouwing, en een uit te voeren benchmark, zullen ook de tarieven onder de loep 
worden genomen. Dit onderzoek vindt momenteel plaats. Een eventuele wijziging van de tarie-
ven is echter nog niet in de begroting 2021 opgenomen. Daarvoor komt t.z.t. een aanvullend, 
goed onderbouwd voorstel. 
Daarnaast zijn de geraamde legesinkomsten voor Omgevingsvergunningen verkeerd opgeno-
men in de tabel. De verwachte legesinkomsten Omgevingsvergunningen & APV 2021 bedragen 
€1.144.000. Bij ongewijzigd inzicht zal dit in de 1e tussenrapportage 2021 worden gecorrigeerd.  
 
De combinatie van de extra toe te rekenen kosten en de foutieve verwachte inkomsten zorgen 
voor de lagere kostendekking in vergelijking met voorgaande jaren. 

R EVR 27 84/Ontwikkeling risi-
coprofiel 

Verleden jaar werden er paragrafen besteed aan: Maatschap-
pij en decentralisaties / Jeugdwet / BAR Organisatie / 
ICT….waarom ontbreken ze dit jaar in het overzicht? 

Er is bewust voor gekozen het profiel van maart nagenoeg te bevriezen exclusief de invloed van 
de coronacrisis en de corona risico’s separaat in te schatten. We zijn bezig om vanuit deze 
nieuwe situatie de impact op toegankelijke wijze in beeld te brengen op de belangrijkste risico’s. 
Ten tijde van het opstellen van de begroting was er onvoldoende informatie beschikbaar.  
In de Commissie van 27 oktober staat de 2e tussenrapportage geagendeerd  (incl. RIB- corona 
bijlage en septembercirculaire). Hierbij wordt ook het reguliere risicoprofiel gekoppeld aan de 
inschatting van de coronarisico’s. 

R EVR 28 88/Belastingcapaci-
teit 

De belastingcapaciteit voor de jaren 2021 / 2022 /2023/2024 
(tussen haakjes de cijfers van verleden jaar) gezet op 94.8% 
(94.7%) / 98.7% (95%) / 102.9% (96%) en stijgt in 2024 door 
naar 104.9%. Wat gaat het college doen om die stijgingen te 
beteugelen de komende jaren? 

De stijging van de woonlasten wordt vooral veroorzaakt door de kostenstijging van afval. Door 
in te zetten op een betere afvalscheiding verwachten we kostenstijging te temperen.  We hante-
ren de uitgangspunten van de vastgestelde belastingverordening 2020. 
Voor OZB blijven we een terughoudend beleid voeren, namelijk een niet meer dan trendmatige 
verhoging.  

R EVR 29 89/Onderhoud Kapi-
taalgoederen 

Verleden jaar was er een “Beheerplannenoverzicht” met een 
negental sub categorieën. Waarom is dat overzicht dit jaar 
weggelaten? 

De beleidskaders die in dat overzicht vermeld stonden komen nu terug in de programma’s. Het 
beheerplan openbare ruimte is in 2020 vastgesteld door het college voor de onderdelen wegen, 
civiele kunstwerken, groen, bomen, openbare verlichting, water, speelvoorzieningen en riole-
ring. 

R EVR 30 89/ Openbare ver-
lichting stand van 
de reserves. 

Er worden getallen gekoppeld aan de stand van 01-01-2020 
en de stand van 31-12-2020. Dit zal waarschijnlijk het jaar 
2021 dienen te zijn? 

In de hele paragraaf had het jaartal 2021 opgenomen moeten zijn. 

R EVR 31 118/ sociaal domein 
gezondheid en 
duurzaamheid – 
programma 7 

In 2021 zijn zowel de lasten als de baten 4 keer zo hoog als in 
2020. Wat is de achtergrond daarvan? 
 

Uitgaande dat u de stortingen en onttrekkingen van programma 8 Gezondheid en duurzaam-
heid bedoelt. 
In 2020 is een bedrag van € 1.050.000 gestort bij de vorming van de kapitaallastenreserve  
Geluidsscherm West A15/A16 en € 39.000 gestort als toevoeging aan de kapitaallastenreserve 
Permanente lucht- en geluidsmeetpunt Nieuw Rijerwaard. In 2021 is een bedrag van  
€ 4.000.000 gestort bij de vorming van reserve Klimaatgelden. 

R EVR 32 118/ Sociaal do-
mein programma 7 

De storting in het sociaal domein is  
€ -4.000.000 en de onttrekking € +7.710.600 Hoe wordt dit 
verschil gedekt? 

Uitgaande dat u de stortingen en onttrekkingen van programma 8 Gezondheid en duurzaam-
heid bedoelt. 
Het verschil wordt gedekt door andere reserves/voorzieningen, zoals de voorziening beklemde 
middelen afvalstoffenheffing. 

R EVR 33 122/postv18 GRJR 
vlaktaks evaluatie 

Wat is het doel van deze post groot  
€ -1.200.000 

Als gevolg van de aanpassing van de vlaktakssystematiek vindt een eenmalige afrekening 
plaats op basis van het daadwerkelijke zorggebruik. Dit betekent dat Ridderkerk eenmalig  
€ 1.042.793 miljoen moet bijbetalen. Als gevolg van deze eenmalige afrekening zal het zorgge-
bruik van deze eerdere jaren geen invloed hebben op de bijdrage vanaf 2021, waardoor geen 
sprake is van een structureel effect. 
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Fractie GL 
R GL 01 147 RTV Ridderkerk staat niet in het lijstje subsidieverstrekkers. 

Krijgen zij subsidie? 
RTV Ridderkerk krijgt geen subsidie maar een wettelijke verplichte bekostiging (Mediawet).  

R GL 02 31 Kunst-en cultuur. Er komt geld beschikbaar vanuit Den Haag 
naar de gemeentes voor kunst- en cultuur. Wanneer dit be-
drag niet geoormerkt is, is het college alsnog bereid dit speci-
fiek te bestemmen voor kunst- en cultuur? 

Wij gaan ervanuit dat u de Ollongrengelden bedoelt. Het college heeft het standpunt om deze 
gelden niet specifiek te labelen. Wel kan bij eventuele compensatie aan cultuurpartners deze 
financiering die terecht komt in de algemene uitkering van de gemeente als dekking genoemd 
worden.  

R GL 03 Eneco Wanneer gaat het college met de raad in gesprek over de be-
steding van de Eneco gelden? 

De besteding van een deel van de Eneco-gelden is onlosmakelijk verboden met de begroting 
2021 en verder. Wij merken op dat de Eneco-gelden zijn toegevoegd aan de algemene reserve. 

R GL 04 Eneco Is of komt er een participatietraject met Ridderkerkse inwo-
ners over de besteding van de opbrengsten uit de Eneco aan-
delen? Komt er een verantwoording richting de Ridderkerks 
inwoners waar de Eneco gelden aan zijn / worden besteed? 

Er komt geen participatietraject voor de besteding van de Eneco gelden. Verantwoording vind 
plaats via de reguliere P&C-documenten. 

R GL 05 62 Is de gemeente Ridderkerk ook in gesprek met de landelijke 
overheid over de besteding van de 2 miljard extra voor wo-
ningbouw?  

De 2 miljard euro is opgebouwd uit 1 miljard aan woningbouwimpulsgelden en 1 miljard aan kor-
ting op de verhuurderheffing voor woningcorporaties. De gemeente Ridderkerk onderzoekt de 
mogelijkheden om aanspraak te maken op de woningbouwimpulsgelden en volgt hiervoor amb-
telijke bijeenkomsten.  
Daar waar Wooncompas voor haar corporatie-initiatieven binnen Ridderkerk steun nodig heeft 
van de gemeente om subsidies te verkrijgen, verlenen we deze steun en trekken we samen op. 

R GL 06 88 grafiek De grafiek lijkt niet helder. Klopt het dat de woonlasten in Rid-
derkerk gestegen zijn van 82 % naar 105 % in 2024? 

De grafiek laat zien dat de woonlasten stijgen.  
Omdat vergeleken wordt met de landelijk gemiddelde woonlasten van 2019 (= 100%, zonder 
toekomstige stijging/daling) en woonlasten binnen Ridderkerk wel stijgen door vooral de afval-
stoffenheffing komen de woonlasten in 2023 tot boven het landelijke gemiddelde van 2019. 
Hierdoor ontstaat een vertekend beeld naar de toekomst, juist ook omdat veel gemeente voor 
2021 forse lasten hebben aangekondigd (voor zowel afval als OZB). 

R GL 07 Woonplicht Is er in Ridderkerk een woonplicht bij het kopen van (nieuw-
bouw) woningen? Dus, moet de eigenaar moet er zelf gaan 
wonen?  

Nee, deze woonplicht is niet standaard opgenomen bij nieuwbouwprojecten. 

R GL 08 Schaatsbaan Als de schaatsbaan dit jaar helaas niet kan doorgaan, wordt 
het budget doorgeschoven naar 2021? 

Die mogelijkheid zullen we in overweging nemen mocht blijken dat de schaatsbaan niet door 
zou kunnen gaan. 

R GL 09 Bomen Er wordt een externe partij ingehuurd door de gemeente om 
de gezondheid van bomen te beoordelen. In hoeverre wordt 
deze informatie vrijgegeven aan burgers? 

Na de inspectieronde worden bewoners via een artikel in de Blauwkai geïnformeerd. De onder-
zoeksresultaten worden niet als geheel gepubliceerd. Wel zijn ze op boomniveau te raadplegen 
via een app en per januari ook via het nieuwe meldingen openbare ruimte systeem. 

R GL 10 61 Kunt u een update geven over de stand van zaken met be-
trekking tot het project ‘Hof van Waelsicht’ (locatie manege 
Pruimendijk)? Wanneer gaat er volgens de planning worden 
gebouwd? 

Met de initiatiefnemers wordt overleg gevoerd over de anterieure overeenkomst. Als de anteri-
eure overeenkomst is getekend, kan de ruimtelijke procedure opgestart worden. Verwachting is 
dat de procedure in het 3e of 4e kwartaal 2021 kan worden afgerond. Als het bestemmingsplan 
in werking is getreden na afloop van de beroepstermijn, kan de initiatiefnemer starten met de 
sloop en bouw. De daadwerkelijke bouw is dan op zijn vroegst in 2022.   

R GL 11 65 sociale 
woningbouw 
 

Er wordt gesproken over ‘nieuwe sociale woningbouwpro-
jecten. Welke nieuwe projecten kunnen we verwachten en 
hoeveel sociale huurwoningen worden er in 2022, 2023 en 
2024 toegevoegd aan de voorraad? 

Ten aanzien van diverse ontwikkellocaties voeren we met Wooncompas gesprekken over het al 
of niet toevoegen van nieuwe sociale woningbouw. 
Wooncompas werkt op dit moment aan de nieuwbouwplannen voor de Rembrandtweg (tweede 
fase), Blaak en Stadhouderslaan. De eerste fase Rembrandtweg omvat 60 appartementen en 
wordt binnenkort opgeleverd. 

R GL 12 Werkgelegenheid Klopt het dat Quooker verdwijnt uit Ridderkerk? Welke alter-
natieve locaties heeft het college deze onderneming gebo-
den?  

Nee, dat is onjuist. Navraag leert dat Quooker tijdelijke logistieke ruimte heeft gehuurd in  
Rotterdam. De locatie in Ridderkerk blijft behouden. 

R GL 13 Huurstijging De huurstijging van Woonkompas ligt tussen 2,6 en 5,2 % in 
Ridderkerk. Is het college in gesprek om de huurstijging, net 
al veel andere gemeentes, af te vlakken in tijden van corona? 

Wooncompas voert al een gematigd huurprijsbeleid. Dit komt in bestuurlijke overleggen aan de 
orde. Zo ook in bestuurlijke overleggen met andere Ridderkerkse coöperaties. 
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Fractie LR 
R LR 01 13. prestatie indica-

toren 
Welke waarden streeft de gemeente na? Dit zijn de gemeten 
waardes, wat zijn de streefwaardes? 

Wij streven uiteraard naar zo hoog mogelijke waardes. Onze inzet is daar continu op gericht. 

