
Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

Vragen in het kader van de schriftelijke vragenronde betreffende de (B)egroting 2014, 2e (M)onitor 2013 en (G)R BAR begroting 2014.  
 

B CDA01 Pag. 25: te herzien: nota 
minimabeleid 

Hoe zit het met de overlap met de in oktober te 
behandelen nota armoedebeleid? 

Van der 
Sluijs 

De nota minimabeleid is bij de totstandkoming “Armoede nota” genoemd. 
Er is dus één nota. 

B CDA02 Pag. 179: onttrekking uit 
algemene reserve 

Sporthal Drievliet: waarom staat de onttrekking 
in het jaar 2016 geprogrammeerd? 

Van 
Houcke 

Volgens de planning wordt de sporthal in 2016 gesloopt. 

B CDA03 Pag. 183: rente Welk “financieringstekort” wordt hier bedoeld? Den 
Ouden 

Hier wordt bedoeld het liquiditeitstekort dat zal gaan ontstaan in 2014 in 
het kader van de financieringsfunctie. Er wordt een tekort aan (totale) 
financieringsmiddelen verwacht. Op basis van een liquiditeitenplanning 
worden gelden aangetrokken binnen de wettelijke kasgeldlimiet. De 
kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee wij onze uitgaven mogen 
financieren met kortlopende leningen. Komen we boven deze limiet dan 
moeten we consolideren met langlopende leningen. 

B CDA04 Pag.183: rente Waarom zijn de “bespaarde rente” en het 
“omslagrentepercentage” zo hoog (4,3 resp. 
4,2%) t.o.v. de marktrente van 2,5 á 2,8%? 

Den 
Ouden 

De ‘omslagrente’ is hoger omdat deze mede is gebaseerd op de rente 
van reeds aangetrokken vaste geldleningen met een veel hoger 
rentepercentage.  
Ook voor de bespaarde rente baseren we ons op de rente zoals uit de 
berekening van de renteomslag naar voren komt.  

B CDA05 Pag. 180 en 184; 
dekkingsreserve 2011 

Op beide pagina’s worden verschillende 
bedragen genoemd als het gaat om de 
onttrekkingen/verrekeningen uit en met de 
dekkingsreserve. Deze moeten toch 
overeenstemmen? 

Den 
Ouden 

Nee, deze stemmen niet overeen en dat klopt ook. Het gaat hierbij om 
verschillende situaties. Bij pag. 180 gaat het om het definiëren van 
structurele toevoegingen dan wel onttrekkingen van alle 
dekkingsreserves in het kader van materieel evenwicht. Bij pag. 184 
wordt sec het tekort van de huidige begroting gepresenteerd met een 
specifieke dekking via de dekkingsreserve 2011.  

B CDA06 Pag. 179 en 187: extra 
afschrijvingen 

Waarom wordt er zoveel keer gesproken over 
“extra afschrijving”? Dit past toch niet in het 
vigerende en destijds aangepaste 
afschrijvingsbeleid? 

Den 
Ouden 

Waar gesproken wordt over “extra afschrijving” gaat dit over éénmalige 
projecten ten laste van de Algemene reserve waar de raad eerder toe 
heeft besloten. 

B CDA07 Pag. 187: algemene 
reserve 

Waarom worden vele posten niet gewoon 
toegerekend aan onderhavige 
programma’s/kostensoorten? Voorbeeld: 
tijdelijke huisvesting De Reijer: dus t.l.v. 
onderwijsbudget. Vindt u ook dat op deze wijze 
de algemene reserve een vergaarbak wordt? 

Den 
Ouden 

Dit gebeurt ook. De posten worden gewoon toegerekend aan de 
betreffende programma’s. Op pag. 187 wordt alleen de dekking ten laste 
van de algemene reserve voor u in beeld gebracht 
Nee, de algemene reserve wordt geen vergaarbak. Uit deze reserve 
worden slechts éénmalige projecten gedekt na uitdrukkelijke goedkeuring 
van de raad. 

B CDA08 Pag. 186: reserve-
ontwikkeling 

Hoe dramatisch is de genoemde teruggang in 
de reserve-ontwikkeling met 16 miljoen? 

Den 
Ouden 

De teruggang van de reserve-ontwikkeling is niet dramatisch te noemen. 
We leven nu in een economisch zware tijd welke uiteraard van invloed is 
op onze vermogenspositie. Ondanks dit gegeven en de dekkingskeuzes 
welke wij steeds gezamenlijk maken, doen wij er alles aan om onze 
Algemene reserve op peil te houden. Wij houden hierbij het niveau aan 
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zoals uw raad heeft bepaald (minimaal € 20 miljoen). Aan dit criterium 
voldoen wij nog steeds.  

B CDA09 Pag. 186: dekkingsreserve Deze sluit niet aan met de separate 
aanbiedingsbrief. Hoe komt dit? 

Den 
Ouden 

Dit wordt veroorzaakt door een afrondingsverschil van € 900. In het 
boekwerk op pag. 186. (en 188) is het bedrag van de stand ‘begroting 
2013 volgens de 2e monitor 2013’ afgerond op € 1.000 naar beneden (€ 
352.000 i.p.v. € 352.900). 

B CDA10 Pag. 186 bovenaan Waarom wordt er gesproken over “oplopende 
rente”? 

Den 
Ouden 

Hier wordt gedoeld op een oplopende rente als het gaat om langlopende 
financiering. 

B CDA11 Pag. 189 alg. uitk. Houden de doorgevoerde bezuinigingen gelijke 
tred met de fors terug lopende algemene 
uitkering? 

Den 
Ouden 

Wat wij signaleren is dat het verloop in het meerjarenperspectief 
nagenoeg volledig veroorzaakt wordt door de schommelingen binnen de 
Algemene uitkering. Een teruglopende maar vooral ook schommelende 
Algemene uitkering heeft grote invloed op de keuzes die wij maken met 
betrekking tot bezuinigingen. Of dit een gelijke tred is hebben wij niet 
bekeken, maar het is met name het grillige verloop van de Algemene 
uitkering die ons tot voorzichtigheid maant als het gaat om het 
doorvoeren van onomkeerbare en daarmee mogelijk ongewenste 
bezuinigingen. 

B CDA12 Pag. 142 speelterreinen 
 

De genoemde € 30.000 bedroeg in 2013 nog € 
140.000. Hoe verklaart u dit verschil? 

Den 
Ouden 

In het overzicht is abusievelijk tweemaal het groot onderhoud 
opgenomen. Zowel als groot onderhoud maar ook als klein onderhoud. 
Het klein onderhoud is € 130.500. Dit is wel juist opgenomen in de 
begroting. Dit bedrag ligt meer in lijn van 2012. 

B CDA13 Pag. 155 MAR/31-12-
2013          

Hoeveel gelden komen er vrij na beëindiging 
overeenkomst? 

Den 
Ouden 

De overeenkomst met van Gansewinkel is alleen voor het management 
en de dagelijkse uitvoering van de NV MAR. Wanneer deze 
overeenkomst ontbonden wordt zal er een andere vorm van 
management, communicatie en administratie ingevuld moeten worden. 
Wanneer dit vanuit de bestaande formatie kan worden ingevuld zal dit 
een besparing opleveren afhankelijk van het resultaat van NV MAR en de 
vaste bedrijfskosten. Wanneer dit i.v.m. functie eisen niet mogelijk is, zal 
dit kosten met zich meebrengen. In 2014 is er al rekening gehouden met 
een besparing op de inzameling en management van € 250.000.  
Het is ook mogelijk om de NV MAR te ontbinden. In de NV MAR zitten 
liquide middelen om een gezonde bedrijfsvoering te borgen en is 
materieel aanwezig wat bij verkoop leidt tot opbrengsten. Het ontbinden 
zal ook kosten met zich meebrengen maar de hoogte daarvan is 
afhankelijk hoe het alternatief voor de inzameling eruit ziet en wat de 
mogelijkheden zijn voor het vaste personeel. 

B CDA14 Pag. 184 reservelijst Is deze onveranderd gebleven? Den 
Ouden 

Ja, het betreft bijlage 2 uit de Kadernota 2014 behoudens het 
overbrengen van ‘uitbreiden betaald parkeren’ conform motie 2013-109 
(als p.m. aan de reservelijst toegevoegd). Uiteraard is het deel ‘niet 
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realiseerbare bezuinigingsmogelijkheden’ (bijlage 3 Kadernota 2014) niet 
meer in beeld. 

B CDA15 Pag. 188 en 194 Waar ligt in dit geval het onderscheid tussen 
"voorzieningen" en "reserves"? 

Den 
Ouden 

Het technische onderscheid is als volgt: 
Voorzieningen dienen ter afdekking van concrete financiële risico’s en/of 
verplichtingen. Daarmee behoren ze tot het ‘vreemde vermogen’ en kan 
je de bestemming als raad niet veranderen. 
Reserves zijn als het ware ‘spaarpotjes’ die derhalve tot het ‘eigen 
vermogen’ worden gerekend. De bestemming kan door de raad gewijzigd 
worden. 
 
In de werkgroep KAS kwam ook aan de orde dat een specificatie van 
voorzieningen ontbrak. Voor de reservemutaties is er wel een 
specificatie, te weten bijlage 1 van de begroting 2014.  
Afzonderlijk bij de beantwoording van deze vragen wordt de specificatie 
van de voorzieningen alsnog aan u verstrekt (zie Bijlage 1a Overzicht 
mutaties voorzieningen per programma).  

B CDA16 Pag. 200 scouting Bedroeg de toegezegde subsidie gen € 
200.000 i.p.v. € 143.500? 

Dokter Het raadsvoorstel van 2011 wordt gesproken over een totale bijdrage van 
€ 180.000. Dit bedrag is opgebouwd uit het tekort aan bouwkosten ad € 
143.500 en een bedrag van € 30.000 voor de inrichting van de openbare 
ruimte; naar boven afgerond op € 180.000. De scouting is dus € 143.500 
toegezegd. 

B CDA17 Algemeen "huurgewenning 
Slikkerveer Zuid-Oost" 

Is er bewust voor gekozen om het overschot 
niet te reserveren voor het aanstaande nieuwe 
project/centrum? 

Van 
Houcke 

Woonvisie heeft in het kader van het sociaal plan zelf voor een 
huurgewenningsregeling gezorgd. Woonvisie draagt daarvoor zelf de 
lasten. 
De regeling en het geld voor Slikkerveer zuid-oost waren ook alleen 
bedoeld voor het project Slikkerveer zuid-oost.  

B CDA18 Pag 86/88/179 Hoe reëel (in 2014) is de geschatte opbrengst 
bij de verkoop van Anjerstraat 4 en 6 van € 
400.000  

Den 
Ouden 

Deze twee panden zijn in de notitie maatschappelijk vastgoed 
opgenomen als nader te onderzoeken. Uit dat onderzoek moet blijken of 
de opbrengst realistisch is. 

B CDA19 Pag. 64 (boven aan) Is de verwachting juist dat het aantal klanten 
met een PGB ook na 2014 niet zal stijgen? 

Van der 
Sluijs 

Gezien het beleid van het ministerie van VWS om de instroom in de PGB 
te beperken, is de verwachting dat het aantal cliënten niet zal stijgen. 

M CDA20 Pag.126: WMO Gesproken wordt over “minder klanten”. Hoe zit 
dit? 

Van der 
Sluijs 

De juiste analyse moet nog worden gemaakt. Een mogelijke oorzaak is 
de vermogensbijtelling bij het CAK, waardoor afname van zorg via de 
gemeente financieel niet meer aantrekkelijk is.  

M CDA21 Pag. 126: bovenaan Rentetoevoeging: alleen over het centrumplan? Den 
Ouden 

Ja, de rentetoevoeging is alleen van belang voor de verliesvoorziening 
voor het Centrumplan.  
In januari 2013 werd een geactualiseerde grondexploitatie Centrumplan 
vastgesteld. Daarbij werd besloten de verliesvoorziening te baseren op 
de contante waarde van het verlies, wat inhoudt dat de voorziening 
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jaarlijks moet worden verhoogd met rente. Dat was voor 2013 nog niet 
gebeurd (zie ook de toelichting op bladzijde 28 van de monitor). 

M CDA22 Pag. 126: minder 
omgevingsvergunningen 

Oorzaak: economische crisis; dit was, na 5 jaar 
crisis, nog niet aangepast? 

Den 
Ouden 

Jawel.  
De meerjaren berekende opbrengst is sterk fluctuerend vanwege de 
geprognotiseerde bouwplannen en onzekere verwachtingen. Om dit 
enigszins te egaliseren is een gelijkblijvende gemiddelde opbrengst in de 
(meerjaren)begroting opgenomen. 
Daarenboven wordt ook jaarlijks (via de monitor) de werkelijke situatie 
verantwoord. 

M CDA23 Pag. 160 
toeristenbelasting 

Alternatief is inmiddels van de grond gekomen? Dokter De oprichting van het cultuurfonds is nagenoeg een feit. Echter op dit 
moment zijn er meerdere initiatieven in Ridderkerk die iets vergelijkbaars 
voorstellen. Wij willen hier graag bij aanhaken en als het enigszins kan 
tot een combinatie van initiatieven komen.  Wij informeren u zo spoedig 
mogelijk over het vervolg. 

M CDA24 Pag. 160: minder 
bezuinigd 

In welke vorm komen deze posten nog wél aan 
de orde de komende tijd? 

Den 
Ouden 

Bijlage 3a geeft een overzicht van de bezuinigingen 2011 en 2012 zoals 
die vooraf waren geformuleerd en wat er in de rekeningen van terecht is 
gekomen. 
Op bladzijde 160 is een overzicht gegeven van de posten die hebben 
gezorgd voor verschillen tussen wat we ons hadden voorgenomen en wat 
er van terecht is gekomen. 
In hoeverre die posten in de komende tijd nog aan de orde komen en in 
welke vorm hangt af van het verhaal achter de post. Bij de eerste staat 
dat de verkoop van een pand is uitgesteld, dat komt dus terug in een later 
jaar. Bij de tweede staat dat een bezuiniging op de Kinderboerderij is 
ingetrokken, die komt dus niet meer terug. 

M CDA25 Pag. 161 en verder Is er een afweging gemaakt tussen ‘te 
realiseren” en financiering uit de bestaande 
dekkingsreserve 2011? 

Den 
Ouden 

Bijlage 3b geeft een overzicht van de bezuinigingen uit de begrotingen 
2011, 2012 en 2013 die nog gerealiseerd moeten worden. Ze zijn al wel 
ingeboekt in de begroting, maar moeten nog worden gehaald 
(gerealiseerd). Dat kan bijvoorbeeld zo zijn omdat er nog gesprekken 
moeten worden gevoerd. 
Over de dekkingsreserve 2011 is de afgelopen jaren beschikt om 
tijdelijke begrotingstekorten te dekken op weg naar een structureel 
sluitende begroting. 
De afweging in hoeverre we voor de begrotingstekorten willen 
beschikken over de dekkingsreserve 2011 of daarvoor concrete 
bezuinigingen moeten opnemen is ieder jaar bij de begroting gemaakt. 

M CDA26 Pag. 1 en 122 Tot 18 sep 2013 zijn de nieuwe gegevens in de 
monitor verwerkt. Op 17 sep 2013 is de 
septembercirculaire 2013 gepubliceerd. 

Den 
Ouden 

Dit is scherp opgemerkt. De datum van 18 sep 2013 is de einddatum 
voor de eigen interne gegevensstroom.  
 

 4       Raadsvragen en antwoorden d.d. vrijdag 18 oktober 2013 



Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

Waarom zijn deze gegevens dan niet verwerkt? Bij de uitgangspunten bij de begroting 2014 staat op bladzijde 182 
vermeld dat de begroting is gebaseerd op de meicirculaire. Dit is ook 
overeenkomstig het toezichtskader van onze financiële toezichthouder de 
Provincie. 
Deze gedragslijn geldt ook voor de in tijd gelijk met de begroting 
oplopende 2e monitor 2013. 

M CDA27 Pag. 63 Voor het lean maken van processen is € 
100.000 uitgetrokken. Men doet door eigen 
medewerkers. Komt dit bedrag dan 
(gedeeltelijk) vrij? 

Dokter Nee, dit bedrag komt niet vrij omdat het ook niet opgenomen was in de 
begroting. Er is een poging gedaan om het budget binnen bestaande 
middelen te vinden, maar dat bleek niet mogelijk. Dit is ook de reden 
waarom er gekozen is om het lean maken van processen door eigen 
medewerkers te laten doen i.p.v. uit te besteden. 

M CDA28 Pag. 66 Is er al duidelijkheid welke criteria de gemeente 
(bij hh) moet hanteren om te bepalen wie de 
doelgroep is? 

Van der 
Sluijs 

Hierover is nog geen duidelijkheid gegeven door het ministerie van VWS. 

M CDA29 Pag. 94 (onderaan) Er is een gesprek geweest met HVC. Wat is en 
was het doel dat nu bereikt is? 

Den 
Ouden 

Bij gelijkblijvende en zelfs iets betere dienstverlening een aanzienlijke 
verlaging van de kosten. Hierover bent u geïnformeerd middels de RIB 
aanpassing dienstverleningsovereenkomst milieustraat Noordpolder van 
2 juli 2013 met het kenmerk 19258. 

G CDA30 Pag. 6 onderaan In 2011 blijken diverse budgetten niet te zijn 
besteed vanwege de komende BAR-
ontwikkeling. Dit moet een grap zijn. Hoe zit 
dit? 

Den 
Ouden 

In afwachting van de ontwikkelingen in de BAR is in 2011 terughoudend 
omgegaan met diverse budgetten met name op het gebied van personeel 
(niet invullen van vacatures) en overige bedrijfsvoeringskosten zoals ICT. 

G CDA31 Pag. 7: 10% taakstelling Waarom is deze doelstelling t./m 2016 beperkt 
tot 5 miljoen? 

Den 
Ouden 

De doelstelling van 10% gaan we realiseren, maar dit voordeel komt 
echter niet volledig ten gunste van de gemeentelijke exploitatiebegroting. 
Denk hierbij b.v. aan voordelen op grondexploitaties, afvalstoffenheffing 
en rioolrechten die wel ten gunste komen van de inwoners, maar niet ten 
gunste van de eindsaldi van de begrotingen. Hiermee zorgen wij voor 
een realistische implementatie en komen wij bij de begroting 2015 met 
voorstellen voor de invulling van de resterende € 1,2 miljoen. 

G CDA32 Alg.: maatwerk versus 
standaard 

Kan er met de huidige inbreng van Ridderkerk 
(zie pag. 6) voldoende/gewenst maatwerk voor 
Ridderkerk worden gerealiseerd? 

Den 
Ouden 

Ja, want de eigen programmabegroting is leidend voor de gewenste 
levering door de BAR-organisatie. Dat is dezelfde systematiek als 
voorheen. 

G CDA33 Alg.: maatwerk versus 
standaard 

Kan er met de huidige inbreng van Ridderkerk 
(zie pag. 6) voldoende/gewenst maatwerk voor 
Ridderkerk worden gerealiseerd? 

Den 
Ouden 

Is dezelfde vraag als CDA32. 

G CDA34 Vanaf pag. 16 Bij de domeinen is er geen verschil in de kosten 
van de jaren 2014 t/m 2017. Waarom? 

Den 
Ouden 

De begroting per domein is voorlopig constant gehouden in afwachting 
van de daadwerkelijke invulling van de efficiency-taakstelling over de 
domeinen. Deze taakstelling is opgenomen als algemene stelpost vanaf 
2015 en daarom nu nog niet in de voorliggende begroting zichtbaar te 
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maken. In de BAR-begroting 2015 komen wij met concrete voorstellen. 
Zoals toegezegd informeren wij uw raad hierover ook in de eerste 
Tussenrapportage 2014.  

B CU01 Pag 17. Cornelislande Wat is de stand van zaken momenteel rond 
aankoop van gronden nu het college daar 
actiever op heeft ingezet? 

Van 
Houcke 

Het college heeft u via de RIB Áctieplan acquisitie Cornelisland met 
kenmerk 20004, geïnformeerd over de actievere inzet op de verkoop van 
kavels.  
Uitgevoerde acties: Er een bouwbord geplaatst er is met makelaars 
gesproken en er is een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast 
stelt het college een marketingplan op. Het resultaat van deze acties is 
nu nog niet meetbaar. Wel is geconstateerd dat er nog voldoende 
belangstelling is.  

B CU02 Pag 17. Nieuw 
Reijerwaard 

Kan het college iets meer zeggen over de 
schorsing rond het inpassingsplan en wat de 
gevolgen kunnen zijn? Wordt de planning van 
definitieve status eerste kwartaal 2014 
gehaald?  

Van 
Houcke 

De uitspraak van de Raad van State over de voorlopige voorziening heeft 
het inpassingsplan geschorst met uitzondering van de voorbereidende 
werkzaamheden die nodig zijn voor de eerste fase van de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein. Dit betekent concreet dat alle geplande 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.  
Er is geen reden te veronderstellen dat de definitieve uitspraak van de 
Raad van State vertraging oploopt.  

B CU03 Pag 22.  Minimabeleid, schuldhulpverlening en 
armoedebeleid. Is het mogelijk om deze 
onderwerpen meer met elkaar in samenhang te 
brengen en onder één noemer?  

Van der 
Sluijs 

Armoede (minima) beleid en Schuldhulpverlening zijn twee verschillende 
beleidsterreinen en worden daarom apart genoemd. Daarnaast is 
minimabeleid bedoeld voor de minima in Ridderkerk en staat 
schuldhulpverlening open voor alle inwoners van de gemeente. 

B CU04 Pag 19 Is het mogelijk om elektrische buurtbussen in te 
zetten? Is dat het streven van het college? 

Van 
Houcke 

Theoretisch is dit wellicht mogelijk, maar in het huidig plan met twee 
bussen is dit financieel niet haalbaar. Immers, een bus zou tijdens een 
dienstregeling onderweg moeten opladen, waardoor een derde c.q. 
vierde bus moet worden ingezet.  

B CU05 Pag 69 Zet het college ook in op zelfbeheer van groen 
en woonomgeving door burgers? Zo ja, wat is 
de stand van zaken 

Den 
Ouden 

Op wensen voor zelfbeheer van groen zullen wij positief reageren. Tot nu 
toe hebben wij hiervoor vanuit de woonomgeving geen initiatieven 
ontvangen. Ook niet op locaties waar wij de buurt betrekken bij 
groenomvormingen. Een reden waarom het zelfbeheer aan groen tot 
heden beperkt is gebleven tot particulieren die een strook openbaar 
groen langs hun tuin beheren.  

B CU06 Algemeen Wat is de stand van zaken van een 
aanlegpunt/opstapplek voor de Fast Ferry in 
Bolnes. 

Den 
Ouden 

In het lopend onderzoek van de Provincie en Aquabus b.v. (exploitant 
waterbus) naar de mogelijkheid van zowel een snellere 
waterbusverbinding als een “stopbus”-verbinding tussen Rotterdam en 
Dordrecht wordt die halteplaats meegenomen. 

B CU07 Algemeen  Er is nog steeds een bedrag te vorderen van 3 
primair van ongeveer 400.000. Al tijden horen 
we dat het in handen van een jurist is. Is die 

Den 
Ouden 

Direct na de zomervakantie heeft onze advocaat 3primair een laatste 
maal gesommeerd om tot betaling van het bedrag over te gaan. In reactie 
daarop heeft 3primair nieuwe stukken ingebracht die op dit moment 
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persoon nog onder ons en kunt u precies 
aangeven wat de stand van zaken is.  

bestudeerd worden. Medio november verwachten wij een beslissing te 
nemen over het al dan niet inschakelen van de rechter. 

B CU08 Algemeen Als raad kregen we begin oktober een 
zogenaamde evaluatie huurgewenning 
Slikkerveer Zuid-Oost. Daarin staat dat al in 
voorgaande jaren een bedrag van 100.000 is 
afgeboekt. Kunt u aangeven wanneer dit 
precies is gebeurt en met welke omschrijving? 

Van 
Houcke 

In 2007 is aan Woonvisie een voorschot van € 50.000 uitbetaald voor het 
gemeentelijk aandeel in de huurgewenning. Tot 2012 heeft nog een 
bedrag van  
€ 25.000 in de begroting gereserveerd gestaan.  
In 2012 was duidelijk, dat dit bedrag niet nodig zou zijn voor uitbetaling 
van huurgewenningsbijdragen. Bij de 2e monitor 2012 is dit bedrag 
(budget huurgewenning) dus afgeraamd met als reden, dat de bijdrage 
niet nodig is. 

B CU09 Pag 108 begroting en pag 
112 van 2e PM 

Er zitten verschillen tussen begroting en 2e PM. 
Pag 108 begroting bij totale lasten staat  
26.435.600 en op paag 112 van 2ePM staat 
26.425.000 verder op dezelfde pagina’s bij 
totale baten 760.100 en 749.500; Wat is 
hiermee aan de hand?  

Den 
Ouden 

De opstelling in de begroting is juist. In de monitor heeft een saldering 
plaatsgevonden waardoor de lasten € 10.600 te laag en ook de baten € 
10.600 te laag zijn weergegeven. Dit betreft puur een foutieve 
presentatie. Het saldo van het totale programma is in beide documenten 
gelijk en correct.  
 