R LR 02 13. prestatie indica-
toren 

Punt 2. Wat gaat de gemeente doen om ervoor te zorgen dat 
de inwoners meer vertrouwen gaat krijgen in het gemeentebe-
stuur?  

Volgens de Burgerpeiling is het % dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente 
wordt bestuurd als volgt:  
- 28% heel veel vertrouwen heeft;  
- 51% niet veel / niet weinig (‘neutraal’);  
- 21% nauwelijks tot geen.  
Wij maken hier uit op dat 79% neutraal is dan wel veel vertrouwen heeft in het gemeentebe-
stuur. Uiteraard is onze inzet er continu op gericht om dit te blijven verbeteren. 

R LR 03 16. openbare orde 
en veiligheid 

Jeugdoverlast; wat zijn de (extra ) kosten om de groepsscan-
methodiek te integreren in de gemeente?  

De groepsscanmethodiek is het middel dat wij al inzetten bij jeugdoverlast. De aanpak op deze 
manier brengt geen extra kosten met zich mee.  

R LR 04 17. Senioren en vei-
ligheid 

Hoe bepalen we de behoefte van de voorlichtingsbijeenkom-
sten?  

Deze behoefte bepalen we in de contacten met onze inwoners, via de afdeling Veilig leven van 
de VRR en de politie.  

R LR 05 18. prestatie indica-
toren 

Wat is de verhouding tussen de verwijzingen naar bureau 
HALT en de overlast van de hangjongeren?  

Dit kan niet aan elkaar gelieerd worden.  

R LR 06 20. verkeer en ver-
voer 

Hoe denken we specifiek elektrisch rijden verder te stimule-
ren?  

In het recent vastgestelde Mobiliteitsplan Ridderkerk is als uitwerkingsproject opgenomen ‘Uit-
breiden laadinfrastructuur’. We zijn bijvoorbeeld verplicht (vanuit de Nationale Agenda  
Laadinfrastructuur) om een eigen laadvisie op te stellen waarbij we kijken naar nieuwe ontwik-
kelingen rond oplaadinfrastructuur en het uitbreiden van de oplaadinfrastructuur. 

R LR 07 21. gebruik elektri-
sche fiets 

Gebruik elektrische fiets staat dit niet haaks op het HOV mbt 
snellere bussen en aanpassing rotondes? 

De e-bike is juist een sterk voortransportmiddel om gebruik te maken van het HOV (ketenmobili-
teit). Daarom moeten we ook zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardige fietsparkeervoorzienin-
gen en fietsinfrastructuur. Bij aanpassing aan infrastructuur voor de komst van HOV (bijv. roton-
des) wordt als uitgangspunt de verkeersveiligheid gehanteerd, maar ook bijvoorbeeld veilige en 
duidelijke zichtbare fietsoversteken. 

R LR 08 21. voetgangers sti-
muleren 

Zijn alle oversteekplaatsen in beeld? Is er in beeld of voetgan-
gers daar waar  nodig veilig over kunnen steken? 

Ja, er is een overzicht van alle oversteekplaatsen. In het vastgestelde Mobiliteitsplan Ridderkerk 
wordt met name gekeken naar de oversteekbaarheid van voetgangers in relatie tot de barrière-
werking van het autoverkeer op de doorgaande wegen. In het uitwerkingsproject ‘Aanpak  
Verkeersveiligheidsknelpunten’ zijn juist de drukkere kruispunten benoemd waar gekeken moet 
worden naar onder andere veilige oversteekmogelijkheden.  

R LR 09 25. in 2021 wordt 
het Dillenburgplein 
aangepakt 

Wanneer wordt het Vlietplein aangepakt? De omgeving van de sporthal Drievliet wordt volgens planning in 2022 aangepakt. 

R LR 10 29. onderwijs een 
leerlingenraden 

Moeten de gebouwen die hiervoor gebruikt moeten gaan wor-
den hier niet voor geschikt gemaakt worden? 

Deze vraag komt te vervallen. 

R LR 11 36. Huys ten Donck Werkt in 2021 verder aan een totaalplan, waarom staat dit zo-
danig benoemd en wat gaat dit de gemeente kosten? 

Het totaalplan is het plan waar Stichting Huys ten Donck aan werkt met als doel het landgoed 
duurzaam in stand te houden. Dit staat hier benoemd omdat de gemeente heeft bijgedragen 
aan het herstel van de historische haven dat ook in 2021 nog wordt uitgevoerd. Het herstel van 
de haven is onderdeel van het totaalplan. Wat dit gemeente gaat kosten, is o.a. beschreven in 
bijlage 2 van het raadsvoorstel over de subsidie voor de Stichting t.b.v. herstel historische ha-
ven (november 2019).  

R LR 12 35-36 musea en 
wat mag het kosten 

Bestaat de stijging van de lasten bij musea alleen uit subsi-
die? Wat zijn de andere kosten waardoor de lasten bijna ver-
dubbelen 

De wijziging betreft geen subsidie.  Het gaat om de herijkte verdeling in de BAR-bijdrage over 
de verschillende taakvelden vanaf 2021. 

R LR 13 61. Onderwijshuis-
vesting 

Bij nieuwbouw Driemaster is nog geen rekening gehouden in 
begroting met de extra kosten voor BENG eisen. Waarom 
niet? Bij de Gemini is hier wel al rekening mee gehouden. 

Zie antwoord CU 19. 
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R LR 14 78. kwijtscheldings-
beleid 

Kosten van het kwijtscheldingsbeleid wordt betaald door de 
‘overige’ inwoners. Waarom wordt dit op deze wijze verre-
kend? 

Deze manier van kostentoerekening is in overeenstemming met de regels voor het toerekenen 
van kosten, zoals opgenomen in de handreiking kostentoerekening van het ministerie van bin-
nenlandse zaken en koninkrijksrelaties.  Het is een beleidskeuze om kwijtschelding met betrek-
king tot afval- en rioolheffing tot de kosten van afval- en rioolheffing te rekenen en te verrekenen 
met deze heffingen. 

R LR 15 86. Netto schuld-
quote 

Als gevolg van de ambitie en investeringen stijgt de quote. 
Moeten we gezien de negatieve impact van corona de inves-
teringen niet gaan herzien? 
 

Op dit moment zijn er nog geen signalen dat de impact van corona op de gemeentelijke finan-
ciën structureel van dien aard zijn dat in beleid en ambities van het gemeentebestuur gesneden 
hoeft te worden. De corona lijkt vooral incidentele kosten (beperkt aantal jaar) met zich mee te 
brengen. Ook in 2024 blijven wij binnen de grenzen voor categorie A. 

Fractie P18P 
R P18P 01 Verkiezingen Er komen vanuit het rijk extra middelen om de aankomende 

verkiezingen corona-proof te laten verlopen. Hoe worden 
deze middelen in  
Ridderkerk ingezet? 

Het projectteam Verkiezingen bekijkt op dit moment wat nodig is om de verkiezingen corona-
proof te laten verlopen. Denk hierbij aan mobiele stembureaus, schoonmaakmiddelen en spat-
schermen. Hoe de middelen ingezet gaan worden hangt af wat daarbij definitief nodig is, dat is 
wat nu onderzocht wordt. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt er tijdelijk extra inzet aange-
trokken.  

R P18P 02 10 / Wijkregie Wat doet de gemeente om een betere afspiegeling te bewerk-
stelligen in de wijkoverleggen? 

De wijkoverleggen zijn zelfstandig en werken zelf aan het werven van nieuwe leden. De ge-
meente en Facet Ridderkerk ondersteunen hen daarbij naar behoefte, bijvoorbeeld door aan-
dacht aan de wijkoverleggen te besteden in de Blauwkai. Indien nodig zal de gemeente ook zelf 
actie ondernemen om meer inwoners bij de wijkoverleggen te betrekken. 

R P18P 03 21 / Parkeren De pilot blauwe zone Dillenburgplein loopt al enkele maanden 
naar tevredenheid van de winkeliers. De evaluatie zou na een 
jaar plaats vinden. Kunt u de evaluatie ook vervroegen? 

De evaluatie van de proef staat gepland voor in het najaar (oktober / november) van 2020.  

R P18P 04 21 / Parkeren Wordt er ook gehandhaafd op de blauwe zone? De politie en onze eigen BOA’s nemen de blauwe zone mee tijdens hun controles in de wijken.  
 

R P18P 05 36 / Groenvisie Tijdens de behandeling van de groenvisie heeft de wethouder 
toegezegd te gaan werken aan een watervisie. Wanneer kun-
nen we deze verwachten? 

De verwachting is u de startnotitie watervisie in januari / februari 2021 aan te bieden. Gestreefd 
wordt de watervisie in december 2021 aan te bieden ter vaststelling. 
 

R P18P 06 36 / Groenvisie Worden ook externen zoals de visvereniging betrokken bij het 
opstellen van de watervisie? 

Ja.  

R P18P 07 36 / Openbaar 
groen 

Hoeveel vissen zijn er in 2020 uitgezet? Visuitzet gaat in kilo’s en niet in stuks. In 2020 is ca 500kg vis uitgezet. Dit is door de hengel-
sportvereniging uitgevoerd. 

R P18P 08 36 / Openbaar 
groen 

Wat waren de kosten voor het uitzetten van de vissen? Het grootste deel van de kosten is betaald uit de schadevergoeding/boete die de wateraan-
nemer is opgelegd na de wanprestatie in het maaiwerk in 2018. De boete bedroeg € 8.000. De 
resterende kosten waren € 1.175. 

R P18P 09 56 / Afval Hoeveel huishoudens maken gebruik van twee of meer mini-
containers voor restafval? 

De verwachting is dat deze cijfers op vrijdag 9 oktober beschikbaar zijn. 

R P18P 10 56 / Afval Kunt u de meest recente scheidingscijfers vertrekken per af-
valstroom? 

 

Kilo per inwoner in Ridderkerk 
  GFT  OPK  PMD  GLAS  OVERIG  REST  Totaal 
jan-20 8,30 4,20 1,30 2,10 13,90 17,30 29,80 
feb-20 6,80 2,90 1,10 1,10 12,00 12,90 23,90 
mrt-20 10,20 3,40 1,30 1,40 16,10 16,00 32,40 
apr-20 13,60 3,60 1,20 1,20 11,00 15,00 30,60 
mei-20 13,10 3,30 0,80 1,10 13,10 15,70 31,40 
jun-20 11,80 3,90 0,90 2,10 17,00 14,80 35,70 
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R P18P 11 Huys ten Donck Hoe staat het met de getijdenhaven? De baggerwerkzaamheden starten week 42. Dit heeft een doorlooptijd van ongeveer 4 á 5 we-
ken. Op dit moment wordt er geschetst aan het aan te leggen pad langs de haven (aan de  
Oostzijde) en de schuilplek. Naar verwachting wordt dit in 2021 uitgevoerd.  

R P18P 12 Glasvezel Op 21 september verscheen er een artikel over de vertraging 
van de aanleg van glasvezel door L2Fiber.  https://www.to-
taaltv.nl/nieuws/vertraging-aanleg-glasvezel-in-rotterdam-
ziggo-lachende-derde/ Hoe staat het met de uitrol van glasve-
zel in Ridderkerk? 

L2Fiber geeft aan dat eind dit jaar wordt gestart met de eerste aanleg. 

R P18P 13 Glasvezel Gezien de berichten en de vertraging. Ziet u ook kansen voor 
andere partijen zoals KPN voor de aanleg van glasvezel? 

Iedere marktpartij kan overgaan tot aanleg van een glasvezelnet binnen de regelgeving. 

R P18P 14 69 / Lasten OZB Waar bestaan de lasten voor OZB woningen en niet-wonin-
gen uit? 

De lasten bestaan uit taxeren en het innen van heffingen en loonkosten. 

R P18P 15 69 / Lasten OZB Waardoor zijn de lasten in 2020 hoger dan de jaren erop? De verschillen ontstaan door de jaarlijkse herverdeling van de BAR-bijdrage over de diverse 
programma ’s en taakvelden op grond van te schrijven uren. 