B CU10 Pag, 27, 44, 62. Er staan verschillen tussen cijfers op pag 27 en 
195: -112,900 vs -113.100 (toevoeging 
reserve), op pag 44 en 174: -1.824.100 vs 
1.824.300 (saldo voor bestemming), pag 62 en 
195 9.700 vs 9.600 (toevoeging reserve). 
Allemaal kleine verschillen vermoedelijk 
vanwege afrondingen? Is daar geen check op? 

Den 
Ouden 

Het betreft hier inderdaad kleine verschillen vanwege afrondingen. De 
saldi worden gecontroleerd op juistheid. Maar de overzichten uit het 
financieel pakket die daarbij worden gebruikt geven ook 
afrondingsverschillen. Controles op afrondingen worden niet gedaan. 

B CU11 Algemeen Wat is de stand van zaken herstructurering 
Centrum? Is al bekend of Gompy kan blijven? 

Van 
Houcke 

Het project herstructurering Centrum (woonvisie) heeft enige vertraging 
opgelopen. Er is overleg gaande tussen partijen, waaruit nog geen 
concrete informatie is gekomen. 

M CU12 Pag 135 Aantal kolommen is niet ingevuld, bijvoorbeeld 
van schuldhulpverlening, aantal minnelijke 
regelingen enz. Wat zijn daarvan de gegevens? 

Van der 
Sluijs 

Deze indicatoren zijn nieuw toegevoegd aan de monitor. Dit zijn de 
doelstellingen die in het beleid schuldhulpverlening zijn vastgesteld in 
2012. De cijfers zijn nog niet beschikbaar. In het vierde kwartaal van 
2013 wordt de eerste evaluatie van het beleid afgerond en dan zullen de 
cijfers worden ingevuld. 

M CU13 Pag 135 Bereik maatregelen in het kader van 
minimabeleid is van 2011 van 1502 naar 901 in 
2013 gegaan. Dat laatste is deel van het jaar. 
Het lijkt te blijven zakken? Wat is de verklaring? 
Minder noodzaak of slagen we er niet in de 
mensen te bereiken? 

Van der 
Sluijs 

Of er daadwerkelijk een daling plaatsvindt, kan pas na het vierde 
kwartaal 2013 worden geconcludeerd. In het najaar wordt de jaarlijkse 
aanvraagronde van de langdurigheidstoeslag verwerkt en dat geeft nog 
een behoorlijke toename van het aantal aanvragen. Het blijft echter zeer 
lastig om de minima te bereiken en gebruik te laten maken van de 
regelingen. Dit jaar is via het verspreiden van de minimakoffer 
geprobeerd de minima te bereiken. 

M CU14 Algemeen 23 personen zitten in een ID-beschermde baan. Dokter Van de 23 personen zitten er op 1 januari 2014 nog 9 in een 
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In de afgelopen maanden is bezien wat er moet 
gebeuren. Wat is de inschatting per 1 januari? 
Hoeveel van deze mensen komen 
daadwerkelijk zonder baan thuis te zitten en 
wat wordt er vervolgens gedaan om hen naar 
werk te begeleiden? Wat is de uitkomst voor de 
anderen? 

gesubsidieerde baan. De organisaties waar de overige 14 personen 
werkzaam zijn hebben een afbouwregeling aangeboden gekregen. De 
afbouwregeling houdt in dat de persoon in dienst wordt genomen door de 
organisatie en dat de organisatie een op basis van de loonwaarde 
bepaalde subsidie voor maximaal 2 jaar ontvangt.  Stand van zaken 
medio oktober 2013: 
- 2 personen zijn met een afbouwregeling in dienst genomen; 
- 1 persoon is een regeling aangeboden tot aan zijn AOW gerechtigde 

leeftijd; 
- Bij 2 personen loopt een aanvraag voor Wajong/WIA uitkering; 
- 1 persoon wordt hoogstwaarschijnlijk overgenomen door Pameijer 

met een afbouwregeling; 
- Bij 3 personen wordt Talenta ingezet voor een traject van  werk naar 

werk, mogelijkheid met een afbouwregeling voor de eventuele nieuwe 
werkgever; 

- Bij 4 personen zijn de regisseurs werk ingezet voor begeleiding van 
werk naar werk, met een eventuele afbouwregeling voor de nieuwe 
werkgever; 

• 1 persoon heeft 100% loonwaarde en heeft geen gebruik gemaakt 
van de regisseurs werk. 

M CU15 Algemeen Wat is de stand van zaken rond de wachtlijst 
van het Maatschappelijk Werk 

Dokter Sinds 12 september 2013 was er geen wachtlijst meer tot 4 oktober. 
Momenteel staan er drie wachtenden op de wachtlijst. Met Vivenz 
worden nieuwe afspraken gemaakt omtrent de wachtlijst. 

M CU16 Pag 155 Wat is de stand van zaken? Is er al een nieuwe 
invulling voor het pand van Korbalver. Bolnes? 

Dokter Er is nog geen nieuwe invulling voor dit pand. In de notitie 
maatschappelijk vastgoed is dit pand meegenomen. 

G CU17 Algemeen In de aanbiedingsbrief staat dat over de 1,2 
miljoen in januari/februari 2014 voorstellen zijn 
te verwachten en op pag 7 van de begroting 
staat dat de er nadere voorstellen komen in de 
BAR begroting 2015. Wat wordt het concreet? 

Den 
Ouden 

In de BAR-begroting voor 2015, die uiterlijk voor 15 juli 2014 moet zijn 
vastgesteld, zullen wij met nadere voorstellen komen over de invulling 
van de € 1,2 miljoen. Gezien de voorbereidingen op deze begroting 
verwachten wij u eind februari 2014 hierover meer duidelijkheid te geven.  

G CU18 Algemeen Graag ontvangen wij  een overzicht van de 
personele invulling van Ridderkerk -stand 
heden- in Fte’s en wat voor functies het zijn per 
afdeling/sectie/domein. 

Dokter De huidige formatie van Ridderkerk bedraagt 318,1 fte (bron: organigram, 
juli 2013). Voor de verdeling verwijzen wij naar het overzicht bij vraag 
PVDA56.  
  
In het plaatsingstraject is van alle medewerkers bepaald wat hun functie 
in de nieuwe organisatie zal worden. Deze functies zijn bepaald op basis 
van de huidige hoofdtaken van de medewerkers. Daarmee komen oude 
en nieuwe functie op hoofdtaken voor de meeste medewerkers overeen 

B D66GL01 Pag 17 Ridderkerk is een Hoe hoog is het percentage nu al verkochte Van 
Houcke 

Het percentage kavels dat de gemeente heeft uitgegeven bedraagt 21% 
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ondernemende kern kavels op Cornelisland? (4,89 ha) van in totaal 22,76 ha. Hierbij zijn het kavel van Hak Transport 
en het kavel dat eind 2013 wordt uitgegeven inbegrepen. 

B D66GL02 Pag 24 vuilophaal Er staat niks opgenomen over de door de raad 
aangenomen motie mbt het ophalen van plastic 
afval. Waarom niet?  

Den 
Ouden 

Het verbeteren van de afvalinzameling en afvalscheiding heeft continue 
de aandacht. Uit voorgaande studies is gebleken dat de overlast door 
plastic inzameling niet leidt tot grote knelpunten. Er wordt onderzoek 
gedaan naar de verbetering van de inzameling en scheiding van plastics. 
Door een aantal knelpunten aan te pakken en te zoeken naar 
alternatieven kunnen er meerdere aandachtsvelden in één keer worden 
aangepakt. De vraag beperken tot overlast doet geen recht aan de 
vraagstukken op dit gebied. 

B D66GL03 Blz 19 openbaar vervoer Waarom wordt het kerndoel ‘verbeteren van het 
openbaar vervoer’ niet vertaald in het 
streefcijfer? 

Den 
Ouden 

Door de bezuinigingen is afgezien van het vermelden van een streefcijfer. 
Bij elk vervoerplan wordt getracht voor Ridderkerk een maximale kwaliteit 
te behalen c.q. te behouden. Tot nu toe leidt dat tot vrijwel behoud van 
kwaliteit.  

B D66GL04 Blz 22 Jongerencentrum Het functioneren van het Jongerencentrum 
heeft een relatief laag streefcijfer, wat ook niet 
gestegen is in de jaren nadat het nieuwe 
jongerencentrum aan de PC hoofdstraat is 
geopend met in de loods extra professionele  
krachten en veel activiteiten. Wat is hier de 
reden van en zou het streefcijfer niet hoger 
moeten liggen? 

Dokter Het genoemde streefcijfer betreft het oordeel van de burger over de 
welzijnsvoorzieningen in de gemeente. En gaat dus niet specifiek over 
het Jongerencentrum.  

B D66GL05 Blz 22 Cultureel aanbod Is er een prestatiecontract voor het culturele 
aanbod in theater het Plein? Krijgt deze 
subsidie en wordt dit aanbod meegenomen in 
het waarderingscijfer voor cultureel aanbod? 

Dokter Er wordt geen subsidie verleend aan Optisport voor het culturele aanbod 
van theater Het Plein en daarom worden hierover ook geen 
prestatieafspraken gemaakt.  
Het culturele aanbod van theater Het Plein vormt een onderdeel van het 
totale aanbod van culturele voorzieningen waarvoor via 
waarstaatjegemeente.nl door burgers jaarlijks een waarderingscijfer 
wordt gegeven.  

B D66GL06 Blz 22 Cultureel aanbod Is er een prestatiecontract voor het culturele 
aanbod in theater het Plein? Krijgt deze 
subsidie en wordt dit aanbod meegenomen in 
het waarderingscijfer voor cultureel aanbod? 

Dokter Er wordt geen subsidie verleend aan Optisport voor het culturele aanbod 
van theater Het Plein en daarom worden hierover ook geen 
prestatieafspraken gemaakt.  
Het culturele aanbod van theater Het Plein vormt een onderdeel van het 
totale aanbod van culturele voorzieningen waarvoor via 
waarstaatjegemeente.nl door burgers jaarlijks een waarderingscijfer 
wordt gegeven. 

B D66GL07 Blz 34 Bevolkingsopbouw Welke concrete acties zijn inmiddels genomen 
om invulling te geven aan de nota Grijs, zilver 
en goud en is er al een deel uitgewerkt met de 

Dokter In de eerste helft van dit jaar is in kaart gebracht welke lopende 
activiteiten aansluiten bij de vergrijzingsnota en bijdragen aan het 
realiseren van de door de raad geformuleerde ambities. Over het 
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partners? resultaat is de raad voor het zomerreces geïnformeerd via een 
raadsinformatiebrief. In de afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd 
met de partners uit de zorg over hun activiteiten. Ook zijn hebben er 
groepsgesprekken plaatsgevonden met deelnemers aan het WMO-
partnerplatform over mogelijke oplossingen van vraagstukken zoals 
benoemd in de nota. Uit deze gesprekken is een aantal signalen naar 
voren gekomen waarover op dit moment intern overlegd wordt hoe deze 
op te pakken.  

B D66GL08 Blz 36 Buurtbus 
 

Hoeveel passagiers maken gebruikt van de 
buurtbus de laatste jaren? 

Den 
Ouden 

Ca. 13.000 passagiers per jaar. 

B D66GL09 pag 90 bedrijfsterreinen en 
winkelcentra 

Wat kan de gemeente doen om leegstand 
minimaal te houden?  

Dokter De mogelijkheden voor de gemeente zijn beperkt. Het gaat primair om 
vraag en aanbod op de markt. De gemeente heeft geen invloed op de 
koop- en huurprijzen. De speelruimte die de gemeente heeft, betreft het 
faciliteren van en meedenken met ondernemers die zich willen vestigen. 
Een tweede punt is de aantrekkelijkheid van de bedrijfsomgeving. Op dit 
vlak signaleren we (o.a. via bedrijfsbezoeken) knelpunten en lossen die 
waar mogelijk op. 

B D66GL10 pag 90 bedrijfsterreinen en 
winkelcentra 

Wat heeft het college tot nu toe gedaan om 
leegstand te voorkomen? 

Dokter De contacten met winkeliers en grote vastgoedpartijen zijn 
geïntensiveerd. Daarnaast een faciliterende houding richting 
ondernemers die willen investeren. In een raadsinformatiebrief die begin 
november verstuurd wordt, wordt hierop uitgebreider ingegaan. 

B D66GL11 Pag 130 
Lijkbezorgingsrechten 

Waarom wordt er geen inflatiecorrectie 
toegepast op de lijkbezorgingsrechten voor 
2014? 

Den 
Ouden 

Zonder toepassing van de inflatiecorrectie op de tarieven zijn de tarieven 
voor 2014 reeds kostendekkend. 

B D66GL12 Pag 135 Toename 
concernoverhead 

Betekent dat er in het verleden kosten aan 
GREXen werden toegekend die daar niet thuis 
hoorden? Ook op pag 190 wordt over de relatie 
GREX en toerekening uren en overhead 
gesproken. Kunt u toelichten wat hier mee 
bedoeld wordt? 

Den 
Ouden 

De kosten die in het verleden aan de grondexploitaties (GREXen) werden 
toegerekend hoorden daar zeker wel thuis. Nu mede door de financieel 
economisch situatie de grondexploitaties een lagere omzet laten zien 
kunnen we ook steeds minder kosten aan grondexploitaties toerekenen. 
Om dit goed in beeld te brengen werken we aan een plan waarbij we de 
gevolgen van een reële kostentoerekening (van zowel de 
concernoverhead als de specifieke gemeentelijke uren aan de GREXen) 
in beeld zullen brengen.  

B D66GL13 Pag 137 Financiele- en 
imagoschade  

Voor welke instellingen geldt de omschrijving: 
“…..(grote) gesubsidieerde instellingen in de 
gemeente dat zonder subsidie geen 
bestaansrecht heeft.”? (svp namen noemen) 

Dokter Dit geldt voor alle door de gemeente gesubsidieerde maatschappelijke 
instellingen met personeel. Er kan hierbij worden gedacht aan 
instellingen als To Be, Vivenz, Sport en Welzijn en de bibliotheek. 

B D66GL14 Pag 170 Cornelisland Wanneer krijgen wij het marketingplan 
Cornelisland te zien? 

Van 
Houcke 

U wordt uiterlijk in december 2013 over het marketingplan geïnformeerd. 

B D66GL15 Pag 187 Ontrekkingen Is er voor de aanpassing van de bushaltes voor Den Ja, er is een subsidie toegekend van € 188.000. 
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minder validen geen subsidie?  Ouden Hiervan is in 2012 een bedrag van € 94.000. ontvangen. 
Het restant bedrag staat nu nog geraamd voor 2013, maar het bedrag 
wordt in 2014 ontvangen. Bij de slotwijziging wordt dit bedrag 
doorgeschoven. 

B D66GL16 Pag 223 bijlage 9 Is de bezuinigingslijst geactualiseerd? Den 
Ouden 

Bijlage 9 - Invulling financiële paragraaf coalitieakkoord “Zorg voor de 
samenleving” is niet geactualiseerd. Dit is bovenaan elke pagina van 
deze bijlage aangegeven met de tekst: “zoals gepubliceerd in de 1e 
programmamonitor 2013 en Kadernota 2014”. 
Voor Bijlage 10 - Reservelijst met bezuinigingsmogelijkheden zie de 
toelichting bij vraag CDA14. 

M D66GL17 Pag 14 werkgelegenheid 
structuur de ruimte om te 
vernieuwen 

Welke concrete acties worden uitgezet om 
actief te werven? 

Dokter Voor de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen is een marketingplan 
ontwikkeld. Over de overige mogelijkheden wordt u begin november 
geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. 

M D66GL18 Pag 15. 
Werkgelegenheidsstructuu
r 

Is er binnen de BAR organisatie ook ruimte 
gecreerd voor mensen uit de participatie wet? 

Dokter Er is nog geen concrete ruimte in de BAR organisaties gecreëerd voor 
mensen uit de Participatiewet. Wel wordt de schoonmaak van de 
gemeentelijke gebouwen verricht door Ridderkerkers met een WSW-
indicatie. Dit wordt in ieder geval als eerste stap gezien voor de 
verplichting die de gemeentelijke organisatie heeft tot het opnemen van 
medewerkers met een arbeidsbeperking. In 2014 zal dit, naar aanleiding 
van de definitieve wettekst, verder worden uitgewerkt. 

M D66GL19 Pag 16 samenwerking 
onderwijs, ondernemers 
en overheid 

Kan ik opmaken er nog geen structureel 
overleg plaatsvind? 
Waarom wordt er voor samenwerking alleen 
naar NR gekeken en niet naar andere te 
ontwikkelen bedrijventerreinen zoals 
Cornelisland?  

Dokter Er is structureel overleg met zowel onderwijspartijen als ondernemers. 
Aan het opzetten van een structurele samenwerking tussen onderwijs en 
ondernemers wordt momenteel gewerkt. Om ook op lange termijn 
betrokkenheid te creëren is het van belang dat de wederzijdse behoeften 
goed worden geïnventariseerd en gekoppeld kunnen worden. 
De samenwerking staat vanzelfsprekend open voor alle ondernemers en 
is niet gebonden aan een specifiek bedrijventerrein. Wel zien we voor NR 
goede mogelijkheden, gelet op de ervaringen met agf-bedrijven op 
Verenambacht en Barendrecht-Oost. 

M D66GL20 pag 27 extramurele 
zorgzwaartepakketten 

Is de extra 52.000 euro alleen uitgegeven aan 
communicatie? 

Van der 
Sluijs 

Dit bedrag is gereserveerd voor communicatie. Hieronder valt ook het 
opzetten van een digitaal systeem waar vraag en aanbod rond 
vrijwilligerswerk op elkaar worden afgestemd.  

M D66GL21 Pag 28 correctie 
bedrijfsvoering 

Klopt het dat de bedrijfsvoeringskosten van 
grondexploitaties 415.000 euro is? 

Den 
Ouden 

Nee, dit is niet juist. Het betreft hier een correctie op de aan de 
grondexploitaties door te berekenen overheadkosten van de gemeente. 
Omdat de werkzaamheden in de grondexploitaties minder zijn dan 
gepland, kunnen er minder overheadkosten worden doorberekend aan 
de grondexploitaties. 
Zie ook het antwoord op uw vraag D66GL12. 

M D66GL22 Pag 29 subsidie S&W Welke concrete aanleiding was er om in 2013 Dokter De afspraken zoals deze zijn opgenomen in de eind 2011 afgesloten 

Raadsvragen en antwoorden d.d. vrijdag 18 oktober 2013                           11 



Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

de 5% voor personeelsrisico’s  toe te kennen? 
Is dit anders dan in de jaren hiervoor? 

raamovereenkomst tussen de gemeente en Sport en Welzijn.  
Door op deze wijze specifieke personeelsrisico’s af te dekken, behoeft 
Sport en Welzijn hiervoor niet jaarlijks een relatief dure verzekering af te 
sluiten. Hiermee zijn op de langere termijn de exploitatielasten van Sport 
en Welzijn lager en behoeft de gemeente minder middelen hiervoor te 
subsidiëren. 

M D66GL23 Pag 31 Gezonde 
bevolkingsopbouw 

Waarom staat hier niet opgenomen dat de 
gemeenteraad een hoger ambitieniveau heeft 
vastgesteld dan in de nota voorgesteld? (N.B. 
de gemeenteraad heeft uitgesproken dat men 
de vergrijzing wil tegengaan.) 

Dokter De gemeenteraad heeft inderdaad uitgesproken dat er ook de nodige 
inzet moet zijn om het voor jongeren en jonge gezinnen aantrekkelijk te 
maken om zich in Ridderkerk te (blijven) vestigen. Daarvan wordt niets 
afgedaan.  
 

M D66GL24 Pag 33 Stadsregio Een uitgangspunt van 
verstedelijkingsscenario’s is een evenwichtigere 
spreiding van sociale woningvoorraad in de 
regio. Wat is de verwachting van het college 
voor wat dit betekent voor Ridderkerk (meer of 
minder sociale woningbouw ten opzichte van de 
huidige situatie?).  

Van 
Houcke 

Gelet op de eerder gemaakte afspraken over gewenste woonmilieus en 
spreiding van de sociale voorraad is de inzet in Ridderkerk nog steeds 
zoals bij u bekend. Plannen hebben vertraging opgelopen en sommige 
zijn helemaal vervallen.  
Er zijn bijna geen nieuwe plannen voor sociale woningbouw. De plannen 
die er zijn gaan vooral om vervanging van gesloopte sociale 
huurwoningen.  

M D66GL25 Pag 34 Elektrisch rijden Er komen eind 2013 5 nieuwe elektrische 
oplaadpalen. Op welke locatie komen die? En 
hoe wordt dit bepaald?  

Den 
Ouden 

Deze palen zijn bij de Stichting E-laad aangevraagd door particulieren en 
zullen, voor zover mogelijk, dichtbij het adres van de aanvragers in de 
openbare ruimte worden geplaatst. De uitvoering daarvan is vrijwel 
afgerond. 

M D66GL26 Pag 48 Doorontwikkeling 
participate 

Wat is de exacte status van initiatieven die 
moeten bij dragen aan e-participatie? 

Van der 
Sluijs 

De nieuwe gemeentelijke website maakt het gemakkelijker om inwoners 
te bereiken voor participatie. We vinden nieuwe deelnemers voor 
projecten en we betrekken nieuwe mensen bij platforms en projecten via 
de gemeentelijke informatie op de site. 
Diverse participatieactiviteiten niet meer via vergaderingen en brieven 
plaats maar via mailcontact. 
Samen met de jongerenraad onderzoeken we momenteel verschillende 
keuzemogelijkheden. We bekijken met name het verschijnsel ‘bloggen’ 
als optie die goed zou kunnen passen bij participatieprojecten.   
In het nieuwe project ‘Thuis in de Wijk’ gaat online-participatie een grote 
rol spelen. 

M D66GL27 Pag 49 Regionale 
samenwerking 

Wat is de visie van het college als het gaat om 
samenwerking in BAR verband op het gebied 
van woningvoorraad?  

Van 
Houcke 

De BAR-gemeenten vormen samen met Rotterdam-zuid de subregio 
Zuidrand. Er wordt overlegd en afgestemd in subregio-verband. De BAR-
gemeenten brengen in die samenwerking in, dat er solidariteit is met de 
grote opgave op Rotterdam –zuid. Tegelijkertijd wordt aangegeven, dat 
het niet zo kan zijn, dat de BAR-gemeenten te zwaar belast worden met 
de herhuisvesting van de sociaal zwakkere bewoners van Rotterdam-
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zuid.  
De samenwerking binnen BAR-verband moet verder vorm krijgen met 
oog voor het verschil in woningvoorraad per gemeente. Zo is het 
percentage sociale voorraad in Ridderkerk aanmerkelijk hoger dan in 
Albrandswaard en Barendrecht. Ook is Ridderkerk al langer bezig met 
herstructureren. Zowel van bedrijfsterrein (bijvoorbeeld langs de Nieuwe 
Maas) als van de bestaande voorraad (projecten van Woonvisie). 

M D66GL28 Pag 57 Oordeel client 
indicatiestelling 

Wanneer moet de 80% gehaald worden? Van der 
Sluijs 

In de nieuwe opzet van het tevredenheidsonderzoek wordt niet meer 
gevraagd naar de tevredenheid over de indicatiestelling, maar de 
tevredenheid over de voorgestelde oplossing. Dit past sluit beter aan bij 
de kantelingsgedachte. Op dit moment is 86% van de cliënten tevreden 
over de indicatiesteling. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek WMO 
van de SGBO. Het streven is om dit percentage minimaal te handhaven.  

M D66GL29 De kanteling Hoeveel gekantelde gesprekken hebben er in 
2013 plaatsgevond? Hoevaak is de gekantelde 
werkwijze toegepast?  
 

Van der 
Sluijs 

In de registratie wordt geen onderscheid gemaakt of er wel of geen 
huisbezoek heeft plaatsgevonden. Er kan dus niet worden aangegeven 
hoeveel gesprekken hebben plaatsgevonden. Gesprekken vinden in 
ieder geval plaats bij ongeveer 95 % van de nieuwe cliënten en bij 
herindicaties.  

M D66GL30 Pag 64 Werk en inkomen Hoe vertalen de drie doelstellingen door naar 
Ridderkerk? (graag in aantallen) 

Dokter De aantallen bij de doelstellingen binnen de aanpak bestrijding 
Jeugdwerkloosheid voor de gemeente Ridderkerk zijn de volgende: 
- Minimaal 8 jongeren. Hiervoor worden de middelen ingezet ten 

behoeve van begeleidingskosten, loonkostensubsidie en/of 
scholingsbudget. 

- Minimaal 4 jongeren. Hiervoor wordt in BAR verband extra capaciteit 
ingehuurd om BBL plaatsen te vinden. 

- Het opstellen van lokale projecten naar andere regiogemeenten. 
Hierdoor wordt het aanbodpallet per gemeente een stuk groter. 

M D66GL31 Pag 95 bedrijfsvoering Uit de tekst kan ik niet opmaken of de zes in 
2013 aanbesteedde voertuigen ook elektrisch 
zijn. Is dit het geval?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Den 
Ouden 

Het betreft inderdaad zes elektrische voertuigen.  

M D66GL32 Pag 137 Wachtijden balie Hoe komt het dat het percentage geholpen 
binnen de tijd zo schommelt?  
 