R P18P 16 75 / Afvalstoffenhef-
fing 

In het Beleidsplan Afval en Grondstoffen staat een investering 
van € 2.727.000,- voor de hardware voor het nieuwe plan. 
Komt u nog steeds uit met dit bedrag? 

Op basis van de huidige informatie is dit bedrag toereikend. 

R P18P 17 75 / Afvalstoffenhef-
fing 

Kunt u de kosten in de tabel specificeren met wat autonome 
ontwikkelingen zijn en wat gevolgen van het nieuwe beleids-
plan zijn?  

 
 

R P18P 18 75 / Afvalstoffenhef-
fing 

Veel gemeenten maken gebruik van extra tarifering zoals 
tweepersoonshuishoudens. Kunt u een nieuwe tabel verstrek-
ken waar ook de tarifering tweepersoonshuishoudens aan is 
toegevoegd? Het uitgangspunt is dat de vervuiler betaald. 

Deze tabel is niet te verstrekken. De keuze om een nieuwe categorie aan de tarieventabel toe 
te voegen is aan uw raad, inclusief de wijze van toerekening van de kosten aan deze categorie. 

R P18P 19 76 / Rioolheffing Veel gemeenten maken gebruik van extra/andere tarifering 
voor niet-woningen zoals een percentage over de WOZ-
waarde. Hierdoor ontstaat een lager tarief voor huishoudens. 
Kunt u een nieuwe tabel verstrekken op basis van de tarife-
ring van de gemeente Barendrecht?  Uitgangspunt is 100% 
kostendekkend tarief. Invulling vaste voet en percentage naar 
uw inzicht. 

Nee, op dit moment kunnen we geen nieuwe tabel verstrekken. Het opstellen van een nieuwe 
tabel op basis van andere gemeenten met een andere berekeningssystematiek vergt veel tijd. 

https://www.totaaltv.nl/nieuws/vertraging-aanleg-glasvezel-in-rotterdam-ziggo-lachende-derde/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/vertraging-aanleg-glasvezel-in-rotterdam-ziggo-lachende-derde/
https://www.totaaltv.nl/nieuws/vertraging-aanleg-glasvezel-in-rotterdam-ziggo-lachende-derde/
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R P18P 20 76 / Rioolheffing Andere gemeenten, zoals Zoetermeer, kiezen voor een een-
voudige tarifering met een vast (laag) bedrag en een percen-
tage van de WOZ-waarde. Kunt u een nieuwe tabel verstrek-
ken op basis van de tarifering van de gemeente Zoetermeer? 
Uitgangspunt is 100% kostendekkend tarief. Invulling vaste 
voet en percentage naar uw inzicht. 

Nee, op dit moment kunnen we geen nieuwe tabel verstrekken. Het opstellen van een nieuwe 
tabel op basis van andere gemeenten met een andere berekeningssystematiek vergt veel tijd. 

R P18P 21 74 / OZB Volgens de Waarderingskamer was in 2019 ruim 10% van de 
OZB-aanslagen onder bezwaar. Wat waren de kosten om 
deze bezwaren af te handelen? 

0,5 fte juridisch medewerker (€ 37.000) en proceskosten vergoedingen bezwaar en beroep 
WOZ (€ 27.000).  

R P18P 22 10/12 Ridderker-
kapp 

Wordt in de nieuwe Ridderkerkapp een participatie mogelijk-
heid gebouwd zodat op basis van adres en relevante ontwik-
kelingen de gebruiker/inwoner op de hoogte wordt gebracht 
van participatiemogelijkheden of direct via de app kan partici-
peren? 

Dit onderdeel wordt uitgevraagd in het offertetraject, zodat de functionaliteit kan worden ‘aange-
zet’. Gezien de duur van het traject en het gesprek over verwerkingsverantwoordelijkheid be-
staat de kans dat dit een versie 2.0 is. Er wordt rekening gehouden met de wens om pushbe-
richten te kunnen ontvangen over (bijvoorbeeld) deelname aan enquêtes. 

R P18P 23 10/12 Ridderker-
kapp 

Wordt in de nieuwe Ridderkerkapp de mogelijkheid gebouwd 
om meldingen buitenruimte te doen en terugkoppeling te krij-
gen c.q. Voortgang afhandeling bij te houden? 

Ja, er komt in de app een manier om meldingen Openbare Ruimte te doen. Momenteel wordt 
onderzocht of het mogelijk is daarin terugkoppeling en voortgang op te nemen.  

R P18P 24 62 / Vrijstelling ver-
huurdersheffing tij-
delijke woningen 

Wat wordt er bedoeld met de bouw van tijdelijke en flexibele 
woningen? 
 

Tijdelijke zelfstandige huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens. De 
vrijstelling geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouw van bestaand vastgoed met een niet-
woonfunctie. Voor de bouw van of verbouw tot tijdelijke sociale huurwoningen is een vergunning 
verleend volgens artikel 2.23a, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
Deze vergunning heeft een termijn van maximaal 15 jaar voor een tijdelijk bouwwerk. Deze ver-
gunning vermeldt ook dat na het verstrijken van de termijn de bestaande toestand, zoals deze 
gold op het moment van het verlenen van de vergunning, moet worden hersteld.  

R P18P 25 62 / Vrijstelling ver-
huurdersheffing tij-
delijke woningen 

Vallen hier dan ook tiny houses onder? Nee, de vrijstelling geldt alleen voor woningcorporaties of verhuurders in bezit van meer dan 50 
huurwoningen met een huur niet hoger dan de liberalisatiegrens. 

R P18P 26 75 / Afvalstoffenhef-
fing 

De afvalstoffenheffing van Amsterdam is rechtmatig volgens 
de rechtspraak. Betekent dit dat die in Ridderkerk ook inge-
voerd kan worden? 

Indien u hier de Ja/Ja-sticker bedoelt: ja. De Ja/Ja-sticker zal ingevoerd worden 20 maanden na 
vaststelling van de Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020. Dat zal begin 2022 zijn.  
Deze 20 maanden overgangstijd komt voort uit een rechtszaak bij Rechtbank Rotterdam, tussen 
de gemeente Rotterdam en brancheorganisaties. 

R P18P 27 18 / Prestatie facto-
ren 

In 1 jaar gaat het veiligheidsgevoel in Ridderkerk van 89% 
naar 79%, de overlast van hangjongeren van 8% naar 10%, 
en het aandeel dat zich onveilig voelt in de buurt van 15% 
naar 19%. Budgetten gaan voor de komende jaren omhoog, 
wat gaan we concreet doen? 

Wat we concreet gaan doen staat omschreven in het Actieplan Veiligheid. Daarnaast spelen we 
in op actualiteiten.  

R P18P 28 Prestatie indicato-
ren 

De leegstand van kantoren loopt hard op. Hoe staat het met 
het ombouwen van kantoren naar woningen? 

Er is momenteel geen directe aanleiding voor het transformeren van kantoren naar woningen. 
Zie hiervoor ook het antwoord op CDA24. 

Fractie PvdA 
R PvdA 01 3/Voorwoord In de werkgroep KAS kwam ter sprake dat in de begroting 

budgetten zijn opgenomen voor beleid, ontwikkelingen of 
plannen die nog niet door de raad zijn besproken. Bijvoor-
beeld een investering van 2 miljoen voor de herinrichting van 
het Dillenburgplein. Deze besluiten zijn niet duidelijk aangege-
ven. Dit was een tijd lang wel gebruikelijk. 
Graag een overzicht van budgetten die met het vaststellen 
van de begroting impliciet worden vastgesteld en waarbij er 
(nog) geen raadsvoorstel is besproken door de gemeente-
raad. 

We verwijzen hiervoor naar de raadsinformatiebrief van 16 oktober 2020. 
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R PvdA 02  4/Corona Wat is de reden dat de raad de nieuwsbrief Corona niet meer 
ontvangt? Bent u voornemens om deze nieuwsbrief weer te 
gaan versturen? Waarom wel/niet? 

U ontvangt met grote regelmaat memo’s met informatie updates. Indien dit een meerwaarde 
qua informatievoorziening is, overwegen wij om weer een nieuwsbrief te versturen. 

R PvdA 03 4/Corona In de Kadernota van juni waar deze begroting op is geba-
seerd is geen rekening gehouden met de maatschappelijke 
en economische impact van de coronacrisis. 
In de tweede tussenrapportage zou naar verwachting dit iets 
duidelijker moeten worden. In de Coronarapportage die wordt 
opgesteld moet duidelijk worden wat de impact is en of er een 
realistisch plan van aanpak komt. Deze stukken worden later 
toegestuurd. 
Hoe realistisch is de voorliggende begroting? 

De begroting is zo realistisch mogelijk opgesteld met de kennis en bekende informatie van dat 
moment. 
De budgettaire ruimte in de begroting moet in nauwe samenhang worden gezien met de gevol-
gen van de 2e tussenrapportage en coronabijlage. 

R PvdA 04 10/Bestuur  Laatste bolletje: “In de wijk worden de verschillende participa-
tie-instrumenten naar behoefte ingezet.”  
Naar wiens behoefte? Die van inwoners of van de gemeente? 

Per wijk is besproken wat de behoefte van de inwoners, partners en gemeente per wijk is om de 
verschillende participatie-instrumenten in te zetten. 

R PvdA 05 10/Bestuur Wijkoverleggen, platforms en inwoners klagen dat zij vaak 
niet, te laat of onvolledig worden geïnformeerd of betrokken 
en dat zij zich met regelmaat niet serieus genomen voelen. In 
andere gemeentes wordt burgerparticipatie als vast onderdeel 
in procedures verankert, zodat deze klachten daar veel min-
der voorkomen en burgers zich serieus genomen voelen.  
Waarom is een dergelijke aanpak niet in de toekomstplannen 
van het college opgenomen? Graag uw antwoord toelichten. 

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet is participatie voordat een project aan de ge-
meente wordt voorgelegd wettelijk verankerd. Dat betekent dat inwoners, platforms en wijkover-
leggen veel meer aan de voorkant van een plan of project betrokken dienen te worden. Dit is 
ook een aanbeveling uit de Evaluatie Participatie-instrumenten, waarvan de aanbevelingen sa-
men met de wijkoverleggen worden uitgewerkt. 
We gaan de wijkoverleggen betrekken bij de wijze waarop de gemeente met de nieuwe  
Omgevingswet wil omgaan. Daarbij zal participatie vooraf nadrukkelijk aandacht krijgen. 

R PvdA 06 10/Bestuur De rol van de wijkregisseur wordt uiteengezet. Het is een 
(deels) andere rol dan wijkoverleggen en burgers in de prak-
tijk tot nu toe ervaren. Daar wordt de rol met regelmaat gezien 
als ‘buffer/tegenhouder/goedprater” tussen hen en het ambte-
lijk apparaat. Als er geen duidelijke afspraken zijn en men 
houdt zich niet aan de afspraken die er wel zijn, dan wordt de 
rol van wijkregisseur wel erg vervelend.  
Wat gaat er in de nabije toekomst veranderen opdat wijkregis-
seurs meer ervaren gaan worden als ondersteuners van Wijk-
overleggen en inwoners met ideeën en klachten? 

De wijkregisseurs werken er voortdurend aan hoe zij meer de verbinder kunnen zijn tussen wijk-
overleggen en bewoners en het ambtelijk apparaat en het bestuur. Daarom zijn ook de partici-
patie-instrumenten die de wijkregisseurs inzetten geëvalueerd. 
Met de wijkoverleggen wordt besproken hoe bij de inzet van deze instrumenten per wijk meer 
maatwerk kan worden geleverd. 
Ook bij de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet wordt uitgewerkt hoe betrokkenheid aan de 
voorkant van ontwikkelingen meer gestalte kan krijgen. 

R PvdA 07  14/Veiligheid Tijdens de raadsvergadering van 17 september hebben wij 
opnieuw aandacht gevraagd voor het gevoel van onbehagen 
dat winkeliers in het Centrum hebben, met name op de vrij-
dagavond. De burgemeester heeft aangegeven daar navraag 
naar te willen laten doen bij c.q. daarover in gesprek te willen 
gaan met de winkeliers.  
Kunt u de raad hierover een terugkoppeling geven middels 
een RIB zodra dit is gebeurd? 

Wij zullen u hierover informeren. 

R PvdA 08  14/Veiligheid Tijdens dezelfde raadsvergadering is aangegeven dat er een 
plan van aanpak komt om de overlast op en rond het Dillen-
burgplein (Cruijff Court, WVC Slikkerveer etc.) aan te pakken. 
Kunt u de raad hierover een terugkoppeling geven in een RIB 
met informatie over de communicatie, stapeling van klachten 
en al of niet aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicoge-
bied? 
 

Wij zullen u hierover informeren. 
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R PvdA 09 19/Verkeer, vervoer 
en wegen 

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli hebben wij de wethou-
der gevraagd om in gesprek te gaan met een afvaardiging 
van bewoners van de Pruimendijk die door middel van een 
handtekeningenactie hebben laten weten niet blij te zijn met 
het besluit om van een groot deel van de Pruimendijk een 
fietsstraat te maken en tot een passende oplossing te komen. 
De wethouder heeft toen aangegeven dit te zullen doen. Heeft 
dit gesprek inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, wat was daar-
van de uitkomst? Zo nee, wanneer zal dit gesprek alsnog 
plaatsvinden en wilt u de raad informeren over de uitkomst?  

In 2018 is er een inloopavond geweest over het eerste ontwerp van de Pruimendijk als onder-
deel van de F15-route. Belanghebbenden hebben toen al hun zorgen geuit over met name de 
veiligheid voor de aanwonenden. Op basis hiervan is het ontwerp aangepast; op sommige loca-
ties is bijvoorbeeld het voetpad verbreed in het ontwerp om de veiligheid beter te waarborgen. 
Het ontwerp is inmiddels digitaal (online via de website) aangeboden aan bewoners en belang-
hebbenden, zodat men nog een mogelijkheid heeft om het ontwerp te bekijken. De tijd van co-
rona heeft ons genoodzaakt dat op deze manier te doen in plaats van een regulieren inloop-
avond voor belanghebbenden. We zijn uiteraard bereid de resultaten van de online consultatie-
ronde met u te delen in een raadsinformatiebrief.  Afhankelijk van de corona maatregelen wordt 
er een gesprek ingepland tussen wethouder Meij en een kleine delegatie van de Pruimendijk.  

R PvdA 10 21/Pilot blauwe 
zone Dillenburg-
plein 

Wanneer en aan de hand van welke criteria wordt de pilot 
blauwe zone op het Dillenburgplein geëvalueerd? Worden in-
woners en ondernemers ook bij de evaluatie betrokken en zo 
ja, op welke wijze? 

Voor de evaluatie van de proef wordt een extern bureau ingeschakeld. Voorafgaand aan de 
proef zijn er parkeertellingen gedaan. Deze hebben aangetoond dat er regelmatig voertuigen 
voor lange tijd geparkeerd worden op Dillenburgplein. Hierdoor is er minder ruimte voor bezoe-
kers om te parkeren. Tijdens de evaluatie wordt er opnieuw geteld om te zien of het lang parke-
ren is afgenomen.  
De ervaringen / meningen van de bewoners en ondernemers zijn belangrijk. Aan de hand van 
een enquête kunnen zij hun ervaringen / mening over de blauwe zone geven.  

R PvdA 11  21/Pilot blauwe 
zone Dillenburg-
plein 

Mocht uit de evaluatie blijken dat de pilot succesvol is ge-
weest (wij horen over de tot nu toe opgedane ervaringen wis-
selende geluiden), overweegt u dan ook een dergelijke pilot in 
het winkelcentrum te houden? Graag uw antwoord toelichten. 

We lopen nog niet vooruit op de resultaten van de evaluatie pilot blauwe zone Dillenburgplein. 
In het vastgestelde Mobiliteitsplan Ridderkerk is hierover het volgende opgenomen: ‘Het huidig 
betaald parkeerregime blijft vooralsnog gehandhaafd in het centrum van Ridderkerk om vol-
doende parkeerruimte te bieden aan bezoekers van de verschillende voorzieningen. Hiermee 
stimuleren we inwoners van Ridderkerk om vaker met een andere vervoerswijze het centrum te 
bezoeken, ook vanuit gezondheids- en duurzaamheidsoogpunt. Ondertussen volgens we de lo-
kale ervaringen, onder andere met een blauwe zone, en bekijken we of er aanleiding is om de 
parkeerregulering te herijken. Het uitgangspunt hierbij blijft wel het blijvend stimuleren van ge-
zonde en duurzame mobiliteit in Ridderkerk’. 

R PvdA 12  24/Economische 
zaken 

De afgelopen maanden is er in het kader van het Ontwikkel-
perspectief centrum meerdere keren gesproken over de leeg-
stand in het winkelcentrum. De wethouder heeft toen op ver-
schillende momenten aangegeven op korte termijn de handte-
kening te verwachten van een grote partij die zich in het win-
kelcentrum wil vestigen. Deze handtekening is bij ons weten 
nog niet gezet. Wat is daarvan de reden?  

De onderhandelingen tussen de verhuurder en de potentiele huurder duren langer dan de ver-
huurder zelf had voorzien en de gemeente eerder was medegedeeld. De locatie Ridderkerk is 
onderdeel van een meer omvattende overeenkomst tussen de beide partijen. 

R PvdA 13  24/Economische 
zaken 

Wij hebben gehoord dat deze partij zich alleen in het winkel-
centrum zou willen vestigen als er gratis parkeren wordt inge-
voerd. Kunt u aangeven of dit bericht klopt? 

De partij heeft aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor gratis parkeren. Over het par-
keerbeleid en het standpunt van de gemeente is al in een vroeg stadium met deze partij gespro-
ken. Dit heeft hen er niet van weerhouden verder te spreken en onderhandelen met de verhuur-
der. ‘Gratis parkeren’ is dan ook niet de primaire reden voor het uitblijven van een akkoord tus-
sen de beide partijen. Zie ook het antwoord op PvdA 12. 

R PvdA 14  24/Economische 
zaken 

Hoe kijkt u aan tegen het voorgenomen vertrek van Quooker 
uit Ridderkerk en wat betekent dit voor de lokale werkgele-
genheid? Wat heeft u gedaan om dit bedrijf voor Ridderkerk te 
behouden? 

Zie antwoord op GL12. 
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R PvdA 15  31/Cultuur, sport en 
groen 

Wat is de reden dat de raad via de weekmail expliciet is geïn-
formeerd over de huurachterstand van SV Bolnes en dat dit 
ook in de lokale krant(en) heeft gestaan? Bent u het met ons 
eens dat het zorgvuldiger zou zijn geweest om in alle rust met 
het bestuur over een oplossing te spreken in plaats van de 
openbaarheid te zoeken? Graag uw antwoord toelichten. 

Gezien de inhoud van de brief van de gemeente aan SV Bolnes en de argumenten die aan de 
te brief ten grondslag liggen, is ervoor gekozen de gemeenteraad te informeren over het proces. 
Omdat een dergelijk proces vaak bijdraagt aan een onjuiste en negatieve beeldvorming over de 
voorliggende situatie is voor transparantie gekozen. Dat daarbij gerefereerd wordt aan huurach-
terstanden is voor de vereniging en haar bestuur wellicht vervelend, maar doet in het geheel 
niets af aan de zorgvuldigheid waarmee dit proces is voorbereid en opgestart. Lokale nieuws-
voorzieningen hebben omtrent dit besluit informatie opgevraagd. Gezien de openbaarheid en 
gewenste transparantie is de gevraagde informatie verstrekt. 

R PvdA 16 31/Cultuur, sport en 
groen 

In antwoord op schriftelijke vragen die wij hebben gesteld over 
de financiële ondersteuning van verenigingen heeft u aange-
geven dat SSR begin augustus de (aanvullende) opdracht 
heeft gekregen om de huren van sportverenigingen over de 
periode 1 maart tot 16 maart kwijt te schelden. Wij hebben 
van een sportvereniging begrepen dat de huur over deze peri-
ode nog niet is gecrediteerd. Wanneer zal dit naar verwach-
ting gebeuren? 

Op zeer korte termijn. 

R PvdA 17  31/Cultuur, sport en 
groen 

Tijdens het wijkoverleg Oostendam is niet voor het eerst aan-
dacht gevraagd voor overlast van afval en geparkeerde auto’s 
bij de Crezéepolder. Bent u bekend met deze overlast en wat 
zijn u en de verantwoordelijke partijen voornemens te doen 
om de overlast terug te dringen?  

Het wegbeheer van de Oostmolendijk ligt bij het WSHD. Vanuit de gemeente kunnen we wel de 
politie vragen te controleren van hinderlijk parkeren.  

R PvdA 18  35/Tiny Forest Kunt u aangeven of Ridderkerk is geselecteerd als partnerge-
meente? En als dat niet zo is, wat daarvan de reden is?  

Ridderkerk is partnergemeente Tiny Forest. Op 14 juli 2020 is de samenwerkingsovereenkomst 
met IVN Zuid-Holland getekend. Doel is om binnen de gemeentegrenzen op drie locaties een 
Tiny Forest aan te planten. 

R PvdA 19  35/Tiny Forest Kunt u aangeven hoe de financiering zal plaatsvinden en of u 
hiervoor inmiddels een (financiële) dekking heeft gevonden? 

De gemeentelijke kosten (cofinanciering) voor de aanleg van de Tiny Forests (max. €37.500) 
zijn gedekt uit de extra middelen die gereserveerd worden vanuit de Integrale Groenvisie Rid-
derkerk. De bijdrage IVN is max € 28.500.  

R PvdA 20 39/Inkomensrege-
lingen 

Het aantal kinderen in armoede is meer dan 1000. Het bereik 
van de minimaregeling: schoolkostenvergoedingen blijft ach-
ter bij landelijk. Kunt u dat verklaren? 

De schoolkostenvergoeding voortgezet onderwijs via Meedoen is een plaatselijke regeling. Het 
bereik is afhankelijk van de bekendheid bij inwoners en scholen. In december krijgt uw raad een 
gewijzigde verordening Meedoen ter besluitvorming. Hierin is deze regeling gewijzigd en komt 
er een automatische toekenning voor uitkeringsgerechtigden Participatiewet op dit onderdeel. 
Het ‘niet-gebruik’ wordt daarmee veel lager. 

R PvdA 21 39/Inkomensrege-
lingen 

Er wordt minder kwijtgescholden dan in Barendrecht en  
Albrandswaard. Kunt u dat verklaren? 

De regels omtrent de kwijtschelding belasting zijn opgenomen in een verordening die vanuit fi-
nanciën wordt opgesteld. In Ridderkerk is er nooit volledige kwijtschelding van de aanslag, in de 
andere twee gemeenten is dat wel zo. Vandaar dat het kwijtgescholden bedrag daar hoger kan 
zijn. Het aantal aanvragen om kwijtschelding heeft hier ook invloed op. 

R PvdA 22 39/Inkomensrege-
lingen 

Waarom wordt er wel of niet samengewerkt met het jeugdedu-
catie fonds?  

Er wordt in Ridderkerk niet samengewerkt met dit fonds. De school moet hier zelf in mee willen 
gaan en bij het fonds een certificering aanvragen. Er wordt van de gemeente verwacht om hier 
financieel aan bij te dragen. Als een school zelf aangeeft hieraan mee te willen doen gaan we 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn. 

R PvdA 23 39/Inkomensrege-
lingen 

De Corona crisis heeft een grote maatschappelijke impact. 
Veel huishoudens worden geraakt. Zorg is uitgesteld. De 
TOZO loopt af. 
De PvdA denkt aan een extra impuls voor het Sociale Domein 
van 3-4miljoen voor de komende twee jaar.  
Welk budget is volgens u volgend jaar extra nodig om de im-
pact op te vangen op het gebied van werkloosheid, armoede, 
psychische nood en eenzaamheid? 