Dokter Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vakantieperiodes en feestdagen. 
In mei is bijvoorbeeld het aantal klanten bijna gelijk aan maart. Maar in 
mei zit een vakantieblok en zijn er feestdagen. Hierdoor blijven er minder 
openingsdagen over. 

G D66GL33 Pag14 “De BAR 
organisatie is onze eigen 
organisatie….”| 

Is het theoretisch mogelijk bepaald beleid niet 
te laten uitvoeren door de GR BAR maar uit te 
besteden aan een andere derde partij? 

Attema Ja, theoretisch is dat mogelijk, maar wel is afgesproken om zoveel 
mogelijk gezamenlijk op te trekken. 

G D66GL34 BAR algemeen Wie en hoe wordt bepaald wat “basis” is en wat 
maatwerk is? 

Den 
Ouden 

Basispakket: Alle drie de gemeenten nemen dit product af. Het product is 
zowel beleidsmatig als qua uitvoering gelijk, dan wel de ambtelijke inzet 
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is ondanks kleine verschillen gelijk. De inspanning die geleverd moet 
worden is per gemeente gelijk. 
Het beleid en de ambtelijke inzet zijn per gemeente in beeld gebracht en 
aan de hand daarvan ingedeeld bij maatwerk of basispakket. Als één van 
de drie gemeenten afwijkt, dan valt het product in “maatwerk”. De 
directie(s) en de colleges hebben zo vastgesteld wat maatwerk en 
basis/standaard is. 

B gK01 Extra parkeerplaatsen 
driehoek ’t Zand. 
blz. 88. 

Er wordt een bedrag van € 263.200 
beschikbaar gesteld aan Woonvisie met een 
afschrijving ineens van de Alg. Res.  
Vragen: 

• Maakt dit bedrag soms deel uit van de 
afkoopsom aan Woonvisie? 

• Komt er ooit nog iets terug van dit 
geld? 

• Van wie is de grond onder die 
parkeerplaatsen? 

• Komt dit bedrag boven op het integraal 
akkoord met Woonvisie van € 700.000 
(blz. 29) ? 

Van 
Houcke 

Het bedrag van € 263.200 maakt geen deel uit van een afkoopsom, maar 
is een bijdrage die aan Woonvisie beschikbaar wordt gesteld voor de 
inrichting van het openbaar gebied.  
Het bedrag wordt besteed aan de inrichting van het openbaar gebied. Er 
komt geen geld terug. 
Het gaat om parkeerplaatsen in het openbaar gebied, dus op grond van 
de gemeente. 
Het bedrag maakt geen deel uit van het genoemde bedrag van € 
700.000. 
Zie voor meer informatie het raadsbesluit van 30 mei 2013. 

B gK02  Gemeente betrekt 
burgeres in voldoende 
mate bij totstandkoming 
beleid 
Blz. 14  
 

Realisatie 5,5 streefcijfer 6,0 sinds 2010, hier zit 
weinig progressie in. Is dit te verklaren?  

Van der 
Sluijs 

We kunnen dit niet echt verklaren, want het zou anders moeten zijn. Bij 
steeds meer projecten heeft de participatieparagraaf aandacht en wordt 
met burgers samengewerkt. In de evaluatie van de uitgangspunten voor 
participatie komt naar voren dat de verwachtingen van mensen vaak 
hoger zijn dan de ruimte die er bij participatie is. Dat is frustrerend. 
Volgend jaar gaan we daarom hard aan de slag met de thema’s uit de 
evaluatie. 

B gK03 Versterkte identiteit en 
samenhang van 
ontwikkelingen op 
wijkniveau 
Blz. 16 

Opstellen van jaarplannen….jaarplannen zijn dit 
jaar niet aangeboden aan de wijkoverleggen. 
Zijn wel essentieel onderdeel van beleid. 
Waarom niet? 

Attema Het is dit jaar inderdaad niet gelukt aan het begin van het jaar 
jaarplannen aan te bieden aan de wijkoverleggen. Het aanleveren van 
gegevens voor een gemeentelijk jaarplan liep stroef. De ambitie voor 
2014 is om gezamenlijk met onze partners wijkactieplannen op te stellen. 
Aan de wijkoverleggen is halverwege het jaar medegedeeld dat de 
gemeente en haar partners hun energie steken in het in op tijd 
aanleveren van de gezamenlijke jaarplannen 2014. 

B gK04 Verbeterde positie 
openbaar vervoer 
Blz. 19 

Hoe staat het met de toekomst van de 
buurtbus? 

Den 
Ouden 

Momenteel wordt onderhandeld met Stadsregio en relevante 
marktpartijen om de buurtbus vanaf 2014 verder te professionaliseren. 
Deze onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium. Zodra duidelijk 
is wat de financiële consequenties zijn wordt de raad nader 
geïnformeerd.  
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B gK05 Bereikbaarheid verbeteren 
Blz. 19 

Rotonde Vlietlaan-Donkerslootweg, wanneer is 
die aanleg in de raad geweest? 
Kruising Lagendijk-Burg. De Zeeuwstraat geeft 
verkeerstechnische problemen, wordt daar ook 
al aan een rotonde gedacht?  

Den 
Ouden 

Bij besluit van de raad van november 2011 is de rotonde in de begroting 
2012-2015 opgenomen. 
Bij ons zijn geen grote verkeerstechnische problemen bekend. Er wordt 
dan ook niet gedacht aan een rotonde. 

B gK06 Gebiedsvisie deltapoort  
Blz. 25  

De visie is een richtlijn, wat moeten wij daar 
verder aan uitwerken? 

Den 
Ouden 

De gebiedsvisie Deltapoort is een visie, die wordt uitgewerkt in concrete 
projecten. Het gaat om 5 projecten, waarvoor een uitvoeringsprogramma 
wordt opgesteld. Het gaat om de volgende projecten: 
- Sanering van verspreid staand glas. 
- Het aanleggen van een recreatief routenetwerk  
- Grondgebonden Landbouw 
- Bereikbaarheid 
- Economie 
Alle gemeenten op IJsselmonde werken samen met de provincie om voor 
deze projecten uitvoeringsprogramma’s op te stellen en deze op termijn 
uit te voeren. 
Ook Ridderkerk levert voor alle projecten ambtelijke capaciteit. Voor het 
project ‘sanering van verspreid glas’ levert Ridderkerk de ambtelijke 
trekker/ intergemeentelijke projectleider. 

B gK07 Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw 
Reijerwaard   
pag. 136   

Is er bij de vaststelling van de OZB ook 
rekening gehouden met de rentelast van 
Cornelisland en Nieuw Reijerwaard? (immers 
als dit oploopt is de burger de dupe)  

Den 
Ouden 

De berekening en bepaling van de WOZ als grondslag voor de OZB 
geschiedt onafhankelijk en conform wettelijke regelgeving. 

B gK08 Voldoende en 
hoogwaardig groen in en 
rond de wijken 
Blz. 70 

Ridderkerk kent veel groen, o.a. van Woonvisie. 
Daarover vindt afstemming plaats. Wat zijn de 
afspraken over beheer van groen en eventuele 
herplant van bomen? 

Den 
Ouden 

Met Woonvisie is over het kappen van bomen de volgende afspraak 
gemaakt. Eind zomer informeert Woonvisie de gemeente over de 
gewenste bomenkap in gemeen-schappelijke tuinen, met de daarbij 
behorende herplant. Deze informatie komt op de kaplijst van de 
gemeente te staan, t.b.v. natuur- en wijkorganisaties. Dit heeft in 2012 
voor het eerst plaatsgevonden. De bevindingen waren goed. Het proces 
wordt op deze wijze gecontinueerd.  

B gK09 Water kwantiteit en 
kwaliteit verbeteren 
Blz. 70 

Afkoppelen van HWA bij woningen langs de 
Waal. Voor bewoners kosteloos, wat kost het 
de gemeente? 

Den 
Ouden 

De netto kosten voor de gemeente Ridderkerk is na aftrek van de 
toegekende subsidies € 473.000. De onderbouwing van deze netto 
kosten staat vermeld in het vGRP 2013 – 2017 op bladzijde 49. De 
bekostiging is in het vGRP verwerkt.  

B gK10 Er zijn voldoende 
voorzieningen in de 
gemeente 
Blz. 72  

Winkelgebied aantrekkelijk houden voor 
ondernemers. Vindt u het verantwoord de 
parkeertarieven met 10% te verhogen in deze 
tijd, t.o.v. de exploitatie van winkels? 

Den 
Ouden 

Het betreft een verhoging voor een deel van de (betaald) 
parkeerplaatsen. Zo is het tarief in parkeergarage Koningsplein gelijk 
gebleven. Daarnaast blijft de consument de beschikking houden over 
gratis parkeerplaatsen. Mede door deze mix (en de keuze voor de 
consument) verwachten wij nauwelijks tot geen negatieve effecten op de 

Raadsvragen en antwoorden d.d. vrijdag 18 oktober 2013                           15 



Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

exploitatie van winkels. 
B gK11 

 
 
 

 Verkeersveiligheid in 
gemeente is goed  
blz.80 
 

Wanneer wordt de verkeersituatie van de St. 
Jorisstraat in beeld gebracht, aangevuld met de 
resultaten van de camera die er 7 dagen heeft 
gestaan? 
 

Den 
Ouden 

Binnenkort zal middels een raadsinformatiebrief het resultaat van de 
videoregistratie worden gerapporteerd, alsmede het plan van aanpak 
naar aanleiding daarvan. 

B gK12 bushaltes minder validen 
blz. 83 
 

Zijn deze nu in geheel Ridderkerk aangepast? 
 

Den 
Ouden 

Nee, nog niet. Uiterlijk einde 2014 zullen ook de haltes Visvliet nabij 
Brasem, Populierenlaan nabij Kastanjelaan, Da Costalaan, 
Rijksstraatweg nabij Mauritsweg zijn aangepast. Later volgen nog de 
haltes Rijksstraatweg nabij Hermitage en Vlietlaan nabij sporthal 
Drievliet. 
 

B gK13 kapitaallasten 
opderwijsgebouwen blz. 
86 
 

Welke kapitaalslasten zijn er vervallen voor de 
Johannes Post School? 
 

Den 
Ouden 

M.i.v. 2014 vervallen een tweetal investeringen, te weten: 
• Herstel dak en aanbreng drainage;  
• Bouwkundige voorzieningen wegens opheffen dislocatie; 
M.i.v. 2017 vervalt de investering in de oorspronkelijke bouw van deze 
school. 

B gK14 geluidsreductie 
Rotterdamseweg blz. 86 
 

Over welke maatregelen wordt hier gesproken? 
 

Van 
Houcke 

Er wordt door milieu momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de 
werking van het geluidswal. Mocht de geluidswal niet voldoen worden 
deze gelden ingezet om maatregelen te nemen. Eén van de mogelijke 
maatregelen is het aanbrengen van geluidsarm asfalt op de 
Rotterdamseweg. Hier zijn wij wel afhankelijk van het Waterschap 
Hollandse Delta.  

B gK15 toeristenbelasting 
blz. 123 
 

Deze belasting is niet doorgegaan, maar er zou 
iets van een fonds gesticht worden i.p.v. Hoe 
staat het daarmee? 
 

Dokter De oprichting van het cultuurfonds is nagenoeg een feit. Echter op dit 
moment zijn er meerdere initiatieven in Ridderkerk die iets vergelijkbaars 
voorstellen. Wij willen hier graag bij aanhaken en als het enigszins kan 
tot een combinatie van initiatieven komen.  Wij informeren u zo spoedig 
mogelijk over het vervolg.  

B gK16 top 10 risico’s  asbest 
blz. 135 
 

Asbest risico’s in gemeente panden zijn toch 
geïnventariseerd onlangs? 
 

Den 
Ouden 

Er is een handleiding Asbest opgesteld. Deze gaat in op hoe te handelen 
bij sloop en bouwkundige klussen. In 2013 zijn alle gebouwen globaal 
geïnspecteerd. Omdat voor een goede inventarisatie destructief 
onderzoek nodig is, is er voor gekozen per situatie specifiek onderzoek te 
doen. Hiermee worden risico’s zo klein mogelijk gehouden, maar zijn 
nooit uit te sluiten.  

B gK17 openbaar groen incl. 
recreatie blz. 141 
 

Waar is recreatiegebied Strevelszicht? 
 

Van 
Houcke 

Waarschijnlijk wordt hier de Waalbocht (Strevelshoek) bedoeld waar 
kleine zeilmogelijkheden zijn (surfen, zeilen en roeien). Dit is onderdeel 
van het gebied Waal en Devel dat het Natuur en recreatieschap 
IJsselmonde beheert.  

B gK18 reserves Kolom totale reserves in begroting 2013 had Den De cijfers uit de (primaire)begroting 2013 zijn achterhaald. De reserves 
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blz. 186 
 

heel andere cijfers, hoe kan dat? 
 

Ouden zijn aangepast wegens begrotingswijzigingen die zich in de loop van 
2013 hebben voorgedaan waaronder die van de 1e en 2e 
programmamonitor 2013.  

B gK19 algemene vraag/kadernota 
blz. 18 

In het kader van de ondersteuning van de 
donkere dagenaanpak en het bestrijden van 
jeugdoverlast  is het voornemen om een 
mobiele cameraopstelling aan te schaffen. De 
kosten zijn nog niet opgenomen in de 1e 
monitor, staan ze wel in de tweede monitor? 
 

Attema In de 1e programmamonitor 2013 is het voornemen om een mobiele 
camera aan te schaffen al gemeld. In de 2e programmamonitor 2013 is 
de aanschaf aangekondigd in het ‘Overzicht nieuwe investeringen in 
voorbereiding’ in de bijlage over het investeringsvolume.  

M gK20 Subsidie Sport & Welzijn. 
(blz. 29) 

In de programma monitor staat dat er met de 
subsidie ook nog € 200.000  is overgemaakt 
voor personeelsrisico's. 
Voor deze € 200.000 bleek geen dekking 
binnen de begroting te zijn. 
  
Vraag 1 :  
Hoe is het mogelijk dat zo'n groot bedrag wordt 
overgemaakt zonder dat daar dekking 
tegenover staat? 
  
Vraag 2 :  
Is het gebruikelijk om de risico's welke 
normaliter zijn verbonden aan het ondernemen 
van externe partijen, af te wentelen op de 
gemeenschap?  

Dokter Het is niet ongebruikelijk en zelfs wenselijk dat organisaties 
voorzieningen treffen om personeelsrisico’s af te dekken. Veelal wordt dit 
gedaan door het afsluiten van verzekeringen, die als overhead worden 
doorbelast in de kostprijs van producten of activiteiten van organisaties. 
Door op deze wijze specifieke personeelsrisico’s af te dekken, behoeft 
Sport en Welzijn hiervoor niet jaarlijks een relatief dure verzekering af te 
sluiten. Hiermee zijn op de langere termijn de exploitatielasten van Sport 
en Welzijn lager en behoeft de gemeente minder middelen hiervoor te 
subsidiëren. 

M gK21 Planning actualiseren 
bestemmingsplannen. 
(bijlage 8) 

In de programmamonitor en ook in de begroting 
wordt aangegeven wanneer ruimtelijke plannen 
zullen worden gemaakt. 
Er worden WOP'S bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen aangekondigd, tot aan 
het jaar 2021. 
Er is geen sprake van het omzetten van een 
vastgestelde beheer verordening  naar een 
daadwerkelijk bestemmingsplan tot aan 2021. 
Vraag:  
Is het college voornemens om de vastgestelde 
beheers verordeningen voor de volle 10 jaar te 
laten lopen? 
 

Van 
Houcke 

De recent vastgestelde beheersverordeningen worden herzien als 
ruimtelijke gewenste ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen blijken uit een wijkontwikkelingsprogramma. 
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M gK22 In en rond de wijken is 
voldoende groen 
Blz. 17  

De afgelopen periode zijn 309 bomen gekapt, 
328 herplant, waarvan 56 door RWS. We 
hebben nog ongeveer 80 bomen van RWS ‘te 
goed’ hoe staat het daarmee? (vanwege 
kappen en dunnen in 2011?) Heeft de 
gemeente alles wat gekapt is vervangen? 
Hoe zit dat met de bomen van het Waterschap 
heeft die ook herplantplicht? 

Den 
Ouden 

Continue wordt naar volwaardige herplant gestreefd op locaties waar 
bomen worden gekapt. Waar dit niet lukt wordt in de omgeving of in de 
wijk naar ruimte voor nieuwe bomen gezocht, conform de uitgangspunten 
van het Bomenplan. 
Het “tekort” van Rijkswaterstaat was 99 bomen. 56 bomen en 450 m² 
beplanting (is 9 bomen) zijn herplant aan de Kruisweg bij de 
Boomfeestdag. Er is overleg gaande om deze winter tot aanplant van 47 
bomen en 500 m² beplanting te komen.  
RWS heeft daarvoor grond en financiën beschikbaar. Bij het verlenen van 
de omgevingsvergunning is het Waterschap is een herplantplicht 
opgelegd. Hier wordt op gecontroleerd.  

M gK23 De activiteiten van onze 
maatschappelijke partners 
Blz. 23 

De nieuwe subsidieverordening wordt eind 
2013 vastgesteld. Kunt u mij nu vast een 
overzicht met subsidies voor maatschappelijke 
partners geven? 

Dokter De nieuwe algemene subsidieverordening die eind 2013 ter 
besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd omvat de juridische 
grondslagen voor de wijze waarop subsidies dienen te worden 
aangevraagd, afgehandeld, verantwoord en vastgesteld. Op basis van de 
algemene subsidieverordening wordt niet bepaald aan welke 
maatschappelijke organisaties subsidie wordt toegekend. Bij de 
jaarrekening 2013 ontvangt de raad een overzicht van de organisaties die 
in 2013 gemeentelijke subsidie hebben ontvangen. 

M gK24 Sanering glastuinbouw 
Blz. 27 

Is hier animo voor? Van 
Houcke 

Er is belangstelling voor de ruimte voor ruimte regeling.  
De inzet is om eind 2013 een eerste handtekening onder een 
intentieovereenkomst te hebben. 

M gK25 Verbeterde 
fietsinfrastructuur 
Blz. 87 

Fietstunnel Rotterdamse weg. Hierover is nog 
niets in de raad gepresenteerd, de fietstunnel 
wordt betwist, en toch vraagt u al subsidie aan? 

Den 
Ouden 

De subsidieaanvraag is gedaan om te trachten de kosten middels 
subsidie van Stadsregio en Provincie 100% gedekt te krijgen. Mocht dat 
slagen, dan zullen wij u uitgebreider rapporteren.  

M gK26 Risico’s die tot een inbreuk 
op de veiligheid kunnen 
leiden tot.. 
Blz. 100 

Ontwikkelen beleid huisvesting MOE-landers. 
Wanneer komt het voorstel naar de raad, 
hiermee is spoed noodzakelijk i.v.m. de situatie 
aan de Rijksstraatweg 

Attema Bij de gemeente Ridderkerk is duidelijk in beeld waar mogelijk 
Moelanders gehuisvest zijn. Deze adressen worden jaarlijks 
gecontroleerd. Omdat het hier gaat om een gering aantal adressen is er 
besloten om over dit specifieke onderwerp geen beleid te ontwikkelen. 
Het huidige beleid in combinatie met de bestemmingsplannen is 
toereikend. 

M gK27 Uitgaven primitieve 
begroting  
Blz. 174 

Groenbufferzone Donkersloot- Ringdijk noord. 
Waarvoor was dat bedrag bestemd? 

Van 
Houcke 

Dit bedrag was bestemd om het gebied dat nu Park Ringdijk Slikkerveer 
heet (beperkt) met groen in te richten. 

B LR01 Bldz 36 
Driehoeksveer 

Er wordt vanuit gegaan dat er minder 
verkeersbewegingen door Ridderkerk bij een 
autoveer Stormpolder / Oostdijk zullen zijn dan 
bij een autoveer met aanleg plaats in 
Ridderkerk, waarop is dit gebaseerd en heeft 

Den 
Ouden 

De Verkeersonderneming heeft modelmatig onderzoek gedaan en 
daaruit is aangetoond dat bij een aanlegplaats  aan de Oostdijk een 
groter deel van het verkeer via de Oostdijk van/naar Rotterdam zal rijden 
dan bij een aanlegplaats in Ridderkerk/Bolnes. Overigens is een autoveer 
nu niet meer aan de orde.  

 18       Raadsvragen en antwoorden d.d. vrijdag 18 oktober 2013 



Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

hier onderzoek naar plaatsgevonden. 
B LR02 Bldz 78 

De gemeente is goed 
bereikbaar enz. 

Welke onderdelen vanuit het 
verkeerscirculatieplan voor het Centrum worden 
in 2014 uitgevoerd 

Den 
Ouden 

Het streven is de fietshighway Westmolendijk in 2014 uit te voeren. 

B LR03 Bldz 123 
Toeristenbelasting 

Toeristenbelasting wordt niet geïnd, Heeft er 
een donatie uit het “Van dr Valk” fonds 
plaatsgevonden en hoe verloopt de controle 
hierop.  

Dokter De oprichting van het cultuurfonds is nagenoeg een feit. Echter op dit 
moment zijn er meerdere initiatieven in Ridderkerk die iets vergelijkbaars 
voorstellen. Wij willen hier graag bij aanhaken en als het enigszins kan 
tot een combinatie van initiatieven komen.  Wij informeren u zo spoedig 
mogelijk over het vervolg. 

B LR04 Blz 76 
Duurzame mobiliteit 

In 2014 en 2015 wordt gesteld dat er aandacht 
voor onveilige verkeerssituaties zal zijn en extra 
aandacht voor het bevorderen van langzaam 
verkeer . Op welke wijze wordt hier dan 
invulling aan gegeven?  

Den 
Ouden 

Voorbeeld is aanpak kruising Rijnsingel – Kievitsweg, aanleg rotonde 
Donkerslootweg-Vlietlaan, fietshighway Westmolendijk en Lagendijk.  
Een studie naar een mogelijke BAR-snelfietsroute “F15” parallel aan de 
A15 is, onder regie van de Provincie, gestart. 

B LR05 Blz 14 Grondbeleid Bij 14.5.2 Van Riebeekstraat wordt gesproken 
over de nog niet afgenomen grond door de 
ontwikkelaar. Hoe groot is het financiële risico 
voor de gemeente bij het niet voltooien van fase 
2?  
 

Den 
Ouden 

Als fase II niet wordt voltooid dan derft de gemeente  
€ 1.344.000 aan verkoopopbrengsten. Deze opbrengst zou de gemeente 
een grondexploitatie met een winst van  
€ 600.000 opleveren.  
 
De huidige boekwaarde bedraagt: € 284.500 (per 31-12-2011) 
Als wordt besloten de resterende 28 woningen niet te bouwen, dan 
bestaat het financiële risico uit de boekwaarde + de kosten die de 
gemeente moet maken voor het voltooien van de vijverpartij en het 
gedeelte van het park dat nu braak ligt.  
 
Als de huidige ontwikkelaar besluit het plan niet te voltooien dan gaat de 
voorkeur uit naar de voltooiing van het plan door een andere partij. 
Het risico zit op dat moment voornamelijk in de looptijd van de 
grondexploitatie, omdat de boekwaarde positief is (de gemeente betaalt 
op dit moment rente over de boekwaarde). 

B LR06 Driehoeksveer 
 

Het driehoeksveer vervult een cruciale rol in het 
vervoer over water. In hoeverre brengt het 
genoemde tekort van EUR 5.000 de toekomst 
van het veer in gevaar ?  
 

Den 
Ouden 

De veerexploitatie wordt momenteel opnieuw aanbesteed voor de 
periode 2014-2021. Het resultaat van de aanbesteding zal uitwijzen of 
het wegvallen van deze bijdrage een probleem vormt. Er wordt overigens 
gezocht naar een vervangende sponsor. 

B LR07 Verkeerssituatie Rijnsingel 
-  
Rotterdamseweg 
 

De voorrangsituatie 
(verkeerslichtenbeïnvloeding) voor lijnbussen  
op de kruising Rijnsingel-Rotterdamseweg leidt 
in de spituren tot lange files en grote irritaties bij 

Den 
Ouden 

De prioriteit voor het openbaar vervoer is juist in de spits van groot 
belang. Het openbaar vervoer zal op de Rotterdamseweg prioriteit blijven 
houden. De reconstructie van het kruispunt en het vervangen van de 
verkeersregelinstallatie in 2014 moeten de doorstroming verbeteren. De 
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 de weggebruikers. Is de gemeente bereid om in 
overleg met de RET aan deze situatie in de 
spits een einde te maken teneinde de 
doorstroming vlotter te laten verlopen?  

nieuwe installatie kan de OV-prioriteit en het aanbod van verkeer op de 
Rijnsingel echter evenwichtiger verwerken dan in de huidige situatie.  

B LR08 Fietspad Zuidzijde 
Vlietlaan 

Wij lezen dat u plannen maakt om het fietspad 
aan de zuidzijde van de Vlietlaan  te verbreden. 
Brengt dat geen extra gevaar met zich mee, 
omdat hier altijd hard gereden wordt ?  

Den 
Ouden 

Naar aanleiding van motie 2013-122 vindt momenteel onderzoek plaats 
naar de voor- en nadelen van het verbreden van een deel van het 
fietspad. Naar verwachting zal het resultaat binnenkort aan de raad 
worden gerapporteerd. 