Vanuit verschillende disciplines en organisaties wordt voorspeld dat veel huishoudens geraakt 
gaan worden door de corona/economische crisis. We weten echter niet hoe groot de vraag om 
hulp zal worden. Er zijn momenteel nog een aantal Rijksmaatregelen om de financiële nood op 
te vangen. Als deze regelingen stoppen gaan we problemen in volle omvang zien. We weten 
dan ook niet welk bedrag toereikend zal zijn voor de toename van de hulpvraag in de nabije toe-
komst en hoelang deze situatie aanhoudt.  
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R PvdA 24 40/Wijkteams Het college schetst dat er signalen zijn van een toename van 
complexe problematiek in Ridderkerk. U geeft aan dat preven-
tie belangrijk is.  
 
a) Op welke manier is/wordt de aanpak verbeterd? 
b) kunt u onderbouwen of de wijkteams voldoende zijn toe-

gerust voor hun taak en voldoende capaciteit hebben? 

a)Er is een lokale coalitie Kansrijke Start Ridderkerk gevormd, bestaande uit de beide verlos-
kundigenpraktijken in Ridderkerk, kraamzorgorganisaties, CJG Rijnmond en medewerkers van 
het wijkteam. Er is in kaart gebracht wat het huidige aanbod is en waar we gezamenlijk op in 
willen zetten. Dit wordt nu verder uitgewerkt in een plan van aanpak. Vroeg signaleren, toe lei-
den en tijdig hulp bieden zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. 
 
Door het programma CJG Next van CJG Rijnmond (p.40 programmabegroting) ontstaat meer 
ruimte om optimaal aan te sluiten op de behoefte van de kinderen en gezinnen die bijvoorbeeld 
minder draagkrachtig zijn of een minder goed of geen netwerk hebben om op terug te vallen. 
 
b)Wijkteamprofessionals beschikken over voldoende capaciteit en hebben inhoudelijk de juiste 
expertise om in te kunnen zetten op preventie en het bieden van passende hulpverlening.  

R PvdA 25 41/Inkomensrege-
lingen 

Is het college bereid om middels revolverende financiering 
een schuldenfonds in te stellen in Ridderkerk? Graag uw ant-
woord toelichten. 

Een revolverend fonds betreft een fonds waarin opbrengsten terugvloeien. Het oplossen van 
schulden levert een maatschappelijke besparing op, op bijvoorbeeld het gebied van huisvesting, 
gezondheidszorg en participatie. De besparing is niet in beeld te brengen en komt ook niet toe 
aan de gemeente. Om voorgenoemde is het instellen van een revolverend schuldenfonds is niet 
haalbaar.  

R PvdA 26 
 

41/Maatwerkvoor-
ziening 

Bijzondere bijstand is een lening en geen gift. 
Kunt u motiveren waarom mensen zonder geld geen aan-
spraak kunnen doen op Bijzondere bijstand bij acute tand- en 
kiespijn? 

De Participatiewet geeft aan in welke situaties de bijstand een lening is. Dat is o.a. bij duurzame 
gebruiksgoederen zoals de inrichting van een woning. De tandartskosten vallen daar niet onder 
tenzij er sprake is van onvoldoende betoond besef van verantwoordelijkheid. Voor medische 
kosten kan je in principe geen bijstand verlenen omdat er een toereikende voorliggende voor-
ziening is, ons zorgverzekeringsstelsel. Tandartskosten worden voor volwassenen niet vergoed 
uit de basisverzekering, daar moet je je aanvullend voor verzekeren. Het afsluiten van een pas-
sende aanvullende verzekering is ieders eigen verantwoordelijkheid. De gemeente biedt inwo-
ners met een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm) een collectieve zorgverzekering 
waarbij de gemeente bijdraagt aan de aanvullende verzekering. In dit pakket zit een ruime ver-
goeding voor tandartskosten. In schrijnende situaties is bijzondere bijstand mogelijk, dit is maat-
werk. Er zal dan worden gekeken naar de individuele situatie. 

R PvdA 27 41/Maatwerkvoor-
ziening 

Er wordt bij het inkopen van zorg gekozen voor productiebe-
kostiging en select aantal leveranciers. Hoe verhoudt zich dat 
tot maatwerk voor de cliënt? 

We nemen u in december van dit jaar mee in de aanbesteding.  

R PvdA 28 42/Jeugdzorg Er wordt gewaarschuwd voor wachtlijsten. En voor druk op de 
wijkteams. Kinderen en jongeren krijgen dan later de zorg die 
ze nodig hebben. Overbruggingszorg is ter overbrugging en 
niet de behandeling. 
-Welke stappen worden gezet om te voorkomen dat meer kin-
deren tussen wal en schip komen? 

Het wijkteam is er voor alle inwoners, die te maken hebben met vragen op verschillende gebie-
den waarin ze (dreigend) vastlopen (regieverlies), waarbij de ondersteuning van het eigen net-
werk en lokale organisaties onvoldoende gebleken is en waarmee ze geholpen worden om hun 
leven weer op de rit te krijgen door het vergroten van de zelfregie van inwoners. De focus ligt 
daarbij op wat er wel kan in plaats van wat er niet (meer) kan. 
  
Gezien de wachtlijst wordt er wekelijk gekeken welke zaken er op de wachtlijst zijn er daar waar 
nodig worden zaken met voorrang opgepakt.  

R PvdA 29 42//maatwerkdienst-
verlening 18+ 

Ter voorkoming van schulden is het loslaten van de vier we-
ken zoektermijn bij jongeren effectief.  
Waarom wordt dit in de gemeente Ridderkerk alleen voor een 
selecte groep gedaan en niet voor alle jongeren? 

Per aanvraag wordt beoordeeld of de 4-weken zoektermijn realistisch is om op te leggen of niet. 
Dit is o.a. afhankelijk van de financiële noodzaak alsmede de woonsituatie. Er wordt maatwerk 
verricht.   

R PvdA 30 42/Maatwerkdienst-
verlening 

Ridderkerk heeft het Manifest iedereen doet mee onderte-
kend. Eerder is gesproken over het volgen van Agenda 22 
van de VN.  
Welke stappen zijn gezet om dit te borgen in beleid en daar 
ook daadwerkelijk invulling aan te geven? 
 

Op 30 september jl. is het Manifest ondertekend. De vervolgstap is dat we samen met de MBR 
zullen werken aan een Lokaal Inclusie Agenda voor Ridderkerk 
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R PvdA 31 42/Maatwerkdienst-
verlening 

Het bereik van de collectieve zorgverzekering blijft achter. In-
woners kiezen een goedkoper alternatief. 
Kunt u aangeven wat het meest afgesloten goedkopere alter-
natief kost? 

Om goedkoper uit te zijn kiezen inwoners soms voor een pakket waarbij je niet de zorgaanbie-
der zelf mag kiezen. De inwoner moet dan alles digitaal regelen, krijgt een hoger eigen risico of 
een zeer uitgekleed pakket als aanvullende verzekering of geen aanvullende verzekering. Wij 
hebben geen inzicht in de meest afgesloten pakketten in Nederland, de keus is zeer ruim en er 
zijn heel veel verschillende opties.  
Via de Blauwkai, de Nibudkrant en de minimafolder informeren we inwoners over de collectieve 
zorgverzekering.  

R PvdA 32 42/Maatwerkdienst-
verlening 

Om de collectieve zorgverzekering toegankelijker te maken is 
de bijdrage van de gemeente verhoogt. 
Wat kost de collectieve zorgverzekering en wat na de bijdrage 
vanuit de gemeente? 

Deze bedragen worden jaarlijks aangepast. Informatie over het gemeentelijk aanbod van 2020 
is te vinden op www.gezondverzekerd.nl. 
Ook op de website van de gemeente is te vinden wat de bedragen zijn van 2020. 
https://www.ridderkerk.nl/zorgpolis-voor-minima-2020/ 

R PvdA 33 42/Maatwerkdienst-
verlening 

Mensen uit de bijstand naar werk begeleiden. Het omstreden 
concept Flextensie werd ingezet in Ridderkerk en is onder 
druk gestopt. Later werd eenzelfde soort constructie voorge-
steld waarbij bijstandsgerechtigden € 2,00 per uur verdienden 
bij kortlopende contracten. De FNV start daartegen een offen-
sief. 
Hoeveel inwoners van Ridderkerk hebben op deze basis het 
afgelopen gewerkt? 

Dit is in het jaar 2020 niet ingezet.  

R 
 

PvdA 34 42/Maatwerkdienst-
verlening 

Hoeveel klantmanagers werk hebben een caseload van meer 
dan 80 mensen? 

Voor een klantmanager is de caseload gemiddeld 85 klanten per fte. Dit is conform de norm. 

R PvdA 35 43 en 44/ Inko-
mensregelingen 

BAR onderzoek plaats Uitkeringen en BAR huisbezoek Proto-
col uitkeringen wordt herzien en vastgesteld door het college. 
Voor PvdA Ridderkerk zijn dit aandachtspunten. Het gebruik 
van algoritmes vraagt zorgvuldigheid. Defence for Children 
was niet positief over de bejegening tijdens de huisbezoeken. 
Het rapport ‘Willen is nog geen doen’ toonde aan dat er een 
verschil is tussen niet-willers en niet-kunners en de invloed 
die bejegening en aanpak heeft op gedrag. 
Bent u bereid met de platforms en de raad in gesprek te gaan 
over de uitgangspunten van dit protocol? Graag uw antwoord 
toelichten. 

De participatiewet en de Awb geven aan waar een huisbezoek aan moet voldoen. Ons protocol 
is hiermee in lijn.  
 

R PvdA 36 44/Preventie en 
welzijn 

Komt er in de Coronabijlage een puntsgewijs overzicht van de 
veranderingen en streefcijfers t.o.v. de punten Pg 44 tot en 
met 49? 

Nee. 

R PvdA 37 51/inkomensregelin-
gen 

Er werd bij het opstellen van de begroting uitgegaan van een 
daling van de verwachte kosten. Inmiddels is de wereld veran-
derd.  
Waar gaat u nu van uit t.a.v. de BUIG-gelden? 

Het Rijk stelt jaarlijks het macrobudget voor de BUIG vast dat volgens een vaste verdeelsyste-
matiek onder gemeenten wordt verdeeld. Gezien de ontwikkelingen als gevolg van corona ver-
wachten we een toename van de uitgaven. Gelijktijdig verwachten we dat het Rijk ook een ver-
hoging van de BUIG-middelen beschikbaar stelt. Dit laatste wordt in het laatste kwartaal 2020 
bekend gemaakt.  

R PvdA 38  56/AED’s U geeft aan te streven naar een volledige AED-dekking bin-
nen de gemeente. Bent u bereid om hieraan ook een financi-
ele bijdrage te leveren? Er zijn bijvoorbeeld gemeenten waar 
inwoners via een lokale subsidieregeling aanspraak kunnen 
maken op een financiële bijdrage van de gemeente voor het 
aanschaffen van een AED voor hun buurt. Graag uw ant-
woord toelichten. 

In de begroting 2021 zijn geen kosten meegenomen met betrekking tot de AED’s.  
 
Het raadsvoorstel omtrent de plaatsing van AED’s wordt u binnenkort aangeboden.  

http://www.gezondverzekerd.nl/
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R PvdA 39 59/60 Prestatie indi-
catoren 

Deze cijfers zeggen op zich niet zo veel. Graag een vergelij-
king met b.v. landelijke gemiddeldes. Wil het college deze toe-
voegen? 

Het CBS beschikt (nog) niet over de precieze landelijke gemiddelden van de afgelopen maan-
den. Deze kan het college met u delen zodra bekend.  

R PvdA 40  61/Ruimtelijke ont-
wikkeling, wonen en 
maatschappelijk 
vastgoed 

In Ridderkerk zijn de afgelopen jaren net als in veel andere 
gemeenten vooral huizen in het hoge(re) prijssegment ge-
bouwd. Kunt u aangeven welke instrumenten een gemeente 
heeft om te sturen op meer betaalbare woningen en welke rol 
het grondbeleid daarbij speelt c.q. kan spelen?  

De vorm van grondbeleid (actief of faciliterend) is van belang voor de invloed die de gemeente 
heeft op de betaalbaarheid van woningen.  
 