B LR09 Rotonde Vlietlaan - 
Donkerslootweg 

De huidige verkeerssituatie op de Vlietlaan en 
Donkerslootweg is een duidelijk signaal dat de 
rotonde hier zeer wenselijk is. Gaat u hier in 
2014 nog een begin mee maken ?  

Den 
Ouden 

De huidige planning gaat uit van uitvoering in 2014. 

B LR10 RET-overleg Wat wordt er bedoeld met overleg busvervoer 
RET? Heeft Ridderkerk nog wel inspraak in het 
lijnennet als de RET letterlijk de dienst 
uitmaakt. En hoe gaat dit overleg in zijn werk 
als er voorlopig geen aanbesteding komt ?  
 

Den 
Ouden 

Jaarlijks wordt door de stadsregio het vervoerplan van de RET voor het 
jaar daarop aan de gemeenten aangeboden voor commentaar. Tot nu 
blijkt dat Ridderkerkse suggesties serieus worden genomen en waar 
mogelijk worden overgenomen. Voorbeeld: verbeteren lijnvoering langs 
bushalte Jan Luijkenstraat in de avonduren. 

B 
 
 

LR11 Cornelisland Op dit nieuwe bedrijventerrein wordt de 
komende tijd ca. 26 hectare bouwgrond met 
bestemming bedrijfsdoeleinden uitgegeven. 
AGF is niet toegestaan met het oog op NR.  Is 
Ridderkerk niet te positief over de verwachte 
verkoopopbrengst en is de prijsstelling 
realistisch?  

Den 
Ouden 

De verwachte verkoopopbrengst voor Cornelisland is realistisch geraamd 
met de kennis en wetenschap van nu. De geraamde opbrengst betreft 
een verkoop waarvan de overeenkomst reeds is getekend.    
In 2014 is een uitgifte van ca. 3.500 m2 geraamd. 
 
Pas vanaf 2015 wordt er gerekend met een gestage uitgifte van 
bedrijfsgrond (ca. 2,5 hectare per jaar). 
 
Ook voor de prijsstelling voor Cornelisland geldt dat deze realistisch is 
met de kennis en wetenschap van nu, de prijzen zijn op basis van een 
onderzoek tot stand gekomen.  

B 
 

LR12 Leegstand winkels Ook Ridderkerk kent leegstand in het centrum, 
wat al gauw een negatief effect geeft op het 
winkelend publiek. Kan aangegeven worden 
wat hiertegen op dit moment gedaan wordt?  

Dokter Zie onder D66GL10 

B LR13 Sint Jorisstraat Zolang er nog geen oplossing gevonden is voor 
de Sint Jorisstraat zou de gemeente harder 
moeten optreden tegen chauffeurs van 
vrachtwagens en bussen die dagelijks voor 
gevaarlijke situaties kunnen zorgen voor 
voetgangers op het smalle troittoir. Deelt u dit 

Den 
Ouden 

Zomer 2013 zijn video-opnames gemaakt van de situatie. Regelmatig 
wordt het inrijverbod voor vrachtverkeer en bussen overtreden, vooral 
door vrachtauto’s. Het college maakt zich daar ook zorgen over. In 
december 2013 zal de raad middels een raadsinformatiebrief nader 
worden geïnformeerd over een plan van aanpak. 
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standpunt met ons en wat kan er tegen gedaan 
worden ?  
 
 

B LR14 Snelheidsmeters Kunt u aangeven wat het effect is van de 
snelheidsmeters die op verschillende plaatsen 
in Ridderkerk worden ingezet?  
 

Den 
Ouden 

Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat SnelheidsInformatieDisplays 
(SID’s) snelheid verlagend werken. Dit was al bekend voordat de 
gemeente overging tot aankoop van de apparatuur. Om dezelfde reden is 
dit soort apparatuur in heel Nederland door wegbeheerders in gebruik. 

B LR15 Blz. 34 Crisis op  de 
woningmarkt 

Tweede fase Drievliet / Het Zand is al ingezet in 
oktober. Wordt de belangstelling hiervoor ook 
gemonitord, zodat deze kennis ook gebruikt kan 
worden voor volgende projecten ?  

Den 
Ouden 

Voor fase 2 van Het Zand West heeft eind juni een informatiemarkt 
plaatsgevonden. Met fase 2 zal net als bij fase 1 worden ingespeeld op 
wensen van kandidaat kopers. Voor de volgende fasen wordt gebruik 
gemaakt van de reeds verkregen informatie. Belangstelling wijzigt echter 
door het huidige/toekomstige aanbod in fase 1 en 2 en door 
veranderingen in de markt. Hier moet bij de ontwikkeling van de volgende 
fasen rekening mee worden gehouden.  

B LR16 Blz. 37 Electrisch rijden Bewoners in Het Zan geven aan dat er door 
ambtenaren is toegezegd dat er in 2013 
laadpalen in hun wijk worden geplaatst. Is dat 
inmiddels gerealiseerd en hoe verloopt de 
communicatie naar de bewoners op dit gebied? 

Den 
Ouden 

Dit moet een misverstand zijn: dit is niet toegezegd. Het honoreren van 
aanvragen tot het plaatsen van oplaadpalen door stichting E-laad is dit 
voorjaar gestaakt. Naar verwachting zal de Stadsregio dit traject 
operationeel voortzetten in 2014.  

B LR17 Blz. 39 Doelen / Effecten Van de wijkoverleggen zijn nog steeds ALLEEN 
de laatste verslagen via de website 
beschikbaar. Dit houdt communicatie op en 
luisteren naar tegen. Tevens wordt social media 
niet genoemd. Meer en meer mensen gaan 
hiervan gebruik maken. Hoe gaat de gemeente 
hierop inspringen?  

Van der 
Sluijs 

Er is gekozen voor het plaatsen van het verslag van de laatste 
vergadering en de agenda van de volgende vergadering van het. Reden 
is te voorkomen dat er verouderde informatie op de website staat, die 
inmiddels achterhaald of onjuist kan zijn. Daarnaast voorkomt het 
vervuiling van het zoekresultaat. Oudere verslagen zijn altijd op te vragen 
bij het wijksecretariaat. 
Wijkregie zal aansluiten bij de algemene lijn die gekozen wordt voor 
social media. Voor de communicatie met de wijken zijn er zeker kansen 
omdat je met social media heel gericht op een specifiek thema of 
gebeurtenis kan inzetten. 

B LR18 Blz. 53 Ambtenaren Ambtenaren zijn correct en vriendelijk. Hoe 
worden deze acties getoetst? En wat wordt 
ondernomen om dit te onderzoeken?  

Dokter Dit is een onderzoeksvraag uit de jaarlijkse enquête 
waarstaatjegemeente.nl. Het onderzoek najaar 2013 wordt momenteel 
uitgevoerd. Hiervoor zijn 1.200 enquête formulieren verstuurd en worden 
100 bezoekers aan het gemeentehuis geënquêteerd. 

B LR19 Blz. 70 Wijkschouw 
 
 

Er is bij de wijkschouw in Drievliet / Het Zand 
volgens de rapporten alleen geschouwd in 
Drievliet. Waarom is de wijk Het Zand niet 
meegenomen?  

Den 
Ouden 

De wijkschouw Drievliet/ Het Zand is één schouw. De schouwers 
kwamen in 2013 allen uit de wijk Drievliet. Er zijn geen locaties genoemd 
door de schouwers in Het Zand. 
De afgelopen paar jaar zijn wel enkele locaties in Het Zand geschouwd. 
De scores daarvan waren boven de gestelde eisen van het onderhoud. 
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Als gevolg hiervan zijn geen locaties in Het Zand geschouwd.  
B LR20  

Blz. 70 App Buitenbeter 
 

Meldingen van mankementen in de wijk kunnen 
doorgegeven worden via de app Buiten Beter. 
Wanneer gaat de gemeente terugkoppeling  
geven als de werkzaamheden zijn uitgevoerd ?  

Den 
Ouden 

Er wordt geen terugkoppeling gegeven op een Buiten Beter melding 
omdat de licentie de gemeente geld kost. Wel worden de meldingen 
ingelezen en opgenomen in ons melding systeem (Meldingen Openbare 
Ruimte, MOR) waarin de telefonische, de digitale meldingen als ook de 
eigen meldingen worden opgenomen. Meldingen worden indien deze 
terecht zijn opgepakt en afgehandeld. Als opvolging niet mogelijk is of 
niet urgent is vindt er terugkoppeling naar melder plaats voor zover de 
gegevens bekend zijn.  

B LR21 Blz. 75 Afvalinzameling  Bij LR zijn diverse klachten binnengekomen dat 
niet duidelijk is hoe / wie / wat en waar grof vuil  
in de wijken wordt opgehaald. Kunt u uitleggen 
hoe grof vuil opgehaald wordt en wilt u hieraan 
in het gemeentejournaal extra aandacht 
besteden?  

Den 
Ouden 

Grof vuil wordt gratis door de NV MAR opgehaald. Bewoners kunnen 
hiervoor een afspraak maken. Grof vuil wordt in vaste routes opgehaald. 
In elke wijk is elke maand één grof vuilroute. Het aantal meldingen over 
verkeerd aangeboden grof vuil is ook op de afdeling bekend. Eén van de 
redenen van het overlast was onduidelijkheid bij verhuizingen bij 
bewoners van Woonvisie. In overleg met de wijkbeheerder van woonvisie 
en de coördinator van de NV MAR is besloten de verhuisprocedures 
duidelijker met elkaar af te stemmen. Daarbij is ervoor gekozen in de 
laatste uitgave van Woonvizier (uitgegeven door Woonvisie) paginagroot 
te communiceren over verhuizen en grof vuil.  
Regelmatig staan berichten over afvalinzameling in het gemeentejournaal 
en er wordt ook via de milieukalender (die in 2013 huis aan huis is 
bezorgd) over de inzameling gecommuniceerd.  

B LR22 Blz. 84 Buurtbus 
 
 

Het nieuwe bedrijfsplan Buurtbus Rijsoord zou 
EUR 30.000 op jaarbasis meer moeten kosten. 
Wat zijn de verschillen met vorig jaar waarom 
dit project nu meer moet gaan kosten?  

Den 
Ouden 

We streven naar een uitgebreidere dienstregeling met twee 
(buurt)bussen. De beoogde nieuwe route is: Beverwaard (eindpunt lijn 
23) – Noordhave – Slikkerveer (De Schans) – Slikkerveer (Reyerweg) – 
Ridderkerk (West) – Ridderkerk (Centrum) – Rijsoord – Barendrecht 
(station) – Barendrecht (centrum).  

M LR23 Blz. 14 - Ridderkerk is een 
ondernemende kern 

Wat is de verwachting van de uit te geven 
gronden bij uitgifte fase IV van het object 
Cornelisland?  

Van 
Houcke 

De verwachting is dat de eigenaar deze gronden zelf gaat ontwikkelen en 
hiervoor een exploitatiebijdrage afdraagt. Uitgifte van deze gronden zal 
niet eerder dan 2015 zijn.  
 
Indien de ontwikkeling van deze fase te lang op zich laat wachten kan de 
gemeente er voor kiezen alsnog een onteigeningsprocedure te starten, 
om de voltooiing van de hoofdinfrastructuur/ontsluiting in eigen regie te 
hebben. 

M LR24 Blz. 18 - accommodatie- 
vraagstukken 

Is er na de vraag aan de schoolbesturen van 30 
mei al een beeld te vormen over de 
huisvestingssituatie, mede gezien de behoefte 
van andere maatschappelijke instellingen in de 

Den 
Ouden 

Zie ook SGP03 
Het college heeft de schoolbesturen op 30 mei 2013 gevraagd een 
doorkijkje te geven naar de huisvestingssituatie over 10 jaar, daarbij 
rekening houdend met andere in de wijk levende huisvestingsbehoeftes 
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wijk?  van maatschappelijke organisaties. Terugkoppeling hiervan heeft tot op 
dit moment niet plaatsgevonden. 

M LR25 Blz. 12 .WOP-Centrum 
 
 

Het opstellen van het WOP duurt langer dan 
gepland. Kunt u aangeven wat de reden is voor 
deze vertraging? In welk opzicht verschilt dit 
WOP van een ander WOP?  

Van 
Houcke 

Als gevolg van het gedeeltelijk vervangen van de andere wijkregisseur, 
heeft de wijkregisseur voor de wijk Centrum minder tijd beschikbaar 
gehad voor het WOP dan gepland. 
Het WOP Centrum verschilt qua proces niet van andere WOP’s, waarbij 
opgemerkt dient te worden dat de participatie van alle belanghebbenden 
in het Centrum veel tijd vraagt, vanwege het grote aantal en de 
diversiteit. 

M LR26 Blz. 17 Vervoerplan 
 

Professionalisering van het personeel en/of 
materiaal. Kan er aangegeven worden wat men 
onderzoekt en wat wordt er bedoeld met 
professionalisering?  
 

Den 
Ouden 

Met verdere professionalisering wordt bedoeld: uitbreiding en betere 
lijnvoering, aansluiting op Noordhave, tramlijn 23 en centrum 
Barendrecht, uitstraling van openbaar vervoer door inhuur bussen bij 
RET, bedrijfsvoering en regie personeel door Sport en Welzijn (in 
onderzoek).  
De beoogde volledige route wordt: Beverwaard (eindpunt lijn 23) – 
Noordhave – Slikkerveer (De Schans) – Slikkerveer (Reyerweg) – 
Ridderkerk (West) – Ridderkerk (Centrum) – Rijsoord – Barendrecht 
(station) – Barendrecht (centrum).  

M LR27 Blz. 20 Evaluatie De Loods Eén van de aandachtspunten uit het 
evaluatierapport is het verbeteren van de 
samenwerking met het team Handhaving van 
de gemeente, To Be, het Jongerenwerk en het 
intensiveren van de samenwerking CJG.  Is er 
aan te geven of de veranderingen hebben 
plaatsgevonden en/of er verbetering is 
gerealiseerd.  

Dokter De samenwerking is in de afgelopen jaren geïntensiveerd. Er vindt een 
paar keer per jaar een gebruikersoverleg plaats waarin de samenwerking 
wordt besproken en waarin afspraken worden gemaakt over zaken als 
handhaving, veiligheid en samenwerking. Er is wel altijd een natuurlijke 
spanning tussen de ambities van een jongerencentrum enerzijds en 
datgene dat vanuit het perspectief van handhaving en openbare orde 
gevraagd wordt.  

M LR28 Blz. 30 AWBZ Klopt het dat er wat betreft Persoonlijke 
Verzorging al weer sprake is van een ander 
voorstel?  

Van der 
Sluijs 

Aan het project decentralisatie AWBZ is een werkgroep persoonlijke 
verzorging toegevoegd. Deze is begin 2013 van start gegaan. Op dit 
moment bestaat onduidelijkheid of de persoonlijke verzorging naar de 
gemeente komt of naar de zorgverzekeraar.  

M LR29 Blz. 33 Provinciale 
Structuurvisie 

In juli 2013 zal er een Koersdocument 
verschijnen. Is dit Koersdocument al 
verschenen? En wanneer krijgt de raad dit 
document te zien? 

Van 
Houcke 

De Koersnotitie is verschenen en door het college behandeld in zijn 
vergadering van 17 september 2013. Kort daarna zijn de stukken aan u 
aangeboden via de griffie.  

M LR30 Blz. 33 Buurtbus Kan er een verklaring worden gegeven voor het 
feit dat er in 2012 een recordaantal passagiers 
gebruik hebben gemaakt van de buurtbus?  

Den 
Ouden 

Ook het college constateert een stijgende populariteit, zonder een echt 
aanwijsbare aanleiding of reden. 

M LR31 
 

Blz. 43. Wat daarvoor 
doen in 2013 

Wat is op dit moment de stand van zaken met 
het invoeren van online participatie en kan al 

Van der 
Sluijs 

Samen met de jongerenraad onderzoeken we momenteel verschillende 
mogelijkheden. We bekijken met name het verschijnsel ‘bloggen’ als 
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aangegeven worden wat geschikte 
participatiethema’s kunnen zijn voor online 
participatie ?  

optie die goed zou kunnen passen bij participatieprojecten.   

M LR32 Algemene Vraag 
Graffiti 
 
 

In de PM van 2011 en 2012 heeft LR aandacht 
gevraagd voor graffiti-gevoelige locaties en 
geldmiddelen en of het mogelijk was om deze 
gevoelige locaties te beplanten. Is daar 
inmiddels duidelijkheid over? Is de gemeente 
bereid om dat te doen? Zo ja, Is bekend om 
hoeveel locaties het gaat en wat het gaat 
kosten?  

Den 
Ouden 

De meest gevoelige plekken in de gemeente Ridderkerk voor graffiti zijn 
de geluidswal Drievliet, Gildetunnel, Burg. van den Hoeven tunnel, Weth. 
Van den Berg-tunnel, onder sporthal Drievliet en het skate park. Deze 
locaties zijn niet geschikt om ingeplant te worden. Er is budget om deze 
locaties jaarlijks schoon te maken.  

M LR33 
 
 

Algemene Vraag 
Hergebruik Scootmobielen 

LR heeft in het verleden aandacht gevraagd 
voor hergebruik van scootmobielen ed. Kan 
aangegeven worden of er vorderingen zijn 
n.a.v. de laatste brief hierover?  

Van der 
Sluijs 

Hergebruik maakt onderdeel uit van de contractafspraken met Welzorg. 
Als er een geschikt middel beschikbaar is dan wordt deze ook weer 
hergebruikt. Gebruikers ontvangen niet automatisch een nieuwe 
voorziening.  

M LR34 Fietsparkeervoorzieningen 
Rotterdamseweg 
 
 

In 2012 zou het Waterschap extra 
fietsvoorzieningen realiseren bij haltes langs de 
Rotterdamseweg. Inmiddels is duidelijk dat het 
Waterschap dit nog NIET heeft gedaan. Wat 
gaat u eraan doen om dit alsnog te reasliseren?  

Den 
Ouden 

Het waterschap zal in 2014, in combinatie met onderhoud aan het 
kruispunt Rotterdamseweg-Populierenlaan, bij alle haltes langs de 
Rotterdamseweg extra fietsparkeervoorzieningen aanbrengen. 
 

G LR35 Bldz 7 
Tussenraportage 

Wordt de tussenrapportage ook beschikbaar 
gesteld aan de 3 Raden en wanneer ?  

Den 
Ouden 

Ja, de tussenrapportages van de BAR-organisatie worden ter 
kennisname aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
Deze gemeentelijke tussenrapportages, welke worden opgesteld na drie 
maanden en na acht maanden, worden u ter behandeling aangeboden. 
De eerste tussenrapportage dient voor het zomerreces door de raad te 
worden behandeld, de tweede voor het eind van het boekjaar.  

G LR36 Blz. 26 Domein 
BAR@work 

Naarmate de overheidsprofessionals 
“zelfstandiger worden, zouden dus ook de 
kosten minder moeten kunnen, terwijl in uw 
situatie de lasten gelijk blijven. Vanwaar deze 
tegenstelling ?  

Dokter In de huidige begroting is de taakstelling voorlopig als totaalbedrag 
opgenomen. Daarmee is nog niet zichtbaar welke uitwerking deze per 
domein zal hebben. Wel duidelijk is dat uw aanname juist is en dat het 
domein BAR@work in de toekomst – gegeven het beeld van de 
zelfstandige overheidsprofessional dat de BAR-organisatie nastreeft – 
met minder kosten zal kunnen opereren. 

B PVDA01 blz.22 – Wat daarvoor 
doen, 1. vakje 

“Vooral de eerstelijns gezondheidszorg hierbij 
betrokken”: Op welke manier wordt de 
eerstelijns gezondheidszorg hierbij betrokken?  
Waar liggen de prioriteiten ?   
Hoe verloopt de samenwerking?  
Is de gemeente op de hoogte van de werkmap 
“Huisarts en gemeenten, samen werken in de 

Dokter Er zijn verschillende manieren waarop wij de eerstelijns gezondheidszorg 
betrekken. Bij het bepalen van prioriteiten zijn zij een belangrijke partners 
als het gaat om signaleren van trends in de gezondheidsontwikkeling. In 
dat geval consulteren wij de eerste lijn.  
Bij het uitvoeren van een project dat gericht is op het stimuleren van een 
gezonde leefwijze zijn zij heel belangrijk voor het signaleren, motiveren 
en doorverwijzen van cliënten. In dat geval betrekken wij ze bij het 

 24       Raadsvragen en antwoorden d.d. vrijdag 18 oktober 2013 



Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

wijk”? opzetten van de aanpak.  
 
Daarnaast houden wij minimaal een keer per jaar een overleg met de 
huisartsen.  
 
De samenwerking loopt met een aantal huisartsenpraktijken al goed en 
er zit nog steeds groei in het aantal praktijken dat aan de overleggen en 
netwerken deelneemt.  
De decentralisaties en het wijkgericht werken geven ook weer aanleiding 
om met elkaar samenwerkingsafspraken te maken.  
Wij kennen die werkmap zeker en waren verheugd te merken dat wij zelf 
al een begin hadden gemaakt met het opzetten van een overlegstructuur.  

B PVDA02 Alg.vraag: 
Schuldhulpverlening 

Wie in grote financiële problemen is geraakt, 
krijgt door de kantonrechter een 
bewindsvoerder toegewezen. Kunnen zij de 
bewindsvoerder zelf niet betalen, dan draait de 
gemeenten voor de kosten op.  
-Wat zijn de eventuele kosten voor de 
toegewezen bewindvoerders voor burgers in 
Ridderkerk en uit welk potje wordt deze kosten 
betaald ? 

Van der 
Sluijs 

De kosten van bewindvoerder worden jaarlijks landelijk vastgesteld door 
het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren). 
Een professionele bewindvoerder die aangesloten is bij een 
branchevereniging kost € 1.013 per jaar. 
Deze kosten kunnen vergoed worden via de bijzondere bijstand WWB. 
De regels van inkomen en vermogen van de WWB zijn dan van 
toepassing zodat alleen iemand die hieraan voldoet bijzondere bijstand 
kan krijgen. 

B PVDA03 Alg. vraag : WMO Wat is de kostenbesparing tot nu toe voor 
hergebruik hulpmiddelen en welke 
hulpmiddelen betreft het ? 

Van der 
Sluijs 

Het betreft het hergebruik van rolstoelen en scootmobielen. Bij de 
aanbesteding is meegenomen dat ook hergebruikte rolstoelen en 
scootmobielen worden geleverd. Dit heeft een gunstig effect gehad op de 
huurprijs per voorziening. De kostenbesparing wordt op jaarbasis geschat 
op circa € 60.000 op jaar basis. Deze besparingen zijn sinds 2011 
verwerkt in de begroting.  

B PVDA04 blz. 33 “Het loket van de gemeente wordt anders 
ingericht” – 
Wie maakt deel uit van de Wijzerplaats ?  
Welke rol is weggelegd voor Karaat ? 
Is er een rol weggelegd voor vrijwilligers? 
Wie (bij de Wijzerplaats) is bevoegd om 
huisbezoeken af te leggen bij nieuwe 
aanvragen? 
Hoeveel aanvragen ontvangt de 1. lijn per 
maand? 
Uit hoeveel personeelsleden bestaat de 1. lijn 
bij de Wijzerplaats? 

Van der 
Sluijs 

In de nieuwe organisatie zijn ook Karaat en MEE partners van de 
gemeente. De rol van MEE en Karaat zal niet wezenlijk anders zijn de 
huidige rol. De samenwerking wordt ondergebracht in de nieuwe afdeling 
Toegang.  
Het onderscheid tussen de 1e lijn en 2e lijn Wijzerplaats voor de 
aanvragen op basis van de WMO bestaat niet meer. Alle aanvragen 
worden afgehandeld door WMO-consulenten, die ook bevoegd zijn om 
huisbezoeken af te leggen.  
Het aantal WMO-aanvragen per jaar bedraagt circa 1.600.  
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B PVDA05 Jeugdzorg “Door de gemeenten bestuurlijk en financieel 
verantwoordelijk te maken voor alle vormen van 
jeugdzorg kan deze effectiever en efficiënter 
worden aangeboden” – 
Op welke manier effectiever en efficiënter? 
 

Dokter Tijdige en adequate signalering van (dreigende) problemen zorgt er voor 
dat in de meeste gevallen kan worden volstaan met preventieve 
interventies en lokale vormen van professionele hulp. Het gebruik van 
specialistische en gedwongen vormen van jeugdhulp zou daardoor af 
moeten nemen.  

B PVDA06 Zorg “….menskracht benutten…” – 
Wie wordt hier bedoeld, vrijwilligers en 
mantelzorgers? 
Welke maatregelen zijn getroffen om 
overbelasting van mantelzorgers te 
voorkomen? 

Van der 
Sluijs 

Het benutten van menskracht, kan onder andere de inzet door 
vrijwilligers en mantelzorgers betekenen. De inzet van mantelzorgers is 
kan niet worden verplicht. Ook zorgverleners signaleren overbelasting 
van mantelzorgers. Het steunpunt mantelzorg ondersteund 
mantelzorgers en heeft diverse instrumenten hiervoor tot haar 
beschikking, bv het alzheimercafe en respijtzorgdagen. 

B PVDA07 Blz.34 / Wijkontwikkeling “Voor 2014 is de relatie met de zorgstructuren 
in de wijken een aandachtspunt” – 
Welke partners? Hoe verloopt de 
samenwerking o.a. met de Buurtzorg en wat 
kan de Buurtzorg betekenen (hoe inzetten) voor 
de zorgstructuur? 

Van der 
Sluijs 

In de wijken Drievliet het Zand en West is een pilot gestart waarin Karaat, 
Riederborgh, Pameijer en Aafje samenwerken. 
Er is geen samenwerking met de organisatie Buurtzorg. Dit is een 
commerciële aanbieder van thuiszorg waar de gemeente Ridderkerk 
geen contract mee heeft. In het kader van het project voor de drie 
decentralisaties en het project thuis in de wijk wordt uitgewerkt hoe het 
wijkgericht werken afgestemd kan worden op de zorgstructuur. Op basis 
van de kaders van de raad wordt voor eind 2013 een uitvoeringsplan 
opgesteld.  

B PVDA08 Blz.41 Wat daarvoor doen in 2015 en verder, 2de 
vakje – “Wij dragen actief uit wat we doen in 
Ridderkerk”.   
Op welke manier actief ?  S.v.p. concreet 
toelichten. 

Attema Voor het actief uitdragen van wat we doen maken we gebruik van eigen 
media zoals het wekelijkse gemeentejournaal in het huis aan huis blad 
De Combinatie en de website ridderkerk.nl. Daarnaast benutten we 
hiervoor ook de contacten met lokale en regionale persmedia. 
Bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid wordt afhankelijk van het 
onderwerp en de keuzen op het gebied van participatie bekeken welke 
aanvullende middelen moeten worden ingezet. Voorbeelden zijn 
correspondentie (digitaal en fysiek) met betrokken, het organiseren van 
ontmoetingen of het maken van folders, nieuwsbrieven etc.  

B PVDA09 3de vakje “Spreekuur 
college” 

Hoe verloopt het spreekuur ?  
 Hoeveel personen komen op gesprek ?   
Welke probleemstellingen betreft het en komt er 
een terugkoppeling hierover aan de raad? 

Attema Het spreekuur verloopt goed. Gemiddeld komen 3 bezoekers per week 
over uiteenlopende onderwerpen naar het college. Dit varieert van 
problemen met een schulden tot het snoeien van bomen en alles wat 
daartussen zit. Hierover komt geen terugkoppeling naar de raad. 

B PVDA10 Blz.49 “De volgende uitgangspunten zijn daarbij 
leidend” – Inzetten op vroeg signalering en 
preventie, de risicogroepen zijn in beeld”. 
Welke risicogroepen zijn in beeld?  
 “In beeld”, wordt hier bedoeld inzicht en welke 

Van der 
Sluijs 

Er wordt inderdaad bedoeld dat er sprake is van inzicht in de 
risicogroepen. Vanuit de lokale zorgstructuur zijn risicogroepen in beeld. 
Ook bij de Wijzerplaats worden signalen verzameld. In het kader van het 
project decentralisatie AWBZ/Wmo wordt gewerkt aan nieuw beleid om 
nieuwe arrangementen voor signalering en preventie wijkgericht te 

 26       Raadsvragen en antwoorden d.d. vrijdag 18 oktober 2013 



Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

stappen zijn ondernomen om deze inzicht te 
krijgen? 

ontwikkelen. 

B PVDA11 Blz. 49 Keukentafelgesprek - Op welke manier wordt 
de zorgvrager voorbereid op het 
keukentafelgesprek?   
Welke ondersteuning wordt geboden aan de 
zorgvrager en door wie? 

Van der 
Sluijs 

Met de zorgvrager wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. 
Tevens ontvangt de zorgvrager vooraf (schriftelijke) informatie over doel 
en de functie van het keukentafelgesprek. Tijdens deze gesprekken kan 
de zorgvrager worden ondersteund door bijvoorbeeld MEE, Karaat en 
familie.  
De aard van de geboden ondersteuning is afhankelijk van de 
ondersteuningsvraag van de cliënt en de eigen mogelijkheden van de 
cliënt en zijn/haar sociale omgeving.  

B PVDA12 Blz. 49 Ouderen – “De gemeente wil deze groep actief 
blijven benaderen” – Wat wordt hier bedoeld 
met “actief benaderen”? …”het bevorderen van 
de bekendheid van de regelingen”. 
S.v.p. concreet aangeven wat de gemeente 
precies doet. 

Van der 
Sluijs 

Dit gaat over de ouderen met een onvolledige AOW uitkering die een AIO 
(Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) ontvangen van de Sociale 
Verzekeringsbank. De AIO is eigenlijk een bijstandsuitkering. Deze 
ouderen hebben een inkomen op bijstandsniveau en daarmee ook recht 
op minimavoorzieningen. De SVB geeft jaarlijks de namen en adressen 
door zodat deze groep kan worden aangeschreven en geïnformeerd. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld bij de jaarlijkse communicatie over de collectieve 
zorgverzekering. 

B PVDA13 Blz. 51 “Op het beschikbare budget voor de WSW 
bestaat een jaarlijks tekort”. 
Hoe groot is het jaarlijks tekort en welke 
gevolgen heeft dit voor de WSW’ers? 

Dokter De gemeente ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage voor de Wsw. Historisch 
gezien is de rijksbijdrage lager dan het aantal geplaatste Wsw-ers, zeg 
maar een overrealisatie. Om deze overrealisatie te bekostigen zijn er 
extra middelen vanuit de Algemene Middelen structureel beschikbaar 
gesteld. Het regiebureau Wsw heeft zich de afgelopen jaren ingezet om 
het verschil tussen de geplaatste Wsw-ers en de rijksbijdrage te 
verkleinen. Recentelijk is gebleken dat de taakstelling binnen de 
Rijksbijdrage is gerealiseerd.  
 
Dit heeft het volgende gevolg: in 2014 zal voor het eerst sinds jaren 
mogelijke plaatsingsruimte kan ontstaan vanuit de wachtlijst. 

B PVDA14 Blz. 58 Alg. vraag. Hoe is de tevredenheid t.o.v. 
collectief vervoer en vervanging Hulp in het 
Huishouden bij ziekte en vakantie ?   

Van der 
Sluijs 

Het collectief vervoer beoordeelde men in 2012 met een 6,9. 86% van de 
cliënten is tevreden over de vervanging van de hulp bij ziekte en 
vakantie. De uitkomsten van de SGBO onderzoeken ontvangt u voor het 
einde van het jaar. 

B 
 

PVDA15 Blz. 63 Minimabeleid – “…waar klanten uit de WWB 
betrokken worden”. S.v.p. toelichten. Wat is de 
reden dat het een eenmalig budget (voor 2014) 
betreft? 

Van der 
Sluijs 

In het Regeerakkoord is opgenomen dat verschillende 
inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en 
gehandicapten gaan verdwijnen. Het gaat hierbij in eerste instantie om de 
algemene tegemoetkoming Wtcg, de Regeling specifieke zorgkosten en 
de korting op de eigen bijdrage AWBZ/Wmo. Verder wordt de 
compensatie voor het verplichte eigen risico (CER) afgeschaft. De 
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inkomensondersteuning wordt overgeheveld naar gemeenten. In het 
overgangsjaar 2014 is er eenmalig een budget aan het gemeentefonds 
toegevoegd. Voor de jaren na 2014 zal er een definitief jaarlijks budget 
worden vastgesteld. 

B PVDA16 Blz. 64 WMO huiselijke verzorging. “Daarvan wordt in 
2014 100.000,- geraamd voor inhuur 
personeel”.  
-Wat is hier de reden van? Alleen te weinig 
mankracht of ook te weinig expertise in BAR 
verband? 
-Wat zijn de kosten op jaarbasis voor indicering 
door een onafhankelijk bureau? 
 
De wethouder heeft uitgesproken dat volgend 
jaar op gelijke wijze en gelijk tarief thuiszorg 
geleverd zal worden. 
-Wanneer worden de contracten getekend?  
- Geldt het voortzetten van de bestaande 
werkwijze ook voor de periode na juni 2014?  
Vanuit de gemeente wordt aangedrongen op 
een andere werkwijze.  
-Graag informatie over de voorgestelde 
werkwijze en verrekening en ingangsdatum.  
- Graag ook informatie over het te verwachten 
tarief per uur en/of per client ? 
-En het effect op de begroting. 
- En de arbeidspositie van 
thuiszorgmedewerkers. 
 
In Rotterdam is al veel ervaring opgedaan met 
deze werkwijze. Er is zelfs een heus zwartboek. 
Leermomenten zijn ondermeer het belang van 
een goede omschrijving en monitoring van het 
resultaat en het aanwezig zijn van een 
onafhankelijk lokaal meldpunt. 
- Hoe pakt u dit op, heeft u dit opgepakt? 
-Waar bevindt zich het Ridderkerkse 
onafhankelijke meldpunt? Bent u daarover 
tevreden? 
 

Van der 
Sluijs 

Per 2014 gaan wij m.b.t. hulp bij het huishouden het resultaat centraal 
stellen (bijv. een schoon en leefbaar huis). Dit past bij de gekantelde 
werkwijze en sluit aan op de landelijke ontwikkelingen en het concept 
wetsvoorstel. Dit betekent dat de bestaande cliënten geherindiceerd 
worden. In BAR verband gaat het om 2.733 cliënten die een Wmo 
indicatie hebben voor hulp bij het huishouden. Er is onvoldoende 
capaciteit binnen de BAR om deze omvangrijke herindicatie operatie met 
eigen mensen op te kunnen vangen. De kosten voor de benodigde inhuur 
zal op offertebasis worden beoordeeld. 
 
U bent hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief en een extra 
commissie vergadering.  
Tevens wordt u een aantal stukken ter besluitvorming voorgelegd. In het 
uitvoeringsplan HH zijn de antwoorden op de vragen opgenomen. 
 
Inwoners van Ridderkerk kunnen gebruik maken van Zorgbelang Zuid-
Holland. Daarnaast maken cliënten ook gebruik van het Meldpunt van de 
GRR. Wij gaan nadere afspraken maken over de positionering van 
Zorgbelang en het meldpunt van de GRR.  
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Per 1/1/2014 worden alle nieuwe clienten 
ondergebracht worden bij een intermediair, 
deze werkt volgens een/de nieuwe werkwijze.  
- Graag de naam van de intermediair. 
- Graag toelichting op de werkwijze van de 
nieuwe intermediair.  
-Incl informatie over tarief en arbeidspositie van 
thuiszorgmedewerkers. 

B PVDA17 Blz. 66 “In 2013 heeft het kabinet landelijk 25 miljoen 
beschikbaar gesteld voor de bestrijding voor 
jeugdwerkloosheid”.  
Is het reeds bekend welk bedrag Ridderkerk 
ontvangt?  Zo ja, wat is de hoogte van het 
beschikbare bedrag? 
Welke extra acties bent u voornemens uit te 
voeren van dit budget? 

Dokter Het kabinet heeft landelijk € 25 miljoen beschikbaar gesteld. Daarbij heeft 
de staatssecretaris aangegeven dat de middelen in samenwerking met 
de regio wordt ingezet. De regio werkt met clusters van gemeenten. De 
BAR gemeenten zijn een cluster, en voor dit cluster is € 126.500 
beschikbaar. Wanneer we de gebruikelijke verdelingsvoet gebruiken is er 
voor de gemeente Ridderkerk € 50.600 beschikbaar. 
De aantallen bij de doelstellingen binnen de aanpak bestrijding 
Jeugdwerkloosheid voor de gemeente Ridderkerk zijn de volgende: 
- Minimaal 8 jongeren. Hiervoor worden de middelen ingezet ten 

behoeve van begeleidingskosten, loonkostensubsidie en/of 
scholingsbudget. 

- Minimaal 4 jongeren. Hiervoor wordt in BAR verband extra capaciteit 
ingehuurd om BBL plaatsen te vinden. 

- Het opstellen van lokale projecten naar andere regiogemeenten. 
Hierdoor wordt het aanbodpallet per gemeente een stuk groter. 

B PVDA18 Blz. 67 Participatiebudget (Werkdeel) – “…dwingt ons 
tot het maken van beleidskeuzes die uiteindelijk 
voor moeten zorgen dat er een budgettair 
sluitende begroting voor dit onderdeel komt”.   
-Welk e beleidskeuzes worden hier bedoeld? 
-Graag overzicht van verloop en 
uitgavenposten participatiebudget en doorkijkje 
naar de komende drie jaren 

Dokter Zoals u reeds geïnformeerd bent in de raadsinformatiebrief Evaluatie 
nieuwe werkwijze, managementrapportage en risico-analyse 
Deloitte/Langhenkel, met kenmerk 26859, zijn de volgende acties 
ondernomen: 
1. Kritisch om gaan met de inzet van re-integratieinstrumenten; 
2. Afbouw van gesubsidieerde banen; 
3. Overheveling van personeelskosten uit het participatiebudget. 
In de nieuwe werkwijze is met name ingegaan op actiepunt 1. Hiervoor 
wordt verwezen naar de bijlage 1 van de eerder genoemde 
raadsinformatiebrief. Alle drie de acties zijn succesvol opgepakt, dan wel 
afgerond. 
 
De uitgaven op het Participatiebudget zijn redelijk in evenwicht met de 
hoogte van het beschikbare budget. Tot aan de invoering van de 
Participatiewet zal het beschikbare Participatiebudget niet significant 
dalen. Bij de invoering van het Participatiewet zullen de gescheiden 
middelen voor het Participatiebudget, Wsw en de Wajong naar alle 
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waarschijnlijkheid samen worden gevoegd. 
B PVDA19  Alg. vraag – Zorg -; 

Is de gemeente op de hoogte van 
“mentorschap Rotterdam” ? Zo ja, wat vindt de 
gemeente van deze voorziening ?   

Van der 
Sluijs 

Wij hebben naar aanleiding van uw vraag onderzocht wat dit voor 
voorziening is. Het is een sympathiek initiatief. In het kader van de 
voorbereiding voor de invoering van de nieuwe functie begeleiding 
hebben wij kennisgemaakt met cliënten en hun zorgaanbieders. Enkele 
van deze cliëntgroepen voldeden inderdaad in aan het profiel van de 
doelgroep van mentorschap Rotterdam. Wij staan positief tegenover dit 
soort voorzieningen dat gerichte steun biedt aan deze doelgroep.  

B PVDA20 Blz. 78 Wat daarvoor doen in 2015 en verder, 2de 
vakje – “Nieuwe knelpunten oplossen”.  Welke 
knelpunten ? 

Den 
Ouden 

Deze opmerking is in het algemeen bedoeld, niet specifiek opgehangen 
aan projecten. 

B PVDA21  Alg. vraag – woningen; 
Hoeveel aangepaste woningen zijn er per wijk 
in Ridderkerk?  Is het aantal toereikend voor de 
doelgroep (vraag en aanbod) in Ridderkerk ?  
Hoeveel van deze woningen worden jaarlijks 
“gestript” ?        

Van 
Houcke 

Het aantal individueel aangepaste en weer gestripte woningen per wijk 
wordt niet gemonitord. Voor de koopsector is er geen inzicht. 
Bij Woonvisie wordt een specifieke procedure gevolgd voor het toewijzen 
van deze woningen als ze vrij komen. 
Woonvisie informeert eerst bij de gemeente of er een kandidaat huurder 
is die een dergelijke woning nodig heeft op het moment, dat deze 
vrijkomt. Is dat niet het geval, dan wordt de woning nog een keer via de 
Woonkrant aangeboden voor de doelgroep. Als ook dat geen kandidaat 
huurder oplevert wordt er eventueel tot strippen over gegaan. 
Op het moment, dat er een woning beschikbaar is, is er niet altijd een 
kandidaat, die dezelfde aanpassingen nodig heeft als in de woning 
aanwezig.  
Overigens is er wel een groot aanbod van toegankelijke woningen 
(appartementen met lift).  

B PVDA22 Blz. 115 / 7.3.1.1. 
Dividenduitkering 
 
 

 ‘Ten opzichte van 2013 is dit voordeel van € 
186.900.‘ 
Vanwaar dit grote verschil in dividenduitkering ? 

Den 
Ouden 

Dit wordt veroorzaakt door een éénmalig hoger verwachte netto omzet 
van de NV MAR over 2013 dat in 2014 tot een éénmalig hogere 
dividendbetaling zal leiden van € 280.000 (zie ook toelichting bij vraag 
PVDA23).  

B PVDA23 Blz. 117 / 7.3.1.2. 
Dividenduitkering 
 

 ‘De opbrengst uit dividend is daarmee vanaf 
2015 structureel € 280.000 nadeliger.’ 
Hoe komt het dat de dividenduitkering vanaf 
2015 zoveel lager zal zijn ? En waarom 
eigenlijk structureel ? 

Den 
Ouden 

In de begroting wordt standaard rekening gehouden met een structureel 
dividend van € 20.000. 
Met de N.V. MAR c.q. van Gansewinkel zijn afspraken gemaakt over de 
continuering van hun dienstverlening voor 2013. Dit heeft voor de 
gemeente geleid tot hogere kosten voor 2013. Onderdeel van de 
gemaakte afspraken (o.a. een hogere netto omzet binnen NV MAR te 
realiseren) was dat de gemeente over 2013, in 2014, éénmalig een vast 
dividend ontvangt van € 300.000. De dividenduitkering is in 2014 
éénmalig dus € 280.000 hoger. Vanaf 2015 daalt dit dividend weer naar 
de standaardraming van € 20.000.  

 30       Raadsvragen en antwoorden d.d. vrijdag 18 oktober 2013 



Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

B PVDA24 Blz. 129 
 

Op blz. 129 (eerste regel) staat dat het dividend 
in 2014 € 270.000 meer zal zijn dan normaal. Is 
het 'normale' dividend nu € 20.000 of € 30.000 
per jaar ? 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Gemeente, de NV MAR en Van Gansewinkel 
Milieuservices Overheidsdiensten BV eindigt op 
31 december 2013. Wanneer kan de 
Gemeenteraad het voorstel voor een eventuele 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst tegemoet 
zien ?  

Den 
Ouden 

Dit moet zijn € 280.000 meer dan normaal. Dit is op basis van afspraken 
met van Ganzewinkel. Het ‘normale’ geraamde dividend is € 20.000. 
Omdat we in het kader van de BAR samenwerking nog geen keuze 
hebben voorgelegd over de afvalinzameling in de toekomst wordt de 
samenwerkingsovereenkomst vooralsnog met een jaar verlengd. Zie ook 
het antwoord op uw vraag 23.  
 
  

B PVDA25 Blz.155 / 13. Paragraaf 
Verbonden Partijen 
 

In het overzicht ‘Ramingen op de 
raadsprogramma’s’ staat bij Nr.6 NV MAR 
onder kolom ‘2014’ het bedrag € 320.000. In 
2014 zal de dividenduitkering € 300.000 
bedragen. Klopt het bedrag van € 320.000 dan 
wel ? 

Den 
Ouden 

Omdat de praktijk is dat het dividend een jaar later wordt uitbetaald moet 
het bedrag inderdaad € 300.000 zijn. 

B PVDA26 Blz 20 Blz.20 Het aantal VSW-ers was op 1 juni 2013 
12.15%. Hoeveel van deze VSW-ers volgen 
momenteel een traject? 

Den 
Ouden 

17 jongeren volgen op dit moment een traject bij de Jonge Krijger.  

B PVDA27 Blz 36 Buurtbus 
Blz. 36 U wilt de buurtbus als maatwerkvervoer 
integreren in het regulier openbaar busvervoer, 
-hoever is het onderzoek of sluitende 
exploitatieopzet haalbaar is in de dienstregeling 
met 2 bussen?  
-Wat zijn de huidige stand van zaken? 
Er wordt voorgesteld de subsidie voor de 
buurtbus te verhogen.  
 
 
 
 
-Wanneer komt het nieuwe Nota subisidiebeleid 
naar de raad? 
 
 
-Wordt hier vooruitgelopen op deze nota? 
Onduidelijk is of het college voorstelt om met 
twee 'eigen' busjes te gaan rijden, of dat het 2 

Den 
Ouden 

 
 
 
Dat onderzoek wordt in november 2013 afgerond 
 
 
Momenteel wordt onderhandeld met Stadsregio en relevante 
marktpartijen om de buurtbus vanaf 2014 verder te professionaliseren. 
Deze onderhandelingen, waarbij ook de hoogte van de subsidie 
onderwerp van gesprek is, zijn in een vergevorderd stadium. Zodra 
duidelijk is wat de financiële consequenties zijn wordt de raad nader 
geïnformeerd.  
 
Het subsidiekader en de geactualiseerde algemene subsidieverordening 
worden in de vergadering van 12 december 2013 ter besluitvorming aan 
de raad voorgelegd. 
 
We streven naar een uitgebreidere dienstregeling met twee 
(buurt)bussen die worden ingehuurd van de RET.  
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van de 8 door de stadsregio voorgestelde 
regiobusjes zullen zijn? Of een combinatie. - --
Graag toelichting over de voorgestelde 
werkwijze. 
-Graag overzicht van de werkelijke kosten voor 
de buurtbus in de nieuwe opzet met een 
vergelijking van de oude opzet? 
-Graag overzicht van de meerwaarde van deze 
nieuwe opzet? 
 
 
 
 
 
 
 
-Graag inzicht in het effect van het heffen van 
een eigen bijdrage (voorwaarde voor ontvangen 
subsidie 35.000 vanuit SR) op het aantal 
passagiers. Hierover zijn immers in het 
verleden expliciete uitspraken gedaan. 
 
-Op welke wijze is het college voornemens de 
laagste inkomens hierin tegemoet te komen? 
Bijv gratis strippenkaart, opnemen in een 
aanvulling op de Rotterdampas bijv in de 
Ridderkerkpas. 
 
 
-Wanneer de buurtbus Ridderkerk en 
Barendrecht verbindt, zou Barendrecht dan ook 
een aanvraag bij de stadsregio cq bijdrage aan 
de buurtbus willen doen? 

 
 
 
 
We zitten nog in de fase van overleg.  
 
 
Bereikbaar voor meer inwoners van Ridderkerk door langere lijn met 
twee busjes. Voorbeeld: betere aansluitingen door halteren bij 
Noordhave, aansluiting op tramlijn 23, halteren in centrum Barendrecht. 
De beoogde volledige route wordt: Beverwaard (eindpunt lijn 23) – 
Noordhave – Slikkerveer (De Schans) – Slikkerveer (Reyerweg) – 
Ridderkerk (West) – Ridderkerk (Centrum) – Rijsoord – Barendrecht 
(station) – Barendrecht (centrum).  
 
Wij realiseren ons dat, gezien het feit dat in het nieuwe systeem door 
passagiers zal moeten worden betaald met de OV-chipkaart, het aantal 
passagiers zal dalen. Het risico van de reizigersinkomsten komt te liggen 
bij de vervoerder. 
 
 
Reizigers kunnen gebruik maken van kortingsregelingen die landelijk 
beschikbaar zijn. Plaatselijk wordt daar geen extra kortingsregeling aan 
toegevoegd. 
 
 
 
 
Dit is (nog) niet met Barendrecht besproken. Wij nemen deze suggestie 
graag over en zullen u hierover later rapporteren. 

B PVDA28  Alg.vraag:Alcoholgebruik van de jeugd  neemt 
steeds toe,  voorlichting wordt gegeven in groep 
8 en in het voortgezet onderwijs, bezoeken van 
deze voorlichting is nog steeds te vrijblijvend, 
ouderavonden worden niet goed bezocht alleen 
bij de schoolprestaties van het kind is het 
ouderbetrokkenheid het grootst,  blijkt  uit ,'' 

Dokter 1. Op 4 april 2013 is er een première avond gehouden in de Loods van 
de film BOJ (bewust onbeschonken jongeren) en aaneensluitend een 
debat over alcohol. Youz van bouwman GGZ heeft hier een sprekers rol 
in gehad als expert op het gebied van jeugd en alcohol. Hierbij waren 
ongeveer 25 ouderen en 20 jongeren bij aanwezig. 
 
2. Tevens is Youz ingezet op de middelbare scholen.  
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Klein maar Fijn'', onderzoek van de 
academische werkplaats CEPHIR . Welke 
acties heeft u genomen of gaat u nemen  om 
het bereik en bewustwording van ouders voor 
alcoholpreventie bij jongeren in Ridderkerke 
verbeteren? 

- Er is waar gewenst advies gegeven aan het schoolbestuur over 
beleid en regelgeving m.b.t. alcoholgebruik.  

- Er heeft op elke school een ouderavond plaatsgevonden over alcohol 
en jeugd.  

- Docenten hebben een deskundigheidsbevordering gevolgd op het 
gebied van signalering van middelengebruik en toeleiding naar zorg.  

- In samenwerking met docenten wordt voorlichting aan jongeren 
vormgegeven en wordt deze uitgevoerd.  

 
3. Voor de basisscholen is een lesbrief ontwikkeld die in de week van 8 
april 2013 (Week van de alcohol) behandeld is op de scholen.  
 
4. Na de première avond zijn 40 instellingen die in Ridderkerk met 
jongeren te maken hebben aangeschreven. Zij hebben in een brief het 
aanbod gekregen om de film BOJ op bestemming te laten zien aan 
jongeren en daar een debat over te voeren. Het jongerenwerk verzorgt 
dit.  
 
5. Binnen het CJG is een aandachtfunctionaris jeugd en alcohol 
benoemd.  
 
6 In 2014 wordt een maand van de alcohol georganiseerd. Dit in plaats 
van de week uit 2013. Dit biedt scholen meer ruimte om te schuiven met 
agenda en prioriteiten. In deze maand zal wederom aandacht worden 
besteed aan de film BOJ. 
 