De gemeente kan met eigen grond (actief grondbeleid) zelf het bouwprogramma bepalen voor 
grond met een woningbouwbestemming. Wordt gekozen voor sociale woningbouw, dan moet 
de gemeente genoegen nemen met een veel lagere grondopbrengst in vergelijking tot grondver-
koop ten behoeve van koopwoningen in de vrije sector. Ook is de gemeente hierbij flexibel. De 
gemeente kan zelf een acceptabel woningbouwprogramma vaststellen en eventueel een verlies 
accepteren.  
 
Bij faciliterend grondbeleid heeft de gemeente geen eigen grond. In die situatie kan de ge-
meente ook sociale woningbouw eisen, maar het risico bestaat, dat de grondeigenaar \ ontwik-
kelaar het project onder die voorwaarden niet kan of wil uitvoeren. Vaak moet dan worden on-
derhandeld over een haalbaar bouwprogramma. Een goede Woonvisie is voor deze onderhan-
deling van essentieel belang. Een nieuwe Woonvisie wordt, zoals u bekend, momenteel opge-
steld. Het geven van subsidies voor bepaalde woningtypen kan hierbij een instrument zijn om te 
sturen.  
 
Instrumenten om te sturen zijn onder andere:  
Woonvisie, prestatieafspraken, anterieure overeenkomst, bestemmingsplan, doelgroepenveror-
dening, zelfbewoningsplicht, anti-speculatiebeding en eigen grondpositie. 

R PvdA 41  61/Ruimtelijke ont-
wikkeling, wonen en 
maatschappelijk 
vastgoed 

Tijdens de behandeling van de nieuwe Verordening woon-
ruimtebemiddeling is aangegeven dat er vanuit een aantal ge-
meenten een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken 
zou worden gestuurd. Het doel van de brief was om er in het 
kader van de evaluatie van de Woningwet voor te pleiten dat 
het percentage woningen dat aan lokaal woningzoekenden 
kan worden toegewezen, wordt verhoogd. Ridderkerk zou 
deze brief ook ondertekenen.  
Is deze brief inmiddels verstuurd? Zo ja, kan de raad een af-
schrift van deze brief krijgen? Zo nee, wanneer zal dit naar 
verwachting gebeuren en wilt u de raad dan een afschrift van 
de brief sturen?  

Ja, deze brief is op 2 oktober 2020 verstuurd. De raad is hierover op dezelfde datum met een 
raadsinformatiebrief geïnformeerd, waarbij de brief als bijlage is opgenomen. 

R PvdA 42  Bij de behandeling van het Ontwerp Perspectief Centrum 
heeft de wethouder meermaals aangegeven dat hij in gesprek 
is over het realiseren van starterswoningen op de voormalige 
locatie van de bibliotheek.  
Kunt u een update geven met daarbij het aantal woningen wat 
daar gerealiseerd kan worden? 

Op dit moment voeren we met de eigenaar van dit complex gesprekken over het gewenste pro-
gramma, waaronder ook starterswoningen. Na overeenstemming daarover ontstaat pas meer 
duidelijkheid over het aantal woningen dat kan worden gerealiseerd. 

R PvdA 43 61/Ruimtelijke ont-
wikkeling, wonen en 
maatschappelijk 
vastgoed 

Het dak van de Huishoudschool zal vooralsnog in twee fases 
worden gerepareerd. Wij hebben van betrokken inwoners be-
grepen dat het beduidend goedkoper is om het dak in een 
keer te repareren.  
Bent u bereid om daarover met deze inwoners in gesprek te 
gaan en te bekijken of erop deze wijze inderdaad een forse 
besparing kan worden gerealiseerd ten opzichte van de kos-
ten die nu voor de reparatie van het dak zijn begroot?  

In de eerste fase van het herstel zullen voornamelijk noodreparaties worden uitgevoerd om te 
zorgen dat er geen verdere schade kan optreden aan de onderliggende constructie. In de 
tweede fase zal onderliggende constructie worden beoordeeld omdat dan alle dakpannen van 
het dak verwijderd moeten worden. Tevens kan dan ook een plan gemaakt worden hoe het dak 
geïsoleerd kan worden. Er is contact geweest met een inwoner met betrekking tot het verzoek.  
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R PvdA 44 79/Lastendruk inwo-
ners 

De stijging van de lokale lasten voor inwoners varieert van 
ruim 5% tot iets meer dan 7,5%? Hoe verhoudt dit zich tot het 
uitgangspunt in het coalitieakkoord dat u de woonlasten met 
niet meer dan de inflatiecorrectie wilt laten stijgen? Graag uw 
antwoord toelichten. 

Conform de Belastingnota 2020 (vastgesteld op 17 oktober 2019) geldt ten aanzien van afval-
stoffen- en rioolheffing dat deze kostendekkend zijn met, dan wel zonder, inzet van de voorzie-
ning beklemde middelen. De OZB wordt niet meer dan trendmatig verhoogd. 

R PvdA 45 81/Benchmark lo-
kale lasten Zuid-
Holland 

Het overzicht maakt duidelijk dat de woonlasten in Ridderkerk 
gemiddeld lager zijn dan in veel andere gemeenten in de pro-
vincie. Toch zijn er ook 14 gemeenten met lagere woonlasten 
dan Ridderkerk.  
Welke verklaring(en) kunt u daarvoor geven?  

Verschillende voorzieningsniveaus en dekkingsmiddelen van de verschillende gemeenten ver-
klaren de verschillen in woonlasten voor inwoners. 

R PvdA 46 87/Belastingcapaci-
teit 

U geeft aan dat de belastingcapaciteit stijgt van klasse A naar 
klasse B. Wat betekent dit? 

Dit betekent dat er minder ruimte is om belastingen te verhogen om tegenvallers in de toekomst 
in de begroting op te vangen. 

R PvdA 47 122/Verwerkte mu-
taties 

In de coronacrisis hebben ZZP-ers het zwaar en is de werk-
loosheid opgelopen. Door de landelijk TOZO-regelingen zijn 
veel ZZP-ers in beeld gekomen.  
Hoe wordt de dienstverlening aan deze groep verbeterd? 

De landelijke richtlijn is dat ZZP-ers die Tozo 3.0 ontvangen in kwartaal 1 van 2021 worden uit-
genodigd voor een gesprek over mogelijke ondersteuning. In kwartaal 4 van 2020 komt er hier-
over meer informatie van het Rijk. Daarbij hebben wij er in de afgelopen periode voor gezorgd 
dat 85% van de aanvragers binnen 4 weken een eerste betaling hebben ontvangen. Dit streven 
wordt doorgezet naar TOZO 3.0.  

R PvdA 48 122/Verwerkte mu-
taties 

Hoe realistisch en wenselijk is het om op Besluit zelfstandigen 
jaarlijkse € 34.000 te willen bezuinigen in het licht van de Co-
ronacrisis? 

Dit is geen bezuiniging van € 34.000. Door een wetswijziging zijn vanaf 01-01-2020 de  
Rijksbijdragen BBZ toegevoegd aan het BUIG-budget. Dit is de reden dat het is opgenomen bij 
de verwerkte mutaties. 

R PvdA 49 122/verwerkte mu-
taties 

Het aantal huishoudens met schulden is gestegen. Het aantal 
huishoudens met armoederisico’s ook. De aanmelding blijft 
achter bij de verwachting,  
Welke inzet wordt gedaan om huishoudens eerder te berei-
ken? 

Het aantal huishoudens met problematische schulden daalt (bron Rapport Schuldenproblema-
tiek in beeld 2015-2018). Ook de evaluatie schuldhulpverlening 2019 laat een dalende trend 
zien van het aantal inwoners dat een beroep doet op schuldhulpverlening. Het aantal inwoners 
met een betalingsachterstand is ten opzichte van 2018 wel gestegen. In 2020 zijn de cijfers 
vooralsnog vergelijkbaar met 2019.  
 
De landelijke trend is dat het aantal aanmeldingen schuldhulpverlening niet stijgt, maar daalt. 
Dat is ten gevolge van de corona-crisis, alsmede het gevolg van de diverse steunpakketten. De 
NVVK verwacht een stijging van 30% in de curatieve schuldhulpverlening alsmede betalings-
achterstanden. Het moment waarop inwoners met schulden zich melden is onbekend. Dit is af-
hankelijk van of de inwoner nog financieel wordt ondersteund door steunmaatregelen, of er een 
buffer aanwezig is en de gezinssituatie. De te verwachte stijging zal dan ook naar verwachting 
gefaseerd gaan.  
 
Als gemeente, maar ook onze partners, besteden aandacht aan de schuldenproblematiek. Het 
is voor de inwoner die een beroep doet op de tozo-regeling mogelijk om een budgetadviesge-
sprek aan te vragen. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van de NIBUD geldkrant die 
naar verwachting dit najaar wederom huis-aan-huis wordt verspreid. Op dit moment zijn we ook 
aan het verkennen hoe we de vroeg signalering kunnen verbeteren; dit met het doel om inwo-
ners eerder te bereiken zodat erger voorkomen wordt. Daarbij betrekken we de schuldhulp-
maatjes en het minimaplatform.  

R PvdA 50  122/verwerkte mu-
taties 

Het is goedkoper en overzichtelijker voor huishoudens met 
schulden om hun schulden via een schuldenfonds af te beta-
len. Denk dan aan voorkomen van incassokosten en minder 
hoge zorgkosten. Al eerder vroegen wij om een schulden-
fonds voor jongeren tot 27 jaar. Nu komen veel alleenstaande 
ouders in problemen. 
Hoeveel schuldenaren van het totaal in Ridderkerk (aantal en 
percentage) hebben een schuld van minder dan €15.000?  

De cijfers over 2020 zijn nog niet beschikbaar. In 2019 had 36% van de 305 actieve dossier 
schuldhulpverlening, ongeacht leeftijd, een schuld tot € 15.000.  
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R PvdA 51  122/verwerkte mu-
taties 

Hoe realistisch en wenselijk is het om €25.000 per jaar op 
schuldhulpverlening (preventie) te willen bezuinigen? 

Op dit moment is er nog geen aanleiding voor een tekort over 2020. Indien er een tekort ont-
staat ten gevolge van een groei van het aantal inwoners dat een beroep doet op de schuldhulp-
verlening, dan wel stijgende kosten op het gebied van preventie, wordt er bijgeraamd middels 
de eerste of tweede turap.  

Fractie SGP 
R SGP 01 10, Convenant wijk 

overleggen 
Het convenant staat voor volgend jaar op de planning om te 
worden vernieuwd. Is hier een aanleiding voor? 

Samen met de (voorzitters van de) wijkoverleggen werken we aan de doorontwikkeling van de 
wijkoverleggen. Dit kan vertaald worden naar de inhoud van de convenanten. Per raadsperiode 
wordt besproken of de convenanten vernieuwd moeten worden. 

R SGP 02 14, Overlast van 
vuurwerk 

U geeft aan dat overlast van vuurwerk wordt teruggedrongen. 
Wat gaat u daar concreet voor doen?  

Het kabinet heeft besloten om voor de komende jaarwisseling consumentenvuurwerk als zwaar 
vuurwerk (categorie F3), single shots (categorie F2), knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden.  
Voor de komende jaarwisseling verwachten wij dat het landelijk verbod op bepaalde soorten 
vuurwerk, vooral het zware en knalvuurwerk het grootste probleem al oplost. Daarnaast zullen 
er ook deze jaarwisseling weer vuurwerkvrije zones zijn. 

R SGP 03 20, Parkeren Het verlagen van parkeernormen blijft maatwerk en kan alleen 
als de alternatieve mogelijkheden voor autoverkeer zijn gerea-
liseerd. Wanneer verwacht het college dat in stedelijke regio’s 
de alternatieve vervoerswijzen op orde zijn gebracht? 

Het verlagen van de parkeernorm blijft inderdaad maatwerk per gebied. We zien steeds vaker 
de trend om gebiedsgewijs met mobiliteit om te gaan. Dat wil zeggen: met alle stakeholders van 
een te ontwikkelen gebied overeenstemming bereiken over de mobiliteitsopgave en -oplossing 
van dat betreffende gebied. Op basis van het aanbod van alle alternatieve vormen van mobiliteit 
op die locatie kan dan de parkeernorm naar beneden worden bijgesteld om het gebruik van de 
alternatieve vervoerswijzen verder te stimuleren. We zien nu bijvoorbeeld goede kansen rond 
deelmobiliteit en zetten we komende jaren fors in op ruimte voor fietsers, voetgangers en HOV 
als alternatief voor het minder afhankelijk worden van de auto. Hiervoor moeten we spelregels 
ontwikkelingen in de nog op te stellen Nota Parkeernormen/Mobiliteitsnormen. 