7. De politie biedt aan om vanaf volgend jaar invulling te willen geven aan 
de genoemde lesbrief. Dit houdt in dat de politie met deze lesbrief onder 
de arm het komende jaar tijdens de maand van de alcohol de scholen 
afgaat en de lessen zal verzorgen. Dit wordt intern nog bij de politie 
besproken hoe zij dit vorm gaan geven.  
 
8. Enkele projecten zijn nu nog in uitwerking waarin we de ouders en de 
jongeren willen benaderen in Sportkantines en in de kroeg. Ook is er 
aandacht voor het gemakkelijk verkrijgen van alcohol bij lokale slijterijen 
en winkels. Hierbij wordt gedacht aan het sluiten van een convenant 
tussen gemeente en ondernemers die alcoholhoudende drank 
verstrekken. 

B PVDA29  Alg.vraag:Volgens de planning zou de 
sportnota  in juli-september 2013 aan de raad 

Dokter De planning voor de sportnota zoals in de startnotitie aan de raad is 
voorgelegd, is niet gerealiseerd. Op dit moment wordt ambtelijk een 
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worden voorgelegd,is niet gehaald. Wat zijn de 
stand van zaken en wanneer kunnen we de 
sportnota in de raad verwachten? Wat zijn de 
mogelijke beschikbare financiele middelen 
/investering, dit missen we in de 
programmabegroting 2014-2017. 
Gaarne een toelichting? 
 

nieuwe planning opgesteld. Deze wordt in november aan de raad 
voorgelegd.  
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de benodigde financiële middelen 
voor de uitvoering van de nieuwe sportnota gedekt kunnen worden uit de 
bestaande budgetten. 

B PVDA30  Alg.vraag:Overgewicht is een hardnekkig 
probleem Van de 15- tot 55 jarigen heeft bijna 
de helft overgewicht en bij de 55+is dit meer 
dan 60% , wat zijn de huidige 
percentages/cijfers, is dit toegenomen of 
gedaald in onze gemeente? 

Dokter De leeftijdsgroepen worden anders weergegeven, zodat het niet precies 
kan worden vergeleken. Ook is er onderscheid gemaakt tussen 
overgewicht en obesitas.  
 
Van de 19-56 jarigen hebben 36% overgewicht en 18% obesitas. 54% is 
dus te zwaar. 
 
Bij de 65+ ers heeft 44% overgewicht en 17% obesitas. 61% is dus te 
zwaar.  
 
Het aantal mensen met overgewicht lijkt dus nog steeds te stijgen.  

B PVDA31  Alg.vraag:Eenzaamheid in Ridderkerk is een 
omvangrijk probleem.  
Wat zijn de concrete afspraken en welke acties 
worden ondernomen om sociaal isolement 
vroegtijdig te signaleren ?  
Hoe groot is het  percentage sociaal isolement 
onder de Ridderkerkse bevolking? 
Wat is het  huidige aantal onder 
(school)kinderen en ouderen? 
Op 26 september jl. was er een Nationale 
Eenzaamheid Congres in Amsterdam voor, ''de 
Week tegen Eenzaamheid''. 
Heeft Ridderkerk ook deelgenomen aan het 
congres, zo ja wat zijn de aanbevelingen en zo 
niet, waarom niet? 
 

Dokter Eenzaamheid, en gevoelens van eenzaamheid is ook in Ridderkerk een 
probleem.  
Zelfs met een groot aantal ontmoetingsactiviteiten, die wij onder andere 
faciliteren om eenzaamheid te voorkomen of bestrijden, kunnen mensen 
toch eenzaam zijn. Karaat zet actief in op het vroeg signaleren van 
eenzaamheid en om mensen actief naar deze activiteiten toe te leiden.  
 
De uitkomsten van een GGD onderzoek uit 2012 geven het volgende 
weer:  
 

 leeftijd Ridderkerk 
% 

Regio 
Rijnmond % 

Matig tot 
ernstig 
eenzaam 

19 tot 65 38 39 

 65+ 44 46 
Emotionele 
eenzaamheid 

19 tot 65 15 14 

 65+ 15 17 
Sociale 19 tot 65 27 29 
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eenzaamheid 
 65+ 33 33 
    

 
Wij denken door wijkgerichte wijkaanpak en het stimuleren van 
onderlinge burenhulp ook het aspect eenzaamheid aan te kunnen 
pakken.  
 
De gemeente Ridderkerk heeft niet deelgenomen aan het congres. Wel 
hebben wij met belangstelling de ideeën en aanbevelingen gelezen. De 
belangrijkste aanbeveling is dat het stimuleren van burgerinitiatieven en 
cohesie in de wijk een belangrijk instrument is.  

B PVDA32  Alg.vraag: Hoe is de Wettelijke bijdrage 
Dierenopvang geregeld in Ridderkerk? 
 

Dokter De gemeente heeft een wettelijke verplichting tot opvang van zwerfdieren 
gedurende 2 weken. Contractueel zijn met de Dierenbescherming 
Rijnmond afspraken gemaakt (ook financieel), waarbij zij deze taak voor 
de gemeente verzorgen. De Dierenbescherming heeft laten weten dat ze 
onvoldoende geld krijgt om deze taak nog te doen. Dit is niet alleen het 
geval in Ridderkerk. Het geldt voor alle regiogemeenten. Met deze 
gemeenten zijn wij in overleg hoe aan de wensen van de 
Dierenbescherming tegemoet kan worden gekomen. Dit overleg verkeert 
in een afrondende fase. Pas daarna is inzicht in de financiële gevolgen. 
Indien dit tot een hogere bijdrage leidt, wordt u geïnformeerd.  

B PVDA33  Alg.vraag: Voedselbank,hoeveel gezinnen en 
kinderen maken er gebruik van? 
Is het aantal toegenomen of gedaald? 
Wat  is de gemeentelijke bijdrage aan het 
voedselbank? 
Wekelijks is de ambtenaar aanwezig bij het 
uitdelen van voedselpakketten, is er vervanging 
bij ziekte of afwezigheid van de ambtenaar? 
 

Van der 
Sluijs 

Er worden momenteel 40 voedselpakketten gegeven. Er zijn ongeveer 20 
kinderen in deze gezinnen. Er staan geen mensen op de wachtlijst. Er 
worden soms wel mensen afgewezen omdat het inkomen te hoog is. Het 
aantal pakketten is wel eens lager en hoger geweest. De gemeente geeft 
geen geldelijke bijdrage, wel investeert de gemeente tijd. Wekelijks gaat 
een medewerker van het lokaal zorgnetwerk langs om te kijken of er 
problemen zijn onder de klanten. Dit is een service van de gemeente en 
er is in principe geen vervanging bij ziekte. Als er sprake is van 
langdurige ziekte zal er een andere oplossing worden gezocht. Dit is het 
afgelopen jaar nog niet voorgekomen. 

B PVDA34  Het WMO vervoer is aanbesteed. In Ridderkerk 
wordt gerekend met kilometers (extra 
kilometers mogelijk met eigenbijdrage van €…), 
landelijk wordt uitgegaan van zones.  
Wat is de motivering in Ridderkerk cq BAR om 
af te wijken van het landelijke? Mag dat? 
Bent u bekend met extra financiele belasting 

Van der 
Sluijs 

Landelijk wordt bij het openbaar vervoer niet meer uitgegaan van zones 
maar van kilometers. Omdat het zonesysteem landelijk is afgeschaft is bij 
de aanbesteding van het Wmo vervoer gekeken naar een vertaling van 
het aantal zones in kilometers. Hierbij wordt een grens van ongeveer 
2000 km gehanteerd. Dit is gebaseerd op jurisprudentie. Uit 
jurisprudentie blijkt dat een vergoeding van 1500 tot 2000 km redelijk is. 
Door deze wijziging is er geen sprake van een financiële extra belasting 
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agv deze wijziging? 
Bij clienten werd (veel te) sterk aangedrongen 
op betalen met automatische incasso.  
Bent u daarvan op de hoogte gesteld?  
Welke actie heeft u ondernomen? 
Vooral clienten die het noodzakelijk achten grip 
te houden op eigen financien kunnen/willen 
gezien de grilligheid van facturering daaraan 
geen gehoor geven. Uiteindelijk werd duidelijk 
dat betalen met acceptgiro ook na 1 oktober tot 
de mogelijkheden behoort maar dat daarvoor 
per factuur €7,50 administratiekosten in 
rekening wordt gebracht. 
-Staat het college achter deze werkwijze? 
-Welke maximum heeft de gemeente gesteld 
aan in rekening te brengen 
administratiekosten? 

voor de meeste cliënten. De km grens is ruimhartig vastgesteld.  
De automatische incasso wordt gestimuleerd, maar voor cliënten die daar 
overwegende bezwaren tegen hebben is facturering mogelijk. Voor 
facturering moeten administratieve kosten worden vergoed. Het Wmo 
vervoer is op 1 augustus gestart, conclusies over de facturering kunnen 
nu nog niet getrokken worden. De cliënt krijgt op een vast moment de 
eigen bijdrage gefactureerd die wordt uitgegeven. Het maximum bedrag 
is € 7,50 per factuur.  

B PVDA35  WMO burgerplatform 
Bij het installeren van het Burgerforum werd 
gesteld dat mensen alleen op persoonlijke titel 
en niet namens een organisatie deel mogen 
nemen. Het intern ingewonnen juridisch advies 
spreekt dit tegen.   
- Welke actie heeft het college in navolging 
ondernomen?  
- Op welke termijn wordt de verordening 
aangepast? 

Van der 
Sluijs 

Kern van het idee achter het Wmo-burgerplatform is dat de leden van het 
Beleidsplatform inwoners zijn van Ridderkerk met denkkracht, die in staat 
zijn op beleidsmatig niveau het gemeentebestuur te adviseren op een of 
meer prestatievelden van de Wmo. Het zijn mensen die oog hebben voor 
het algemene belang van de Ridderkerkers. Leden mogen, naast lid van 
het Wmo-burgerplatform, ook lid zijn van maatschappelijke organisaties 
die de belangen behartigen van groepen mensen in Ridderkerk. Enkel 
bestuurders en ambtenaren van de gemeente mogen geen lid zijn.  
- De wethouder participatie is persoonlijk het gesprek hierover 

aangegaan met deelnemers uit de oude WMO-Adviesraad om dit toe 
te lichten en aan te geven dat zij – indien zij dat wensen – lid kunnen 
worden onder de afspraken van de verordening.  

Het is niet nodig om de verordening aan te passen. 
B PVDA36  Graag een overzicht van de raadsbesluiten in 

deze begroting?  
(Bijv tav subsidie buurtbus, rotonde donkersloot 
etc) 

Den 
Ouden 

Wij verwijzen u naar het raadsbesluit. Daarin is opgenomen de 
besluitvorming die gevraagd wordt ten aanzien van de begroting en de 
lijst met lopende en nieuwe investeringen die deel uitmaken van wat 
voorligt. De systematiek is zo dat de raad op programmaniveau 
autoriseert. Voor de toekomst kunnen andere afspraken gemaakt 
worden.  

B PVDA37  Graag alsnog toesturen het vorig jaar 
toegezegde overzicht voorzieningen? 

Den 
Ouden 

Zie toelichting bij vraag CDA15. 

B PVDA38  Graag overzicht van de voor 2013 begrote Dokter De aan Sport en Welzijn in 2013 afgegeven subsidiebeschikkingen 
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subisidie en andere geldstromen vanuit de 
gemeente naar S&W incl overzicht opgelegde 
bezuinigingen, met daarbij een overzicht van 
de  mutaties in het afgelopen jaar. 

liggen, net zoals vorig jaar, ter inzage bij de griffie. 

B PVDA39  Graag overzicht van budget en uitgaven vanuit 
het maatschappelijk participatiefonds, incl 
informatie over de verschillende bereikte 
doelgroepen. 

Van der 
Sluijs 

De informatie over het aantal aanvragen per doelgroep is opgenomen in 
de Armoedenota 2013 die ter besluitvorming voor u ligt. De actuele cijfers 
zijn hieronder toegevoegd. 
Aanvragen                                    2012         2013 (t/m 14 okt) 
Sport en Soc. Culturele  Activ.        362            329 
Schoolgaande Leerpl. kinderen     223            185 
Chronisch zieken/Gehandicapten  149             162 
 
Bedrag begroot        Bedrag uitgaven Bedrag beschikbaar 
     € 150.000             € 80.274           € 69.726 
 
Budget 2013 tot en met de maand juni 2013. 
 

B PVDA40  In het algemeen: Welke bepaling is er 
opgenomen bij aanbestedingen en 
subsidierelaties omtrent het aantal 
medewerkers bij de ontvangende organisatie 
die meer verdienen dan de Balkenendenorm? 
Zijn er in de BAR organisaties of Verbonden 
partijen medewerkers die boven de 
Balkenendenorm verdienen? Zo ja waar? 

Dokter Een compleet beeld ten aanzien van alle Verbonden Partijen en 
subsidierelaties ontbreekt. Op deze korte termijn is dit deze informatie 
niet te achterhalen. Daarvoor moeten dan alle jaarrekeningen van 
relevante organisaties worden bekeken. Wij zijn voornemens daar inzicht 
in te verkrijgen en ook om daar in het nieuwe subsidiebeleid invulling aan 
te geven.  

B PVDA41  De wijkregisseurs krijgen een steeds 
prominentere rol als verlengstuk of 
vooruitgeschoven post van het college. Op welk 
moment wordt het werken met wijkregisseurs 
geevalueerd? Of wat is uw motivatie om de 
werkwijze niet te evalueren? 

Attema De lijntjes tussen de wijkregisseurs en het college/de collegeleden zijn 
kort. Op die manier kan goed worden aangegeven waar de prioriteiten 
dienen te liggen en welke aanpak wordt voorgestaan. Om die reden is 
geen evaluatiemoment afgesproken, omdat er op elk gewenst moment 
bijgestuurd kan worden. 

B PVDA42 Pg 23 Pg 23 begroting. Wanneer komt er een actuele 
WMO nota naar de raad? 

Van der 
Sluijs 

Het huidige Wmo-beleidsplan geldt tot 2016. Zodra de nieuwe kaders 
voor de Wmo vanuit het rijk bekend zijn wordt in het kader van de 
decentralisatie AWBZ/Wmo een aanvulling op het beleidsplan 
geschreven. Zodra hier meer over bekend is wordt de raad hierover 
geïnformeerd.  

B PVDA43  Wat is de verwachting tav het 
onderwijsachterstanden beleid en budget vanaf 
2015. 

Den 
Ouden 

Het huidige beleidsplan OAB loopt tot en met 2014. In 2014 zal een 
nieuw plan worden opgesteld. Ten aanzien van het budget vanaf 2015 is 
op dit moment nog niets bekend. 
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B PVDA44  Graag overzicht van de (verwachte) invloed van 
het Herfstakkoord op de begroting 2014. 

Den 
Ouden 

Wij verstrekten u recent een ‘ambtelijke samenvatting’ van de 
Septembercirculaire 2013. Onderstaande effecten bouwen daarop voort.  
De doorwerking naar het gemeentefonds van het Herfstakkoord 
(begrotingsafspraken 2014) dat het kabinet heeft gesloten met D’66, CU 
en SGP heeft indicatief voor onze gemeente de volgende effecten op de 
algemene uitkering: 
+ = voordeel, - = nadeel 
2014:          - € 165.700 
2015:            € 240.700 
2016:            € 269.800 
2017 e.v.:     € 323.400 
Behalve in 2014 gaan de gemeenten er dus op vooruit.  
Zoals altijd moet bij deze tussentijdse cijfers over het gemeentefonds een 
voorbehoud worden gemaakt. Het betreft de eerste informatie vanuit de 
vakliteratuur en voor sommige vakdepartementen moeten de 
bezuinigingen nog nader worden uitgewerkt. Meer zekerheid hebben we 
pas na ontvangst van de circulaires van het Rijk. Dat zal wellicht de 
decembercirculaire 2013 zijn en anders de meicirculaire 2014. 
 
Het Herfstakkoord kan via specifieke beleidsaanpassingen of 
bezuinigingen ook effecten hebben voor andere onderdelen van onze 
begroting. Daar is op dit moment nog geen concreet beeld over. 

B PVDA45 Pg 186 Er is 6 miljoen structureel bezuinigd. Overzicht 
verloop reserves. In 2013 wordt er 8,5 miljoen 
ingeteerd op de reserves. Verwachte stand op 
1/1/2014 is  57.829.700.  
Wat was de stand van de reserves op 
1/1/2010? 

Den 
Ouden 

De stand van de reserves op 1-1-2010 op basis van de jaarrekening 
2009 (boekwaarde per 31-12-2009) is: 
€ 64.336.634. 

B PVDA46 Pg 187 Pg 187 wat is de hoogte van de bijdrage vanuit 
de Stadsregio voor het verhogen van de 
opstapplaatsen van de bussen? 

Den 
Ouden 

Er is een subsidie toegekend van € 188.000. 
Hiervan is in 2012 een bedrag van € 94.000 ontvangen. 
Het restant bedrag staat nu nog geraamd voor 2013, maar het bedrag 
wordt in 2014 ontvangen. Bij de slotwijziging wordt dit bedrag 
doorgeschoven. 

B PVDA47  De vier vakleerkrachten gym basisonderwijs 
worden met ingang van nieuwe schooljaar 
ontslagen. (dichtbij.nl)   
-Graag overzicht van de scholen waarop deze 
gymleerkrachten nu nog lessen verzorgen. 
Het college heeft uitgesproken  belang te 
hechten aan sport en bewegen juist bij 

Den 
Ouden 

De raad heeft vorig jaar besloten geen extra geldmiddelen – bovenop de 
beschikbare rijksmiddelen - voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs 
meer beschikbaar te stellen. Dit kan leiden tot personele gevolgen. 
Beslissingen hierover worden genomen door de schoolbesturen. Het 
college heeft de schoolbesturen aangeboden in gesprek te willen gaan 
over de te nemen stappen, termijnen en gevolgen van deze beëindiging. 
Met de schoolbesturen die de boventallige vakleerkrachten in dienst 
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kinderen.  
-Graag toelichting hoe deze bezuiniging naar 
verwachting zal worden opgevangen?  
-en de wijze waarop de kwaliteit gemonitord 
wordt. 

hebben, heeft het college gesprekken gevoerd. Dit onderwerp is een vast 
agendapunt in het periodiek overleg met de schoolbesturen.  
De verantwoordelijkheid voor het (vak)onderwijs ligt primair bij de 
schoolbesturen. Het rijk stelt voor dit onderwijs middelen beschikbaar. Op 
de kwaliteit van het onderwijs wordt toezicht uitgeoefend door de 
onderwijsinspectie.  
De extra vakleraren verzorgen lessen op alle basisscholen. Twee 
scholen maken gebruik van een eigen vakleraar. Op de andere tien 
basisscholen worden de lessen verzorgd vanuit een pool van vakleraren 
die bij één bestuur in dienst zijn. 

B PVDA48 investeringsvolume Voorstellen vanuit de sportnota cq plannen 
rondom RVVH en KCR kunnen afhankelijk van 
de ambities grote invloed hebben op de 
investeringslijst begroting 2014-2017.  
-Graag inzicht in de effect van de voorstellen 
vanuit de nota op de voorliggende begroting 
incl investeringslijst en druk op volume. 

Dokter De sportnota is nog in voor bereiding. Onderwerp van de sportnota is niet 
de fysieke, maar de sociale infrastructuur op het gebied van de sport. 
Deze nota zal daardoor, naar verwachting, geen gevolgen hebben voor 
het investeringsvolume. 
Een notitie over de toekomst van het sportpark Ridderkerk, waarop de 
verenigingen RVVH en KCR zijn gehuisvest, wordt in november aan de 
raad aangeboden. Op dat moment maakt de raad de keuze of daardoor 
het investeringsvolume wordt beïnvloed. 

B PVDA49 P 211 Pg 211 het gesprek over definiering doelgroep 
WMO beleid en primaat van verhuizen is in 
2012 gestart en nog gaande.  
Graag toelichting over resultaten en afspraken 
tot nu toe. 

Van der 
Sluijs 

Er zijn nog geen concrete resultaten te melden. Uw raad wordt hierover 
bij de volgende monitor over geïnformeerd.  
 
Gelet op de schaarste aan geschikte woningen, wordt het primaat van 
verhuizen met coulance toegepast.  

B PVDA50 P 214 Pg 214 hoe staat het met het project Van 
Hoorne straat? 

Van 
Houcke 

De ontwikkelaar heeft de gemeente recent laten weten verder te willen 
met ontwikkeling van de locatie. Op dit moment vindt overleg plaats over 
de met hem te sluiten anterieure overeenkomst. 

B PVDA51  Pg 218 het voornemen is de sociale 
woningvoorraad, nu ca 45%, te verminderen 
met 7% in 2015 (en nog eens 3,5% minder tot 
2020.)  Dit betekent dat er voor 2015  ca 1242 
sociale woningen uit de markt worden 
genomen. 
Graag informatie:  
-over de wijze waarop deze woningen uit de 
markt worden genomen in het komende jaar, 
- over aantallen en wijzigingen tav de voorraad 
sociale huurwoningen en sociale 
koopwoningen. 
-of de doelstelling in deze tijd nog wordt 

Van 
Houcke 

De afname van de sociale voorraad gaat niet zo snel als in het 
Convenant opgenomen. Een belangrijke reden daarvan is, dat er bij het 
sluiten van het Convenant van uit is gegaan, dat de voorraad sociaal 
41% bedroeg in 2010. Dit aantal is later bijgesteld naar ongeveer 45%. 
Dit als gevolg van beter inzicht in de voorraad koopwoningen tot € 
140.000. Deze koopwoningen worden ook tot de sociale voorraad 
gerekend.  
- De voorraad sociale koopwoningen neemt in de huidige markt nog 

eerder toe dan af. 
- De plannen van Woonvisie hebben enige vertraging opgelopen. 
Er zullen dus zeker geen 1242 sociale woningen uit de markt zijn 
genomen voor 2015.  
De voorraad sociaal bij Woonvisie is de eerste helft 2013 teruggelopen 
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gehandhaafd  
- en voorwaarden waaronder deze doelstelling 
wordt behaald. 

met 105 woningen (van 7.777 per 1 januari naar 7.672 per 1 juli 2013). 
Dit aantal woningen is door huurverhoging ten gunste gekomen van het 
aantal huurwoningen voor middeninkomens. 

B PVDA52 Inhuur Derden Graag inzicht van de kosten gemaakt voor 
inhuur derden cq extra coordinatoren in 
2013.  En ter vergelijking 2012 en inzicht in de 
verwachting voor 2014. 

Dokter De kosten van ingehuurd personeel worden niet apart begroot. Veelal 
wordt personeel ingehuurd ten laste van de vastgestelde salarisbegroting 
(vacatures) óf door de inzet van b.v. projectgelden indien specifieke 
deskundigheid nodig is.  
De inhuurkosten over 2012 bedroegen € 1.370.000. Verwacht wordt dat 
de inhuurkosten over 2013 uitkomen op ongeveer  
€ 600.000.  

B PVDA53 Vluchtelingenwerk Vluchtelingenwerk heeft aangegeven dat hun 
grootste kostenpost de huisvestingslast is. Er 
wordt een nota leegstand maatschappelijk 
vastgoed opgesteld. Hebben er gesprekken 
plaatsgevonden over een andere locatie en wat 
is het resultaat? 

Den 
Ouden 

De notitie maatschappelijk vastgoed wordt in november aan uw raad 
aangeboden. Het voorstel aan uw raad is om spelregels voor 
maatschappelijk vastgoed vast te stellen. Dat wordt dan het uitgangspunt 
voor het verhuren van ruimten in gemeentelijke panden. Daarna is het 
mogelijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Vluchtingenwerk 
heeft wel aangegeven waar zij qua ruimte behoefte aan hebben. Zodra 
de raad de spelregels heeft vastgesteld, kan er worden gesproken met 
o.a. Vluchtelingenwerk. 

M PVDA54 Blz. 135 / 
Schuldhulpverlening 

Wat is de reden dat hier geen cijfers genoemd 
worden?  
 

Van der 
Sluijs 

Deze indicatoren zijn nieuw toegevoegd aan de monitor. Dit zijn de 
doelstellingen die in het beleid schuldhulpverlening zijn vastgesteld in 
2011. De cijfers zijn nog niet beschikbaar. In het vierde kwartaal van 
2013 wordt de eerste evaluatie van het beleid afgerond en dan zullen de 
cijfers worden ingevuld 

M PVDA55 Blz 157 / nr 105 
Toeristenbelasting 
 

Vanaf 2012 wordt er geen toeristenbelasting 
meer geheven en is met Van der Valk 
overeengekomen dat zij een financiële bijdrage 
zullen leveren in een nader door partijen uit te 
werken fonds.  
-Kunt u ons de status van dit fonds laten weten 
en wanneer wij de uiteindelijke uitwerking 
tegemoet zullen zien ? 
 -Graag overzicht van de Ridderkerkse 
evenementen die in het afgelopen jaar vanuit 
dit fonds zijn gesteund. 