R SGP 04 25, Cultureel erf-
goed 

We werken met alle betrokkenen aan de Kerkenvisie, wan-
neer kan de Raad deze visie verwachten 

De decentralisatie-uitkering is 17 september 2020 toegekend. Het proces voor het opstellen van 
een Kerkenvisie duurt gemiddeld een jaar. De raad wordt in december 2020 uiterlijk geïnfor-
meerd over de vormgeving van het participatieproces voor het opstellen van de Kerkenvisie in 
Ridderkerk. De Kerkenvisie zal naar verwachting eind 2021 gereed kunnen zijn. 

R SGP 05 41, Wijkteams, 
complexe zorg 

Verwijzingen complexere casuïstiek wordt door de Jeugdbe-
scherming Rotterdam Rijnmond overgedragen aan de wijk-
teams. Hebben de Wijkteams daar wel voldoende tijd voor en 
gaat dit niet ten koste van andere hulpvragen? 

Binnen de wijkteams is sprake van een wachtlijst.  
Waar nodig worden zaken met voorrang opgepakt, dit wordt wekelijks gemonitord. 
 

R SGP 06 47, Vergunninghou-
ders 

Op welke wijze zijn tot op heden de afspraken met vergun-
ninghouders over wat wij van hen verwachten op het gebied 
van inburgering en re-integratie gemonitord? En hoe gaat dat 
in de toekomst gebeuren? Wat zijn de resultaten tot nu toe? 
(In de RIB van 14-02-2020 wordt namelijk het antwoord op 
deze vragen ook niet gegeven) 

Op 1 juli 2021 treedt de wet Inburgering in werking. Vanaf dat moment is de gemeente verant-
woordelijk voor de monitoring. Op dit moment zijn wij druk bezig met de implementatie hiervan. 
Bij de nieuwe wet inburgering dient elke statushouder een Plan Inburgering Participatie (PIP) te 
hebben. Dit wordt samen met de klantmanager opgesteld. Hierin wordt alle voorgang gemoni-
tord (taal en re-integratie). Als voorbereiding op de nieuwe wet inburgering zijn wij hier per 1 
september 2020 al mee gestart.  

R SGP 07 50, Wat mag het 
kosten 

Het overzicht van baten en lasten kent een andere indeling 
dan in de begroting van vorig jaar. Kunt een overzicht ver-
strekken waarin de aansluiting tussen de begroting van vorig 
jaar en dit jaar inzichtelijk wordt gemaakt zodat de ontwikke-
ling in de kosten beter kan worden gevolgd. 

De indeling van de begroting kent dezelfde indeling als het begrotingsjaar 2020. Voor het begro-
tingsjaar 2020 en verder is sprake geweest van het ‘ontschotten van het Sociaal Domein’. Hier-
door zijn sub-programma’s ingericht. Abusievelijk zijn bij het opstellen van de voorliggende be-
groting 2021 niet alle taakvelden correct geplaatst onder de sub-programma’s. In bijgaand over-
zicht is dit gecorrigeerd waardoor vergelijking met 2020 te maken is. Graag benadrukken we dat 
het financieel geen impact heeft gehad, uitsluitend de verdeling. Tevens wordt uitsluitend in het 
Sociaal Domein gewerkt met sub-programma’s.  
Zie bijlage 1. 

R SGP 08 52, Prestatie-indica-
tor 43, meldingen 
kindermishandeling 
tot 18 jaar 

Een waarde is niet gegeven omdat cijfers niet betrouwbaar 
genoeg zijn. Betekend dit ook dat er in Ridderkerk geen zicht 
is op deze problematiek? 

Sinds de decentralisatie in 2015 is de organisatie Veilig Thuis verantwoordelijk voor alle meldin-
gen huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis rapporteert cijfers over het totale aan-
tal meldingen per gemeente. Zodoende is zicht op de totale problematiek van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Voor 2015 was een aparte organisatie; het AMK verantwoordelijk voor 
de meldingen kindermishandeling wat ook resulteerde in aparte registratie.  



 

Schriftelijke raadsvragen Begroting 2021 fracties gemeente Ridderkerk versie 14 okt. 2020 na B&W                                     25 

Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 

R SGP 09 55, 5G netwerk Wat zijn de beleidsuitgangspunten voor de integrale aanpak 
voor de uitrol van het 5G netwerk in Ridderkerk? 

Momenteel onderzoeken we of we lokaal antennebeleid op kunnen stellen. We willen daarbij 
graag aanhaken bij wat al in het land gebeurd op dit vlak (zoals bij een grote gemeente als  
Rotterdam). De beleidsuitgangspunten hiervoor moeten nog worden uitgewerkt, maar zullen 
zich richten op de ruimte die we als gemeente in dit dossier krijgen vanuit het rijk (nog vast te 
stellen Telecommunicatiewet). Belangrijke punten hierbij zijn: 
- de sturingsmogelijkheden bij de plaatsing van antennes en de impact op de openbare ruimte. 
- gezondheid; 
- participatiemogelijkheden; 
- informatieveiligheid en data. 

R SGP 10 59 Welke activiteiten worden uitgevoerd om een wijkplan inzake 
het klimaatakkoord op te stellen voor 1.000.000 per jaar en 
welk product levert dit op en met welke mate van detaillering? 
Wat is de omvang van het aantal wijken per jaar voor dit be-
drag? 

Inmiddels bent u geïnformeerd over de concrete stappen tot 2030 uit de concept warmtevisie. 
De warmtevisie met daarin het tijdspad tot 2030 en de eerste startwijken om mee aan de slag te 
gaan ligt in december ter besluitvorming voor. Op basis van ervaringscijfers van de eerste 
proeftuinwijken aardgasvrij(PAW) elders in onze regio hebben wij een eerste inschatting ge-
maakt van deze grote opgave. Hieruit blijkt dat met name extra personeelskosten en veel on-
derzoekskosten gemaakt moeten worden. Elke wijk vraagt om maatwerk en daarmee de inzet 
van middelen. Met de verdere uitwerking van de warmtevisie en de toegezegde bijdrage van het 
rijk komt de komende jaren meer (financiële) duidelijkheid. 

R SGP 11 59, riolering Waardoor kan met een lager budget voor uit te voeren pro-
jecten van riolering toe? Wat wordt niet gedaan? Wordt hier-
mee afgeweken van het Gemeentelijk Rioleringsplan en wordt 
het toekomstbestendig beleid wel gehaald? Hierin was voor 
2022 € 4.751.972 geprognotiseerd (bijlage 8 -evenwichtig toe-
komstbestendig beleid) aan lasten, terwijl nu in de begroting  
€ 4.141.100 is opgenomen.  

In 2019 is een aantal projecten opgestart die in 2020 worden afgerond. Het benodigde uitvoe-
ringsbudget hiervoor is doorgeschoven naar 2020. Hierdoor is het budget voor projecten in 
2020 eenmalig hoger dan in 2021 en volgende jaren. Het bedrag in het Gemeentelijk  
Rioleringsplan is inclusief alle toegerekende kosten (bijv.de btw) die niet allemaal geraamd zijn 
op het taakveld 7.2 Riolering in de begroting.  
 

R SGP 12 59, riolering Hoe ontwikkelt de voorziening beklemde middelen riolering 
zich over de jaren 2020-2024? Graag per jaar de verwachte 
stand opgeven. 

De stand van de voorziening beklemde middelen riolering is per: 
1-1-2020 € 7.250.700 
1-1-2021 € 4.944.300 
1-1-2022 € 4.064.900 
1-1-2023 € 3.377.000 
1-1-2024 € 3.058.300 

R SGP 13 59 en 75, afval Wat is de financiële onderbouwing/opsplitsing in genoemde 
posten van de toename van de afvalstoffenheffing die stijgt 
met rond de 1,5 miljoen, die veroorzaakt wordt door  
a) stijging van de kosten voor afvalverwerking (wat is aan-

deel van landelijk beleid en wat is aandeel van stijging bij 
Omrin?) 

b) Toegerekende BTW 
c) Gestegen kosten vanuit BAR Afvalbeheer (waarvoor?) 

In de meerjarenraming van de begroting 2020 is in 2021 € 5.772.000 aan kosten begroot. De 
totale kosten stijging in 2021 is € 1.786.000 (30,9%). In onderstaande tabel gaan we in op de 
onderdelen a tot en met c.  
 
Voor de volledigheid, de kostenstijging voor de afvalverwerking is het gevolg van marktcon-
forme aan(in)besteding tegen fors gestegen marktprijzen van de diverse fracties na einde loop-
tijd van de lopende contracten en de lagere opbrengsten van de grondstoffen. Gunning van de 
contracten heeft plaatsgevonden aan de verwerkers met de op de beste condities op meerdere 
gebieden waaronder prijs, blijkende uit de aanbestedingen en marktconsultatie.  
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R SGP 14 92 en 126, haven Graag nadere duiding van de bodemverplaatsing en de be-

hoefte aan extra baggeren. Wat is hiervan de oorzaak en is 
een veroorzaker aan te wijzen en kan het daarop worden ver-
haald? Hoe is het forse bedrag van een dotatie van € 950.000 
tot stand gekomen en voor hoeveel jaar geeft dit dekking? 

Inmiddels is er meer inzicht en kennis aanwezig over het baggeren. 
1. Het ontstaan van bulten en kuilen in de bodem is geconstateerd, waardoor lokaal baggeren 

(egaliseren) noodzakelijk is. In 2020 was dit het geval. De kosten hiervan waren beperkt  
(€ 10.000). Een mogelijke oorzaak kan de bewegingen van grote schepen zijn. Dit onderwerp 
zal besproken worden met de container terminal. 

2. Uit een uitgevoerde onderzoek door Witteveen + Bos komt naar voren dat er een jaarlijkse 
baggeraanwas van ca 2000 m3 is. Hetgeen betekent dat er minimaal eens in de 5 jaar zal 
moeten worden gebaggerd (2022, 2027, 2032). 
Raming van de kosten voor 2022 en 2027 geeft € 900.000 voor twee keer baggeren. In ver-
band met ontwikkelingen rondom PFAS, stikstof en slibafzet in de waterbodemdepots worden 
mogelijk de kosten hoger. Totaal extra dotatie aan reserve wordt hiermee € 950.000. 

De kosten voor het baggeren in 2032 worden gefinancierd uit de reservering Onderhoud &  
Baggeren  (2021 t/m 2032). Deze reservering is niet nieuw, maar een bestaande structurele re-
servering in de begroting. 

R SGP 15 92, haven Kan de Routekaart Haven aan de Raad worden verstrekt? De Raad zal over de Routekaart en de status hiervan middels een RIB voor het einde van het 
jaar geïnformeerd worden. 

R SGP 16 
 

109, BAR-Afvalbe-
heer 

Wat is de aanleiding dat medio 2020 een onderzoek is gestart 
naar de mate waarin de gekozen organisatievorm van N.V. 
Afvalbeheer voldoet aan de uitgangspunten van de oprich-
ting? Is er aanleiding voor de gedachte dat het mogelijk niet 
het geval is? 

De NV BAR-Afvalbeheer is vijf jaar geleden opgericht. In die vijf jaar tijd is er in de wereld, en 
specifiek rondom het afvaldossier, veel veranderd. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe  
Beleidsplan Afval en Grondstoffen dat door uw raad is vastgesteld. Om die reden is besloten 
om na te gaan of deze organisatievorm ook in de komende jaren de beste vorm is.   
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Fractie VVD 
R VVD 01 2e Pag. 10/Burger-

zaken en dienstver-
lening 

Hoe wordt rekening gehouden met laag-geletterden en oude-
ren bij het gebruik maken van de gemeentelijke online dien-
sten? 