Dokter De oprichting van het cultuurfonds is nagenoeg een feit. Echter op dit 
moment zijn er meerdere initiatieven in Ridderkerk die iets vergelijkbaars 
voorstellen. Wij willen hier graag bij aanhaken en als het enigszins kan 
tot een combinatie van initiatieven komen.  Wij informeren u zo spoedig 
mogelijk over het vervolg. 

G PVDA56  Graag inzicht in het aantal fte cq personen die 
overgaan vanuit Ridderkerk cq Barendrecht en 
Albrandswaard naar de verschillende 
domeinen.  

Dokter Vanuit de drie BAR-gemeenten gaat het om de volgende aantallen fte’s: 

 Barendrecht:  311,1 fte 

    Albrandswaard:  126,1 fte 

    Ridderkerk: 318,1 fte 

    

 40       Raadsvragen en antwoorden d.d. vrijdag 18 oktober 2013 



Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

Totaal BAR:  755,3 fte 

    
 

      Per juli 2013 is de verdeling van het aantal fte’s per gemeente als volgt: 

 
 Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

 geplaatst vac. geplaatst vac. geplaatst vac. 

Directie 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 

Publiek 43,0 3,2 17,9 0,0 34,3 4,5 

Veiligheid 23,6 3,4 9,2 1,0 17,7 4,9 

Maatschappij 29,5 4,1 8,1 0,9 45,6 3,5 

Ruimte 50,0 1,0 8,4 0,0 27,8 3,2 

Strategie 6,6 0,0 2,0 0,0 9,4 0,0 

Beheer en Onderh. 61,9 4,8 32,7 4,0 61,2 6,2 

BAR@work 25,6 2,7 15,2 1,8 27,1 1,4 

Bedrijfsvoering 37,9 2,0 19,3 1,6 60,1 1,0 

Concerncontrol 5,9 2,0 3,0 0,0 4,9 0,0 

Nog te plaatsen 2,0 1,0 0,0 0,0 2,8 1,5 

Totaal 287,0 24,2 116,9 9,2 291,9 26,2 

Totaal incl. vac. 311,1 
 

126,1 
 

318,1 
 

G PVDA57  Graag overzicht van het aantal fte in de 
strategische kernen. 
Geeft het verschil in benaming het verschil in 
benadering weer? 

Dokter We weten niet zeker wat u bedoelt met 'strategische kernen'. We kennen 
een domein Strategie, een Regieteam (Albrandswaard) en twee bureaus 
Bestuursondersteuning (Barendrecht en Ridderkerk). Het daadwerkelijke 
aantal fte van Regieteam en Bureaus Bestuursondersteuning kan 
variëren. De basisbezetting van Bureaus Bestuurondersteuning bestaat 
uit de directeuren. De basisbezetting van het Regieteam bestaat uit de 
gemeentesecretaris van Albrandswaard. Voor de overige medewerkers is 
het lidmaatschap van een regieteam/bureau bestuursondersteuning een 
rol en geen functie. Deze rollen worden ingevuld vanuit de BAR-
organisatie. Verschillende medewerkers kunnen wisselend deel uitmaken 
van het Regieteam of Bureau Bestuursondersteuning.  
Het verschil in benaming geeft geen verschil in missie weer. De missie 
van alle drie de teams is hetzelfde: het op een professionele manier 
ondersteunen van de drie gemeentebesturen in hun activiteiten voor de 
lokale samenleving. De benadering verschilt inderdaad. De gemeente 
Albrandswaard geeft regisseurs uit het Regieteam een belangrijke rol in 
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het plaatsen van opdrachten naar de ambtelijke organisatie terwijl 
Ridderkerk en Barendrecht de opdrachten vanuit het Bureau 
Bestuursondersteuning rechtstreeks bij de Domeindirecteuren plaatst. 

G PVDA58  Domein bedrijfsvoering . Maatwerk bij planning 
en control vanwege verschil in beleid en 
uitvoering. Is harmonisatie gewenst in kader 
beheersbaarheid en transparantie? 

Dokter Wij willen hier niet spreken van harmonisatie, maar meer van 
optimalisatie. Optimalisatie is gewenst in het kader van de 
beheersbaarheid en de transparantie. De BAR-samenwerking biedt bij 
uitstek de kans om van elke gemeente juist de positieve onderdelen van 
de P&C documenten en de cyclus beschikbaar te stellen voor de overige 
gemeenten. Op dit moment is er een verschil in opzet van de 
verschillende documenten en een groot verschil in doorlooptijd tussen 
opstellen en vaststellen van de diverse rapportages. Ter illustratie, de 
samenstelling van de 2e Tussenrapportage start in Ridderkerk in juni 
terwijl de vaststelling begin november plaatsvindt. In Albrandswaard en 
Barendrecht start dit traject in augustus, terwijl de besluitvorming 
nagenoeg gelijk wordt afgerond. Het mag duidelijk zijn dat bij kortere 
doorlooptijden de informatie welke u ontvangt actueler is. In 
voorbereiding is een notitie welke hierop ingaat, met als doel de 
afzonderlijke gemeenten optimaal te voorzien in hun behoefte aan P&C-
informatie welke zo efficiënt mogelijk door de BAR-organisatie 
gegenereerd kan worden. 

G PVDA59  Onderhoud kapitaalgoederen. De 
gemeentehuizen blijven in eigendom van de 
gemeenten. Door welke partij worden de 
onderhoudskosten betaald en hoe worden die 
verrekend? 

Den 
Ouden 

Het uitgangspunt is dat de totale exploitatiekosten opgenomen zijn in de 
BAR-begroting en door de BAR-organisatie zullen worden betaald. In de 
BAR-begroting zijn deze kosten verdeeld op basis van de eigen 
ingebrachte budgetten. Toekomstige voordelen op huisvesting, 
bijvoorbeeld het onderverhuren van het gemeentehuis van 
Albrandswaard, komen nadrukkelijk ten gunste van de gezamenlijke 
gemeenten. 

G PVDA60  ICT wie is eigenaar van de 'BAR' 
glasvezelkabel? 

Dokter De glasvezelkabels welke gebruikt worden voor de BAR ICT 
infrastructuur zijn eigendom van de gemeente Albrandswaard. Deze zijn 
buiten de verkoop van de CAI Albrandswaard gehouden. 

B SGP01 Blz. 19, 36, 84 en  
2e PM blz. 88 

Wat is mede gelet op de mededeling van de 
wethouder in de op 3 oktober jl. gehouden 
vergadering van de Commissie Samen Wonen 
over het overleg met de Stadsregio over 
maatwerkvervoer - de buurtbus - de actuele 
stand van zaken? 
 
Wordt de buurtbus per 1 januari 2014 
onderdeel van het RET-busvervoer? 

Den 
Ouden 

Momenteel wordt onderhandeld met Stadsregio en relevante 
marktpartijen om de buurtbus vanaf 2014 verder te professionaliseren. 
Deze onderhandelingen, waarbij ook de hoogte van de subsidie 
onderwerp van gesprek is, zijn in een vergevorderd stadium. Zodra 
duidelijk is wat de financiële consequenties zijn wordt de raad nader 
geïnformeerd.  
 
Het streven is om van de RET twee buurtbussen te huren.  
De gesprekken daaromtrent zijn in een vergevorderd stadium. Deze 

 42       Raadsvragen en antwoorden d.d. vrijdag 18 oktober 2013 



Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

 
Zo ja, tegen welke totale kosten?  En hoe hoog 
is uiteindelijk de totale subsidie?  En wat is dus 
het saldo dat voor rekening van de gemeente 
blijft?  De cijfers op blz. 84 zijn namelijk nogal 
verwarrend. 

bussen krijgen het volledige RET-uiterlijk. 
Formeel maakt de “nieuwe” buurtbus geen deel uit van de lopende 
concessie openbaar vervoer, maar valt onder de nieuwe beleidslijn 
maatwerkvervoer van de stadsregio, zoals deze is vastgesteld op 9 
oktober 2013 door het AB van de stadsregio. 

B SGP02 Blz. 19.  Wanneer kunnen we de resultaten van de 
verkenning naar mogelijke verbeterde 
dienstverlening richting ondernemers 
verwachten?  

Dokter We verwachten begin 2014 hier meer over te kunnen melden. Het is een 
van de acties uit de Notitie Economisch Beleid die prioriteit heeft. We zijn 
momenteel nog in overleg met het ondernemersplatform over de wensen 
en mogelijkheden. 

B SGP03 Blz. 21 en 25 De notitie overcapaciteit schoolgebouwen is al 
lang in ontwikkeling.  Wanneer wordt een 
definitieve notitie (inclusief 
oplossingsrichtingen) ter kennis van de raad 
gebracht? 
Deze vraag klemt temeer nu de notitie op blz. 
25 als bestaand kader is vermeld. 

Den 
Ouden 

De beleidsparagraaf bij de notitie overcapaciteit onderwijshuisvesting is 
met de schoolbesturen besproken, door het college vastgesteld en wordt 
samen met de nota over het overig maatschappelijk vastgoed de raad ter 
informatie toegezonden.  

B SGP04 Blz. 25 en 26 Het subsidiebeleid is op blz. 26 als bestaand 
kader opgenomen en zelfs op blz. 25 vermeld 
als een in 2016 te herzien kader.  Wanneer stelt 
de raad het subsidiebeleid 2013 vast? 

Dokter Het subsidiekader en de geactualiseerde algemene subsidieverordening 
worden in de vergadering van 12 december 2013 ter besluitvorming aan 
de raad voorgelegd. 

B SGP05 Blz. 28 Eenmalige geraamde restitutie van 
subsidiegelden  ad  € 346.200. Lastenraming in 
2014 € 103.200 lager. 
Vraag: Welke bedragen geeft R’kerk uit aan 
groot onderhoud tbv Sport voor de jaren 2013 
en 2014? 
Graag een toelichting over de nieuwe financiële 
werkwijze tussen gemeente en Sport en 
Welzijn? 
 

Dokter Voor het groot onderhoud aan sporthallen, gymlokalen, sportvelden en 
het zwembad is in 2013 een bedrag van  
€ 574.246 begroot en in 2014 een bedrag van € 551.239. 
 
De hoeveelheid benodigde middelen t.b.v. het groot onderhoud fluctueert 
sterk over de jaren heen. Door jaarlijks de geraamde structurele lasten in 
de gemeentelijke begroting te toe te voegen aan de middelen uit de 
gemeentelijke onderhoudsreserves zijn er afdoende middelen 
beschikbaar om te kunnen voldoen aan de toekomstige financiële 
verplichtingen van de komende 10 jaar zonder dat er fluctuaties optreden 
in de jaarlijkse ramingen voor de gemeentebegroting. 

B SGP06 blz. 35 In de Stadsregio worden gesprekken gevoerd 
over nieuwe woningmarktafspraken waaronder 
een evenwichtiger spreiding van de sociale 
woningvoorraad binnen de regio.  Mede gelet 
op de mededeling hierover van de wethouder in 
de op 3 oktober jl. gehouden 
commissievergadering doet zich de vraag voor 

Van 
Houcke 

De wethouder zal zich gesteund weten als hij namens de gehele raad 
van Ridderkerk naar voren kan brengen, dat Ridderkerk getekend heeft 
voor het verminderen van de sociale woningvoorraad en Ridderkerk zich 
daar ook voor de komende jaren voor blijft inzetten. Dat alles met het oog 
op evenwichtige spreiding in de regio. 
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hoe de raad het college kan ondersteunen in de 
lopende afspraak dat de (verouderde) sociale 
woningvoorraad in Ridderkerk moet worden 
verminderd.  

B SGP07 Blz. 37 en 34 + 86 2e PM Wat is de stand van zaken m.b.t. de beoogde 
reconstructie van de kruising Rotterdamseweg - 
Rijnsingel - A38 (incl. Kievitsweg)?  Wanneer 
kan de raad een voorstel tegemoet zien? 

Den 
Ouden 

Het raadsvoorstel staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 
november.  

B SGP08 Blz. 52, KCC In welke fase zit het project nu, is er al iets 
gerealiseerd. 

Dokter Vanaf 1 januari 2014 wordt gestart met een gezamenlijk KCC in 
Barendrecht. Er lopen een viertal projecten om dit mogelijk te maken. 
Vervanging van de telefooncentrale, inrichting van een kennisbank, 
huisvesting van de telefooncentrale en opleiding van de medewerkers. 

B SGP09 Blz. 63 en 62 2e PM Rijksbijdrage WSW vanaf 2014 structureel € 
70.100 hoger en een overschot ad € 171.100 
Kan dit betekenen dat de wachtlijst WSW 
kleiner gaat worden? 

Dokter De rijksbijdrage voor 2013 ten opzichte van 2012 € 70.100 lager 
uitgevallen. Dit is niet structureel aangepast in de begroting omdat de 
rijksbijdrage jaarlijks door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid wordt vastgesteld. 
 
Voor 2014 valt de rijksbijdrage lager uit dan de rijksbijdrage voor 2013. 
Dit wordt, zoals altijd, aangepast in de eerste Programmamonitor van het 
komend jaar. 
 
Wel heeft de inzet van het regiebureau WSW geleid tot een realisatie van 
de taakstelling binnen de Rijksbijdrage. Volgend jaar kunnen bij 
pensionering of verhuizing plekken worden opgevuld. Dit betekent dat er 
dus voor het eerst sinds jaren mogelijke plaatsingsruimte kan ontstaan 
vanuit de wachtlijst. De afgelopen jaren heeft het regiebureau WSW al 
aan kritisch wachtlijstbeheer gedaan, daar waar mogelijk zijn alternatieve 
oplossingen gevonden voor mensen op de wachtlijst. 

B SGP10 Blz. 72, Fietspaden Kwaliteit van fietspaden gaat zichtbaar 
achteruit. Is het minimale onderhoud wel 
voldoende om komende jaren het 
kwaliteitsniveau op peil te houden en de 
veiligheid van fietsers niet in gevaar komt? 

Den 
Ouden 

De laatste globale inspecties geven geen aanleiding om aan te nemen 
dat het kwaliteitsniveau van de fietspaden hard achteruit gaat. Er zijn 
locaties waar het comfort en aanzien te wensen over laat. Op diverse 
locaties zijn problemen met boomwortelopdruk en rafeling. Er zijn vroeger 
veel oppervlaktebehandelingen (rode strooi laag) aangebracht. De 
hechting is niet altijd optimaal waardoor kale stukken ontstaan. Deze 
geven een rommelig beeld maar verder geen overlast. Een tweetal 
locaties die overlast geven voor de fietser zijn de fietspaden aan de 
Rijksstraatweg en het fietspad naast het oude Hak terrein. Aan beide 
wordt gewerkt om tot een oplossing te komen. Veiligheid voor de 
weggebruiker staat altijd voorop en zal altijd van groot belang blijven. Op 
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dit moment is er geen direct gevaar voor de veiligheid van de fietser.  
B SGP11 Blz. 77 en 83 2e PM Het plaatsen van schermen door 

Rijkswaterstaat staat gepland vóór 2015. In de 
2e PM staat onder stand van zaken, dat de 
schermen dit jaar worden geplaatst. Wat is de 
planning precies? 

Van 
Houcke 

Rijkswaterstaat heeft in haar planning staan dat er dit jaar wordt gestart 
met de bouw. Er zijn echter wat moeilijkheden opgetreden met kabels en 
leidingen die vooraf niet bekend waren. Wij gaan er nog steeds van uit 
dat er dit jaar gestart wordt met de bouw. RWS houdt ons op de hoogte 
van de ontwikkelingen en veranderingen in planning. 

B SGP12 Blz. 78, 
Verkeerscirculatieplan 

Kan specifieker aangegeven worden aan welke 
onderdelen mogelijk uitvoering zal worden 
gegeven? 

Den 
Ouden 

In 2014 zal de fietshighway Westmolendijk en Lagendijk worden 
uitgevoerd.  

B SGP13 Blz. 79 Er is onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke 
uitbreiding van betaald parkeren.  Hoewel het 
onderzoek en de uitkomsten daarvan op korte 
termijn niet relevant zijn nu dit onderdeel op de 
reservelijst van bezuinigingsmogelijkheden is 
geplaatst, is het wellicht voor de raad 
informatief om van de resultaten van het 
onderzoek kennis te nemen.  Is het college 
bereid de resultaten bijvoorbeeld per RIB aan 
de raad te doen toekomen? 

Den 
Ouden 

De raad kan de resultaten van het onderzoek tegemoet zien. Volgens 
planning ontvangt u tegelijk met de beantwoording van deze vraag de 
RIB over dit onderwerp.  

B SGP14 Blz. 90 De provincie wil het concept van de waterbus 
verder optimaliseren.  Wat moet hier precies 
onder worden verstaan?  Wat voor doel heeft 
de provincie precies voor ogen?  Kan het 
driehoeksveer dat nu licht verliesgevend is 
omdat de Rabobank niet meer sponsort 
onderdeel zijn van de optimalisatie? 

Den 
Ouden 

Aquabus, de exploitant van de waterbus, streeft naar een concept met 
een snelle waterbus Rotterdam-Dordrecht, daarnaast een “stop” 
waterbus, in het hoogseizoen rechtstreekse aansluiting naar de molens 
van Kinderdijk. De haltering in dat concept blijft voor Ridderkerk 
gewaarborgd, ook voor de snelle verbinding. Of, en zo ja in welke mate, 
de exploitatie van het Driehoeksveer hierop kan worden aangepast c.q. 
ingepast is nog niet duidelijk. 

B SGP15 Blz. 93 en 104 en 105 2e 
PM 

Het inbedden van de juridische kwaliteit wordt 
steeds belangrijker.  Die constatering wordt al 
vele jaren gedaan.  Wat is in de afgelopen 
gedaan een het vergroten van de juridische 
kwaliteitszorg?  Deze vraag moet mede worden 
gezien in het licht van het feit dat Ridderkerk 
nogal hoog op de ranglijst van Olthof 
Consultancy staat met betrekking tot de 
betaalde dwangsommen op grond van de Wet 
op de Dwangsom.  Kan het college onze zorg 
wegnemen dat het erop lijkt alsof de juridische 
kwaliteitszorg in dit opzicht te veel te wensen 
overlaat? 

Attema Alle medewerkers hebben de cursus Klare Taal gevolgd. Doel van deze 
cursus was om beschikkingen begrijpelijker voor de burger te maken. 
Uitvloeisel hiervan is dat er in de organisatie taalcoaches zijn die de 
medewerkers desgevraagd bijstaan. In het kader van de juridische 
kwaliteitszorg zijn ook de verslagen van de Commissie Bezwaarschriften 
aangegrepen om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. 
Blijkens het jaarverslag 2012 heeft dit vooral op het terrein van de WWB 
en WMO effect gehad. De kwaliteit is verbeterd. Dit neemt niet weg dat 
de tijdigheid van de afdoening blijvende aandacht krijgt. 
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B SGP16 Blz. 98 Wat is een "weegploeg" (kolom "Wat daarvoor 
doen in 2014", de tweede bullet). 

Attema De Weegploeg wordt ook wel ‘casusoverleg’ genoemd en bestaat uit 
vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, politie, gemeente, Raad 
voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Bureau 
Jeugdzorg. Dit overleg wordt door het Veiligheidshuis Rotterdam 
Rijnmond georganiseerd en in dit overleg wordt per casus bepaald wat er 
gaan gaat worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Alle doelgroepen 
van het Veiligheidshuis kunnen in de resp. casusoverleggen besproken 
worden. 

B SGP17 Blz. 104, Nationale politie Na de wijziging van de Politiewet, is er al inzicht 
of dit voor of nadelige consequenties heeft voor 
Ridderkerk? 

Attema Er zijn nog geen voor- of nadelige consequenties voor het wijkteam 
Ridderkerk.  

B SGP18 Blz. 129 / 130 De stortingen / onttrekkingen aan de 
tariefsegalisatiereserve rioolheffing in de tabel 
op pag. 129 sluiten niet aan bij het verloop van 
de reserve op pag. 130. kunt u dit toelichten? 

Den 
Ouden 

Een correctie binnen de begrote kosten van de riolering die gevolgen had 
op de tariefsegalisatiereserve is wel in de tabel op pag. 129 verwerkt 
echter niet goed gepresenteerd in het staatje van het verloop van deze 
reserve op pag. 130. Het verloop van de tariefegalisatiereserve riolering 
had positiever gepresenteerd moeten zijn.  
De juiste stand van de reserve per 31/12 is als volgt: 
2013: € 6.085.200 (onaangepast) 
2014: € 5.403.700 
2015: € 4.900.400 
2016: € 4.503.300 
2017: € 4.097.400 

B SGP19 Blz. 136 Asbest is blijkbaar ondanks alle maatregelen 
nog steeds risico nummer twee. Is dit 
uitsluitend financieel of zijn ook de risico's voor 
bijvoorbeeld de volksgezondheid nog steeds 
dermate hoog? 

Dokter De volgorde van de top tien van grootste risico’s is bepaald door 
financiële factoren en niet door de gevaren voor de volksgezondheid. 
Asbestsanering brengt hoge kosten met zich. 

B SGP20 Blz. 136 Op nr. 5 van de top 10 van grootste risico's 
staat fraude met de omschrijving: "Door 
ongeoorloofde samenwerking tussen 
medewerkers kan schade ontstaan". 
Kan deze formulering - zeker voor wat betreft 
het realiteitsgehalte daarvan (ervaringen tot nu 
toe, etc.) - wat transparanter worden toegelicht? 

Den 
Ouden 

Het risico van fraude is en blijft een theoretische inschatting van de kans 
en het financiële gevolg. Dit risico speelt zich af op een breed terrein. Wij 
baseren dit risico mede op beschikbare gegevens uit het 
geautomatiseerde systeem van het Nederlands Adviesbureau voor 
Risicomanagement (NARIS).  
Tot nu toe hebben wij zelf nog geen ervaringen op dit punt. Landelijk blijkt 
er echter nog steeds jaarlijks voor miljarden gefraudeerd te worden.  

B SGP21 Blz. 138 / 139 Op deze pagina's worden een aanzienlijk aantal 
beheerplannen 2014 - 2018 genoemd. Worden 
alle beheerplannen door het college 
vastgesteld? en zijn alle genoemde 
beheerplannen voor de genoemde periode 

Den 
Ouden 

Het betreft beheerplannen die met name dienen als ambtelijke 
werkplannen en die dus niet door het college worden vastgesteld. 
Belangrijke wijzigingen worden wel aan het college voorgelegd. In 2013 
zijn alle beheerplannen geactualiseerd. 
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actueel?  
B SGP22 Blz. 141 Het aantal plantsoen is ten opzicht van de 

begroting 2013 met 16 ha toegenomen en het 
grasoppervlak met 29. Waar is deze 45 ha 
vandaan gekomen? 

Den 
Ouden 

De toename is een gevolg van het samenvoegen van de 
begrotingsposten parken en plantsoenen en recreatie- 
gebieden (Reyerpark en Gorzen/de Noord), zoals in de begroting 2013 is 
aangekondigd. Het betreft dus een toename van de oppervlakten van de 
recreatiegebieden van 45 ha.  

B SGP23 Blz. 166 - GREX Lagendijk, er wordt gesteld dat project volgens 
verwachting loopt, maar volgens onze 
informatie is er in 2013 niet 1 kavel verkocht, 
klopt dat? Er zijn problemen met de afname van 
de grond kavel VI (590m2) Wat is daar precies 
aan de hand? 

Van 
Houcke 

Voor kavel V1 is in 2012 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. 
De optieovereenkomst is ondertekend. Daarmee mochten we aannemen 
dat de kavel verkocht zou worden. De kavel is echter nooit afgenomen.  
De aanvrager (nog geen eigenaar van de grond) heeft een bouwer 
heipalen laten slaan. Daarop is juridisch advies ingewonnen over de te 
zetten stappen. Op dit moment is de kwestie nog niet afgerond.  

B SGP24 Blz. 170 Met het noodzakelijke herstel van de damwand 
bij de Drierivierenlaan / het Transferium is 
inderdaad begin dit jaar een start gemaakt. 
Wanneer is dat nu echt helemaal gereed nu er 
nog steeds schade zichtbaar is en van de 
aannemer sinds de zomervakantie in geen 
velden of wegen meer iets is te bekennen?  
Wanneer wordt het ponton van de waterbus 
weer op de oorspronkelijke plaats gelegd en 
wanneer begint de start van het horecagebouw 
aldaar precies? 

Den 
Ouden 

Het herstel van de damwand is gereed en er wordt gewerkt aan de 
laatste afwerkingen zodat het ponton op 25-26 oktober wordt 
overgevaren. 
Het klopt dat tijdens de uitvoering het werk ook nog eens een tijdje stil 
heeft gelegen. Dit heeft er mee te maken dat we toch weer verrast 
werden met hoe de constructie onder de grond er daadwerkelijk aan toe 
was en moest voor het herstel van één van de ankers van de damwand 
gekozen worden voor een andere oplossing, Deze oplossing moest eerst 
worden ontworpen, doorgerekend en vervolgens getoetst op het 
bouwbesluit, waarna de materialen konden worden besteld en de klus 
kon worden afgerond.   

M SGP25 Blz. 11 – Convenant SR In 2012 is door de Stadsregio afgezien van 
financiële consequenties wegens het niet halen 
van de aantallen zoals afgesproken in het 
convenant, ook dit jaar worden de gestelde 
doelen niet gehaald. Wat zijn dit jaar de 
consequenties?  