De teksten worden geschreven op B1-leesniveau, het leesniveau dat voor 80% van de inwoners 
te begrijpen is. Daarnaast heeft de gemeentelijke website een voorleesfunctie. De gemeente-
lijke website is getest op digitale toegankelijkheid (voor inwoners met een (functie)beperking) en 
wordt doorlopend verbeterd (https://www.ridderkerk.nl/toegankelijkheidsverklaring). Daarnaast 
is er – naast de online dienstverlening – altijd het alternatief van de telefoon of de balie.  

R VVD 02 Pag. 14/Program-
mavisie 

Op basis waarvan wordt geconcludeerd dat het drugsgebruik 
en de drugshandel tot op heden effectief aangepakt is? 

Het is op het gebied van drugs lastig te onderbouwen of de huidige aanpak effectief is. Dit is in 
cijfers lastig weer te geven. Kijkend naar 2019 en 2020 (tot 1 oktober) zijn er verschillende hen-
nepkwekerijen (zowel bestuurlijk als strafrechtelijk) ontmanteld, is artikel 13B Opiumwet meer-
dere keren ingezet en heeft de politie meerdere drugsacties uitgevoerd. Gemeente en politie 
hebben de aanpak van drugs geprioriteerd omdat we drugshandel een halt willen toeroepen. 

R VVD 03 Pag. 19/Trends en 
ontwikkelingen 

Op welke wijze kan er verzekerd worden dat het terugdringen 
van niet-noodzakelijk autoverkeer niet tot gevolg heeft dat be-
paalde bestemmingen dan niet meer met de auto bereikt kun-
nen worden?  

We zetten in op het creëren van meer ruimte voor de alternatieven: lopen, fietsen en (H)OV. Dat 
kan wel effect hebben op de autoverkeersstructuur, maar niet zodanig dat gebieden onbereik-
baar worden voor autoverkeer.  

R VVD 04 Pag. 19/Trends en 
ontwikkelingen  

Is het college het met de VVD eens, dat iedereen de keuze-
vrijheid heeft om zelf te bepalen van welk vervoermiddel hij/zij 
gebruikt maakt? 

Daar is het college het mee eens.  

R VVD 05 Pag. 21/Openbaar 
vervoer 

Wij zijn niet tegen het gebruik van de Waterbus. Deze manier 
van vervoer schijnt echter niet echt milieuvriendelijk te zijn.  
Is dat inderdaad zo en zo ja, past het stimuleren van deze 
vervoersmogelijkheid dan in de duurzaamheidsambities van 
dit college? 

De waterbus is momenteel een goed alternatief voor verplaatsen russen Ridderkerk en  
Dordrecht/Rotterdam. De provincie Zuid Holland is concessiehouder van de Waterbus en gaat 
derhalve over de duurzaamheidsambities van de Waterbus in de toekomst. Het contract met de 
huidige aanbieder loopt eind 2021 af.  
Om de milieubelasting van de waterbus te verminderen is in de aanbesteding als eis gesteld dat 
uiterlijk in 2030 met zero emissie schepen gevaren moet worden. Inmiddels is de aanbesteding 
afgerond en Aqualiner BV/Swets als nieuwe exploitant vanaf 2022 gekozen. Deze exploitant 
gaat nieuwe dieselelektrische, hybride schepen inzetten die eenvoudig kunnen worden omge-
bouwd naar volledig elektrische schepen.  

R VVD 06 Pag. 25/Wat gaan 
we daarvoor doen? 

Onder punt 1 wordt gesproken over het nader uitwerken van 
compensatieplannen.  
Hebben deze compensatieplannen te maken met de gevolgen 
van corona? Zo nee, waar hebben de compensatieplannen 
dan betrekking op? 

Nee, die hebben geen relatie met corona. Het betreft voor alle duidelijkheid geen financiële 
compensatie, maar compensatie in fysieke ruimte. Er gelden binnen de provincie regels over 
het transformeren van bedrijventerreinen naar andere functies. Wanneer op een plek binnen de 
gemeente bedrijventerrein verdwijnt (voor bijvoorbeeld wonen) moet er elders ruimte voor be-
drijvigheid worden gevonden. 

R VVD 07 Pag. 25/Wat gaan 
we ervoor doen? 

Ad punt 3: Welke acties worden ondernomen om nieuwe be-
drijven en startups naar  
Ridderkerk te halen? 

De gemeente Ridderkerk is actief betrokken bij de Innovation Board, een coalitie van innova-
tieve ondernemingen uit Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard. De Innovation Board 
maakt gebruik van de landelijke MKB Deal. Doel is de economie te versterken door in te zetten 
op innovatie door het ontsluiten van kennis, netwerk en kapitaal. Door het versterken van deze 
randvoorwaarden worden de gemeenten interessanter voor nieuwe bedrijven en startups. Daar-
naast werken we vanuit onze deelname aan de gemeenschappelijke regeling Nieuw  
Reijerwaard aan de acquisitie van innovatieve bedrijven in de AGF sector. 

R VVD 08 Pag. 33/Media (Bi-
bliotheek) 

Veel mensen hebben behoefte aan een stilteruimte om rustig 
te kunnen lezen en/of studeren. Wordt een dergelijke ruimte in 
de hal van het gemeentehuis gefaciliteerd? Zo ja, op welke 
wijze? Zo nee, waarom niet? 

Er zijn diverse “concentratieplekken” gerealiseerd verspreid door de bibliotheek. In het Definitief 
Ontwerp, samengesteld met de bibliotheek en andere organisaties zijn geen stilteplekken opge-
nomen.  
Overigens: op de oude locatie, St. Jorisplein, waren ook geen stilteplekken aanwezig, wel con-
centratieplekken. 

R VVD 09 Pag. 41/Inkomens-
regelingen 

Er is een toeslag voor inwoners die langdurig van een laag in-
komen moeten rondkomen.  
Zijn dit gemeentelijke of landelijke toeslagen en om welke toe-
slagen gaat het? 

Dit is de ‘individuele inkomenstoeslag’. De voorwaarden en de hoogte van de toeslag zijn gere-
geld in de verordening ‘Individuele studie-en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015’. Deze toeslag 
is bij wet geregeld in artikel 36 Participatiewet. De gemeente heeft beleidsvrijheid bij sommige 
onderdelen waaronder de hoogte van de toeslag. 
 

https://www.ridderkerk.nl/toegankelijkheidsverklaring
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 

 

R VVD 10 Pag. 50/Wat mag 
het kosten? 

Op welke wijze kan de gemeente mensen met een uitkering 
stimuleren zich te laten omscholen naar een ander beroep 
(zorg/leraren, etc) en is er gezien de te verwachten toename 
van mensen met een uitkering hier dan voldoende budget 
voor in de begroting opgenomen?  

De klantmanagers sturen op mogelijke omscholing middels gesprekken. Dit heeft onder meer 
geleid tot omscholing en plaatsing tot zorgmedewerker binnen "Rijnmond werkt door" en SRoI. 
Om- en bijscholing wordt betaald vanuit het participatiebudget. In 2020 was dit toereikend. 

R VVD 11 Pag. 51/Inkomens-
regelingen 

De daling van de te verwachten kosten van uitkeringsgerech-
tigden in het kader van de Wet BUIG is in de begroting opge-
nomen.  
Waarom is hier gezien de te verwachten gevolgen van corona 
niet voorzichtiger begroot? 

 Het Rijk stelt jaarlijks het macrobudget voor de BUIG vast dat volgens een vaste verdeelsyste-
matiek onder gemeenten wordt verdeeld. Gezien de ontwikkelingen als gevolg van corona ver-
wachten we een toename van de uitgaven. Gelijktijdig verwachten we dat het Rijk ook een ver-
hoging van de BUIG-middelen beschikbaar stelt. Dit laatste wordt in het laatste kwartaal 2020 
bekend gemaakt. 

R VVD 12 Pag. 59/Afval De bijdragen aan de NV BAR-Afvalbeheer zijn o.a. toegeno-
men, omdat er uitbreiding van de inzameling naar de zaterdag 
heeft plaatsgevonden vanwege hoog aanbod van afval.  
Betreft het hier het reguliere ophalen van huishoudelijk afval 
of gaat het om het ledigen van de verzamelcontainers? 

Dit betreft het structureel legen van hotspotverzamelcontainers (huishoudelijk afval) op zaterda-
gen. Door de vulgraadsensoren kan de NV BAR-Afvalbeheer zien welke locaties preventief ge-
leegd moeten worden. Dit leidt tot een verbeterde dienstverlening en minder klachten over volle 
verzamelcontainers.  

R VVD 13 Pag. 61/Fysieke be-
drijfsinfrastructuur 

Welke bedrijven willen best weg, als er maar uitbreidings-
ruimte ter compensatie wordt gevonden en om welke terrei-
nen gaat het?  
De bedrijven mogen in dit geval uiteraard ook vertrouwelijk 
gemeld worden. 

In vertrouwelijkheid kunnen wij u hier over informeren. 

R VVD 14 Pag. 73/Algemene 
uitgangspunten lo-
kale heffingen 

In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat de woon-
lasten voor inwoners met niet meer dan de inflatiecorrectie 
stijgen.  
Kunnen we op basis van deze meerjarenbegroting stellen dat 
deze afspraak gezien de stijging van de afvalstoffenheffing en 
rioolheffing niet wordt nagekomen? Zo nee, op welke wijze 
wordt dan aan deze afspraak voldaan? 

Conform de Belastingnota 2020 (vastgesteld op 17 oktober 2019) geldt ten aanzien van afval-
stoffen- en rioolheffing dat deze kostendekkend zijn met, dan wel zonder, inzet van de voorzie-
ning beklemde middelen. De OZB wordt niet meer dan trendmatig verhoogd. 



Bijlage 1: bij schriftelijke raadsvraag SGP07 begroting 2021

Omschrijving taakveld Begroting 
2020 na 
wijziging

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

-50.244.900 -52.788.500 -51.260.400 -51.264.200 -51.257.500

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -512.000 -446.700 -446.600 -446.700 -446.700

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -5.565.600 -4.847.200 -4.957.500 -4.953.900 -4.950.200

7.1 Volksgezondheid -1.261.200 -1.203.200 -1.203.100 -1.203.200 -1.203.200

2.5 Openbaar vervoer -394.300 -394.300 -394.300 -394.300 -394.300

6.2 Wijkteams -3.639.500 -4.608.600 -4.458.400 -4.461.900 -4.461.900

6.3 Inkomensregelingen -15.641.700 -14.840.800 -14.590.400 -14.590.600 -14.590.600

6.4 Begeleide participatie -133.000 -250.600 -249.900 -250.200 -250.200

6.5 Arbeidsparticipatie -2.267.000 -2.991.500 -2.983.000 -2.987.200 -2.987.200

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.437.500 -1.691.900 -1.657.700 -1.655.000 -1.652.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -9.672.100 -10.221.600 -10.231.500 -10.232.600 -10.232.600

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -7.741.000 -9.405.200 -8.201.400 -8.201.800 -8.201.800

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -142.000 -93.400 -93.300 -93.400 -93.400

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -1.838.000 -1.793.500 -1.793.300 -1.793.400 -1.793.400

13.163.000 13.254.000 13.245.000 13.245.000 13.245.000

Preventie en 
welzijn 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0

6.3 Inkomensregelingen 12.797.400 12.797.400 12.797.400 12.797.400 12.797.400

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 320.900 411.900 402.900 402.900 402.900

6.81 Geëscaleerde zorg 18+
35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

-37.081.900 -39.534.500 -38.015.400 -38.019.200 -38.012.500

Stortingen 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 936.500 1.350.000 0 0 0

936.500 1.350.000 0 0 0

-36.145.400 -38.184.500 -38.015.400 -38.019.200 -38.012.500

Saldo - Lasten en baten

Reservemutaties

Saldo - Reserves

Begrotingssaldi Sociaal domein

Preventie en 
welzijn

Basishulp en -
ondersteuning

Maat- en 
specialistisch 
werk

Baten

Basishulp en -
ondersteuning

Maat- en 
specialistisch 
werk

Lasten

Programma

7 Sociaal domein

Taakveldverdeling
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