Van 
Houcke 

Het met de Stadsregio gesloten Convenant woningmarktafspraken 2010-
2015 kent geen sancties. Er is door de Stadsregio dan ook niet afgezien 
van financiële consequenties in 2012 en er zullen dit jaar voor wat betreft 
de woningmarktafspraken ook geen consequenties zijn. Aangenomen 
wordt, dat hier verwarring is ontstaan met het niet nakomen van 
prestaties in het kader van de afspraken Investeringsbijdrage stedelijke 
vernieuwing (ISVI + II). 

M SGP26 Blz. 14 - Cornelisland Graag update stand van zaken uitgifte fase I, II 
en III. Hoeveel kavels zijn er onder 
optie/verkocht? 
 

Van 
Houcke 

Zie ook vraag D66GL01. Er is in fase I een kavel verkocht (Hak 
Transport). Aan het eind van dit jaar wordt nog eens 1,5 hectare 
uitgegeven.  
 
In fase II en fase III zijn nog geen bedrijfskavels verkocht of in optie 
uitgegeven. Deze fasen worden in 2014 bouwrijp gemaakt. 

M SGP27 Blz 34 – Elektrisch rijden Geweldige ontwikkeling dat elektrische rijden. 
Echter forse uitbreiding van oplaadlocaties gaat 
ten koste van vrije parkeerplaatsen. Vaak staan 

Den 
Ouden 

Wanneer de parkeerdruk het hoogst is (late avonduren en nacht) worden 
ook meestal elektrische auto’s opgeladen. Per saldo zal de 
parkeeroverlast meevallen, mits de berijder van de E-auto gewend is op 
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op drukke parkeerlocaties de PP voor 
elektrische auto’s leeg, wordt dit probleem 
onderkend? 

de openbare weg te parkeren en niet op eigen erf. In dat laatste geval 
kan er een parkeerprobleem ontstaan. Wij volgen dit kritisch.  

M SGP28 Blz.105 Fraudebestrijding De uitvoering wordt in 2013 nog steeds gedaan 
door ROTS. 
Vraag: Wanneer wordt deze beëindigd? En 
intern opgepakt? 

Dokter De BAR-gemeenten participeren tot 1 januari 2014 samen voor 1,8 fte in 
de gemeenschappelijke regeling ROTS. Eind 2012 hebben de BAR-
gemeenten het besluit genomen op per 1 januari 2014 uit ROTS te zullen 
stappen. Dit zal fte-neutraal gebeuren. De fte’s in de gemeenschappelijke 
regeling zullen worden behouden en in BAR worden ingevuld. Vanaf 1 
januari as. wordt voor 0,8 fte een sociaal rechercheur in de BAR-
gemeenten gedetacheerd. De 1 fte wordt voor de BAR-gemeenten 
ingevuld met een handhaver. 

M SGP29 Blz.106 No cure no pay Vraag: Zijn er betalingen verricht door de 
gemeente Ridderkerk aan zgn no cure no pay 
adviesbureaus? 

Den 
Ouden 

Er zijn op dit moment rond de € 6.000 aan proceskostenvergoedingen 
toegekend aan de bij de zgn. “no cure no pay adviesbureaus” bij 
gegrondverklaring van bezwaren die ingediend namens 
belanghebbenden. Dit geschiedt op basis van het “Besluit proceskosten 
bestuursrecht”.  

M SGP30 Blz. 114 - GSC De huidige arbeidsomstandigheden? Wat is er 
verandert t.o.v. voorgaande jaren? En wat is 
thans voor verbetering vatbaar? 

Dokter Door toename van de hoeveelheid apparatuur  
(o.a. biometrische apparatuur) voldoet de inrichting van de balie niet 
meer aan de gestelde eisen. Daarnaast is geconstateerd dat de 
klimaatinstallatie gebreken vertoont. Een betere afstemming van de 
inrichting op de bestaande werkprocessen is noodzakelijk.  

M SGP31 Blz. 135 - 
Schuldhulpverlening 

Waarom is de kolom ‘aantallen werkelijk’ niet 
ingevuld? Dat geldt ook voor de rest van de 
pagina.  

Van der 
Sluijs 

Deze indicatoren zijn nieuw toegevoegd aan de monitor. Dit zijn de 
doelstellingen die in het beleid schuldhulpverlening zijn vastgesteld in 
2012. De cijfers zijn nog niet beschikbaar. In het vierde kwartaal van 
2013 wordt de eerste evaluatie van het beleid afgerond en dan zullen de 
cijfers worden ingevuld 

G SGP32 Blz. 9 Voor een standaard pakket geldt dat het 
product door alle gemeente wordt afgenomen, 
dat het product zowel beleidsmatig als qua 
uitvoering gelijk is of dat in ieder geval de 
ambtelijke inzet gelijk is. De inspanning die 
geleverd moet worden voor het betrokken 
product of dienst is per gemeente gelijk.  
Op basis hiervan zou in de kosten toerekening 
voor de standaard pakketten de verhouding  
2:1: 2 weer worden verwacht. In de praktijk is 
deze verhouding echter zelden aanwezig. Zo is 
op het standaardpakket domein strategie de 
bijdrage van Albrandswaard nul. Als ze in 

Den 
Ouden 

In dit specifieke geval is dit te verklaren door de regisseurs, die in 
Albrandswaard in het regieteam zitten en voor rekening komen van 
Albrandswaard (de kosten blijven dus in de begroting van Albrandswaard 
zitten en staan in de BAR-begroting dus op nul). 
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Albrandswaard voor niets kunnen doen waar 
Ridderkerk en Barendrecht 176.000 euro voor 
nodig hebben, kunnen we nog veel leren van 
Albrandswaard. Kunt u nader toelichten 
waarom voor deze standaardpakketten de 
verwachte verhouding in bijdrage niet wordt 
teruggezien? 

G SGP33 Diverse domeinen Hoe kan het dat voor diverse domeinen er geen 
standaard producten zijn benoemd, maar wel 
een standaard pakket is met aanzienlijke 
kosten? Bijvoorbeeld op het domein Ruimte is 
geen standaard product, maar wordt wel 
800.000 euro besteed aan het 
standaardpakket. 

Den 
Ouden 

Het gaat hier om de managementkosten die wel als standaardkosten 
financieel zijn vertaald. Net als voor de inzet van het overige personeel 
zal de inzet van het management worden gemonitord. 

G SGP34 Blz. 22/23 In de toelichting op pagina 22 wordt 
aangegeven dat Ridderkerk en Barendrecht 
een marktmeester hebben. Op pagina 23 levert 
Ridderkerk daarvoor ook een bijdrage, maar 
Barendrecht niet. Waarom ontbreekt bij 
Barendrecht de bijdrage voor hun 
marktmeester? 

Den 
Ouden 

De marktmeester is bij de gemeente Ridderkerk in dienst, de gemeente 
Barendrecht betaalt aan de gemeente Ridderkerk voor de inzet van de 
marktmeester uit hun eigen gemeentelijke begroting. 

G SGP35 Blz. 23 Is nader te duiden waarom Barendrecht en 
Albrandswaard zoveel meer uitgeven aan 
BOA's? 

Attema Dit zijn bestuurlijke keuzes die deze gemeenten hebben gemaakt. Deze 
gemeenten hebben er voor gekozen meer geld beschikbaar te stellen 
voor de inzet van BOA’s.  

B VVD01 Blz.15 actualisering 
bestemmingsplannen 

Waarom  is er in meerdere gevallen besloten 
om eerst een beheersverordening in het leven 
te roepen ipv direct het bestemmingsplan te 
actualiseren? 

Van 
Houcke 

In gebieden met een lage ruimtelijke dynamiek is een 
beheersverordening een goed alternatief voor een bestemmingsplan. 
Een beheersverordening kent een kortere vaststellingsprocedure en is 
ook goedkoper om op te stellen.  
De recent vastgestelde beheersverordeningen worden herzien als 
ruimtelijke gewenste ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen blijken uit een wijkontwikkelingsprogramma. 

B VVD02 Blz. 15 afspraken 
Woonvisie 

Staat Woonvisie, ondanks wijzigingen daar, nog 
steeds voor haar afspraken met de gemeente? 

Van 
Houcke 

Woonvisie heeft in haar persbericht aangegeven, dat de projecten 
gewoon doorgang vinden. 

B VVD03 Blz. 16 continueren 
samenwerking in de wijk 

Gelet op de drie decentralisaties zal er op 
wijkniveau veel meer moeten gebeuren dan nu. 
Waarom wordt niet gekozen voor een hogere 
ambitie dan “ continueren”? 

Van der 
Sluijs 

Met de decentralisaties zal er inderdaad meer gaan gebeuren op 
wijkniveau. Daarvoor is onder andere de startnotitie “Thuis in de Wijk” 
vastgesteld. Het continueren van de samenwerking slaat op de wijkteams 
en de slagvaardigheid die daarmee is behaald in de afgelopen periode. 
Dit willen we graag met onze partners voortzetten. In 2014 zal wel extra 
aandacht besteed worden aan de relatie met de zorgstructuren in de 
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wijken. 
B VVD04 Blz. 16 Uitvoeren wettelijke 

taken erfgoedbeleid 
Waarom deze specifieke vermelding? U voert 
toch altijd de wet uit? 

Van 
Houcke 

Dat is correct. Deze specifieke vermelding is niet strikt noodzakelijk en 
dient geen specifiek doel anders dan aangeven wat de reikwijdte is van 
de taken op het gebied van Erfgoed.  

B VVD05 Blz. 17 Ruimte krijgen tot 
vernieuwen bestaande 
werkgelegenheidsstructuur 

6,9 als oordeel van de ondernemers over 
ondernemersklimaat. Mogen wij hieruit 
concluderen dat men een meer proactieve 
houding van de gemeente verwacht?  

Dokter Het betreft een cijfer van twee jaar geleden. Dit onderzoek was een van 
de redenen voor een intensievere inzet op economie die dit jaar heeft 
vorm gekregen. Centraal in deze hernieuwde inzet staat een proactieve 
houding van de gemeente. Door ondernemers wordt dit zeer 
gewaardeerd. 

B VVD06 Blz. 18 afstemming 
bedrijfscontact functionaris 
en regisseurs werk 

Waarom staat hierbij de wethouder economie 
niet vermeld? 

Dokter Kern van deze opmerking is het contact tussen economische zaken 
enerzijds en sociale zaken anderzijds. Dit contact is goed. Indien nodig is 
er sprake van een gezamenlijke benadering van de bedrijven. 
Vanzelfsprekend is de wethouder hierop aangesloten. Bovendien vallen 
economische zaken en sociale zaken momenteel onder dezelfde 
wethouder. 

B VVD07 Blz. 20 omlaag brengen 
aantal VSV-ers 

Waarom wordt er geen concrete(re) doelstelling 
voor 2014 neergelegd? 

Den 
Ouden 

De doelstelling is een zo ver mogelijke daling van het aantal VSV’ers. 
Met de uitvoerende partij zijn concrete afspraken gemaakt over het aantal 
succesvolle plaatsingen van jongeren dat gerealiseerd moet worden. 

B VVD08 Blz. 21 notitie 
overcapaciteit 

Kan het college een verklaring geven voor het 
feit dat ondanks dat er overcapaciteit is er nee 
verkocht wordt aan organisaties als zij ruimte 
willen afnemen? 

Den 
Ouden 

Schoolgebouwen zijn eigendom van de schoolbesturen. Zij bepalen in 
eerste instantie of ruimtes al dan niet worden verhuurd en onder welke 
voorwaarden. Beschikbaarheid van de gevraagde ruimte op het 
gevraagde moment en de kosten van het gebruik zullen – in algemene 
zin - van deze voorwaarden de belangrijkste zijn. Zie ook SGP03 

B VVD09 Blz. 29 Centrumplan Graag nadere uitleg hoe we moeten lezen dat 
er een hogere grondopbrengst is gelet op 
stukken voor raadsvergadering van 17 oktober 

Van 
Houcke 

Op blz. 29 wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de 
lasten en baten in de begroting 2013 ten opzichte van de begroting 2014. 
In 2013 is geen opbrengst uit een grondverkoop geraamd en in 2014 wel. 
Een vergelijk van kosten en opbrengsten tussen 2013 en 2014 leidt 
daarom per saldo tot een voordeel van € 700.000. Een en ander heeft 
geen relatie met de stukken voor de raadsvergadering van 17 oktober.  

B VVD10 Blz. 29 Park Ringdijk Hoe verhoudt de 6 ton zich tot het verder in de 
begroting op blz. 171 genoemde negatieve 
exploitatieresultaat  van 24.000 euro? 

Den 
Ouden 

Op blz. 29 wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de 
lasten en baten in de begroting 2013 ten opzichte van de begroting 2014. 
In 2014 is sprake van een voordelig verschil van per saldo ruim € 
600.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de grondverkoop die in 
2014 begroot is van € 720.000. 
Er zijn wel meer opbrengsten, maar ook meer kosten; van deze nieuwe 
grondexploitatie is het eindresultaat begroot op  
€ 24.000. 

B VVD11 Blz. 34 Oplopen leegstand Wat zou de reden kunnen zijn dat men liever 
panden leeg laat staan dan ze (desnoods 

Dokter Pandeigenaren in het centrum staan open voor tijdelijke verhuur en 
invulling van leegstaande panden. Wel heeft structurele verhuur hun 
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tijdelijk) te verhuren? voorkeur. In het spanningsveld tussen korte termijn verhuur en lange 
termijn verhuur kiezen zijn in sommige gevallen voor het laatste op basis 
van een lange termijn visie. Dit is een bedrijfseconomische afweging 
waar de gemeente geen invloed op heeft. 

B VVD12 Blz. 36 buurtbus Hoe zeker is het dat de buurtbus opgenomen 
gaat worden als maatwerkvervoer in het OV (op 
blz. 19 noemt u dit reeds) ofschoon u, zoals u 
stelt, hierop slechts een beperkte invloed heeft? 
Hoe groot acht u de slagingskans (graag 
percentage noemen)?  
Wat doet u als een sluitende exploitatieopzet 
met genoemde partijen niet haalbaar is? 

Den 
Ouden 

De kans daarop achten wij momenteel ruim aanzienlijk.  
Mocht onze beoogde opzet niet lukken, dan sluiten wij niet uit dat de 
bestaande buurtbus blijft rijden volgens het huidige concept en 
lijnvoering. 

B VVD13 Blz. 36 Driehoeksveer Waarom het kaartje niet € 0,10 duurder maken? 
Of gaat de gemeente Ridderkerk voor dit 
bedrag garant staan? 

Den 
Ouden 

Voordat gedacht wordt aan tariefsverhoging, zal eerst gezocht worden 
naar een vervangende sponsor.  

B VVD14 Blz. 37 Projecten Stemt de raad in met genoemde projecten door 
vaststelling van de begroting? Zo ja, dan graag 
een overzicht van alle besluiten die we met het 
vaststellen van de begroting nemen 

Den 
Ouden 

Fietshighway Westmolendijk 
Voor de fietshighway Westmolendijk is reeds een krediet beschikbaar 
gesteld voor 2013. Dit krediet schuift bij de slotwijziging 2013 door naar 
2014. De slotwijziging moet door nog de raad worden behandeld. 
Tweerichtingfietspad zuidzijde Vlietlaan en kruising Kievitsweg/Rijnsingel 
De projecten tweerichting-fietspad zuidzijde Vlietlaan en kruising 
Kievitsweg/Rijnsingel zijn nog niet geraamd. Hiertoe worden aparte 
voorstellen ter behandeling aan de raad aangeboden. 
Rotonde Vlietlaan - Donkerslootweg 
(Zie blz. 182 programmabegroting 2013 – 2016: 
2e alinea). 
Tijdens het opstellen van de begroting 2013 bleek dat het nieuwe 
investeringsschema niet paste binnen het bestaande investeringsvolume 
(kadernota 2013). 
Daarop is in de begroting 2013 - 2016 besloten om extra ruimte te 
creëren door inzet van de Algemene reserve. Ook dit project viel daar 
onder (raming is € 50.000 voor 2013 en  
€ 450.000 in 2014). 

B VVD15  
Blz.60 Sociale zaken 

Graag uitleg waarom niet besloten is tot 1 
sociale dienst , terwijl dit speerpunt was. Het 
komen tot 1 BAR organisatie is onvoldoende 
onderbouwing, dus graag nadere uitleg 

Dokter Met het vaststellen van scenario 4 van de BAR-code heeft de raad zich 
uitgesproken voor het samenvoegen van de ambtelijke organisaties. Dit 
betekent dat ook de afdelingen sociale zaken van de gemeenten 
onderdeel worden van de nieuwe ambtelijke organisatie. Eerder dit jaar 
heeft u de Stand van Zakennotitie Participatiewet ontvangen. In deze 
notitie zijn de activiteiten voor de creatie van een gemeenschappelijke 

Raadsvragen en antwoorden d.d. vrijdag 18 oktober 2013                           51 



Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag 
 

Pfh. Antwoord 
 

sociale dienst afgehecht en overgedragen aan de lijnorganisatie. Het is 
niet uitgesloten dat bij de verdere doorontwikkeling een 
gemeenschappelijke sociale dienst gerealiseerd wordt.  

B VVD16 Blz. 84 buurtbus Hoe zeker is de toekenning van de 
subsidieverlening? Of is het wishful thinking? 

Den 
Ouden 

De kans op een hogere subsidie dan de huidige is zeer reëel. Het 
precieze bedrag is nog niet bekend. 

B VVD17 Blz. 83 Parkeren in 
parkeergarage 

Op welke wijze is men tot de extra omzet van € 
10.000 gekomen en hoe is door eventuele 
afname van weekabonnementen rekening 
gehouden met het wegvallen van het 
“individuele” parkeergebruik door die 
abonnementhouders?  

Den 
Ouden 

Nadere marktverkenning moet nog uitwijzen of meer weekabonnementen 
tegen een concurrerende prijs te verkopen zijn. Het vermelde bedrag is 
indicatief. Daarnaast zal door het operationeel worden van de GR-BAR 
waarschijnlijk meer vraag naar abonnementen ontstaan. 

B VVD18 Blz. 86 overname school 
De Ark 

Wie heeft hier toe besloten? College of raad? 
Zo ja, met welk besluit? 

Den 
Ouden 

Ingebruikneming van De Ark door OBS De Botter is opgenomen in het 
Programma Onderwijshuisvesting 2013. Dit programma is door het 
college vastgesteld op 25 september 2012. Dit programma werd de raad 
met brief van 5 oktober 2012 toegezonden. Op 2 juli 2013 heeft het 
college besloten –ter uitvoering van dit programma – gebouw De Ark aan 
de stichting 3primair over te dragen. 

B VVD19 Blz. 88 rotonde aanleg Waarom is besloten tot het ineens afschrijven 
van de Algemene Reserve en wie heeft dat 
besluit genomen? Wie heeft besluit gnomen tot 
aanleg van de rotonde? Of stelt de raad dit vast 
met het aannemen van deze begroting? Indien 
het laatste graag opsomming van alle besluiten 
die de raad neemt door het vaststellen van de 
begroting 

Den 
Ouden 

Zie blz. 182 programmabegroting 2013 – 2016: 2e alinea: 
Tijdens het opstellen van de begroting 2013 bleek dat het nieuwe 
investeringsschema niet paste binnen het bestaande investeringsvolume 
(kadernota 2013). 
Daarop is in de begroting 2013 - 2016 besloten om extra ruimte te 
creëren door inzet van de vrije reserve. Ook dit project viel daar onder. 
 

B VVD20 Blz. 93 1 financiële 
bijdrage VRR 

Graag de reden waarom er tot 1 bedrag 
besloten is. Gaat de transparantie van wat er 
besloten wordt dan niet verloren? 

Attema Regio Zuid-Holland werkte al enige jaren met één financiële bijdrage voor 
de gemeenschappelijke veiligheids-voorzieningen. Afgesproken  is om dit 
uniform over te nemen in Rotterdam-Rijnmond, nu dus de éénheid 
Rotterdam. Met Halt, Veiligheidshuis, RIEC, Burgernet en de 
VeiligheidsAlliantie worden werkafspraken gemaakt en zij leggen hiervoor 
verantwoording af. 

B VVD21 Blz. 115 Perceptiekosten Op welke wijze is er voor 2014 rekening 
gehouden met de gevolgen van de 
oninbaarheid als gevolg van de economische 
crisis?  

Den 
Ouden 

Er is voor 2014 hiermee rekening gehouden middels het vormen van een 
(extra) voorziening dubieuze debiteuren. 

B VVD22 Blz. 133 Lokale lastendruk Waarom zijn mensen met een koopwoning 
structureel duurder uit dan mensen met een 
huurwoning? Vindt u dit wel een goed signaal, 
zeker in een tijd waarin juist woningeigenaren 

Den 
Ouden 

Mensen met een huurwoning betalen, in tegenstelling tot mensen met 
een koopwoning, sinds 2006 geen OZB meer. 
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relatief zwaar(der) kunnen worden getroffen 
door de crisis? 

B VVD23 Blz. 165 e.v. grondbeleid Er is voorgesteld 3 gebieden om te vormen tot 
groen. Zit er op deze restpercelen nog een 
boekwaarde? Of was er voor die gebieden een 
positieve grondexploitatie voorzien? Zo ja wordt 
deze waarde afgeboekt en waar vinden we dit 
terug in het voorstel. 

Van 
Houcke 

Uit de raadsinformatiebrief: 
De locaties aan de Prins Bernhardstraat en aan de Juliana van 
Stolbergstraat zijn niet opgenomen in een grondbedrijfcomplex. De 
locatie aan de Generaal Smutsstraat is opgenomen in de categorie 
restpercelen. Op de restpercelen rust geen boekwaarde. 
De economische waarde is in belangrijke mate afhankelijk van hoe het 
programma voor de locaties eruit ziet. In het algemeen kan worden 
opgemerkt dat met een groene inrichting de economische waarde 
vermindert ten opzichte van de huidige functies maatschappelijk en 
wonen. 

B VVD24 Septembercirculaire De negatieve uitkomst wordt vooralsnog gedekt 
uit de dekkingsreserve. Hoe denkt u structureel 
deze tekorten op te lossen? 

Den 
Ouden 

De begroting 2014 is gebaseerd op de meicirculaire 2013. Hoe wij de 
verwachte tekorten uit de Septembercirculaire 2013 structureel willen 
gaan aanpakken zal in de volgende begroting in nauw overleg met de 
raad worden vormgegeven. Daarvoor hebben we de reservelijst met 
bezuinigingsmogelijkheden beschikbaar gehouden.  
(Zie over de Algemene uitkering ook vraag PVDA44). 

M VVD25 Blz. 3 KING Welke gevolgen heeft het loslaten van de 
burgerrollen voor komende begrotingen? 

Dokter Op zich heeft het loslaten van de burgerrollen door KING (nog in 
ontwikkeling) geen directe gevolgen voor de komende begrotingen. De 
raad kan er voor kiezen de raadsprogramma’s te blijven afstemmen op 
de burgerrollen met bijbehorende indicatoren. De raad heeft ook de 
keuze de raadsprogramma’s op een andere manier in te richten. Het 
vernieuwde generiek toezicht door de provincie, wordt vanaf de 
jaarrekening 2013 opgenomen in een nieuw toe te voegen ‘staat van de 
gemeente’. Deze staat is juist ook bedoeld als verantwoordingsinformatie 
van het college aan u als gemeenteraad.  

M VVD26 Blz. 14 Laatste kader 
contacten bedrijfsleven 
over signaleren en 
oppakken knelpunten 

Kunt u voorbeelden geven hoe? Dokter Door de herpositionering en profilering van de (functie van) 
bedrijfscontactfunctionaris weten ondernemers eerder de gemeente te 
vinden. Onderwerpen variëren van onderhoud van de openbare ruimte 
(meldingen ‘ophalen’), procedures rond vergunningen (ondernemers met 
de juiste ambtenaren in contact brengen) en personeelsvragen (zoeken 
van nieuw personeel). 

M VVD27 Blz. 16 Overleg met 
centrumwinkeliers e.a. 

Met betrekking tot welke onderwerpen en 
aandachtspunten weet men de weg eerder en 
sneller naar de gemeente te vinden?  

Dokter Het gaat hier om onderwerpen als beheer van de openbare ruimte, 
(betaald) parkeren en vragen over standplaatsvergunningen. De 
bedrijfscontactfunctionaris heeft nu een herkenbaarder positie, wat 
drempelverlagend werkt voor ondernemers en men eerder de gemeente 
benadert. 

M VVD28 Blz. 29 Resultaatgerichte Wat is het verschil met BCF? Wordt er gestuurd Dokter Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) is één van de methoden die 
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subsidiering op output of outcome? gebruikt kan worden in het kader van resultaatgericht subsidiëren.  
Bij resultaatgericht subsidiëren wordt gestuurd op het realiseren van 
maatschappelijke effecten zoals deze in de beleidsdoelstellingen zijn 
opgenomen. Het staat de uitvoerende partij hierbij, binnen kaders, vrij om 
te bepalen op welke wijze zij dit effect realiseren.  

M VVD29 Blz. 29 S en W Verwachting is dat middelen teruggevorderd 
kunnen worden. Waarop is die verwachting 
gebaseerd? 

Dokter Die verwachting is gebaseerd op de tussentijdse financiële 
verantwoording van Sport en Welzijn en het zeer frequente overleg dat er 
vanuit de gemeente met Sport en Welzijn is. Op basis hiervan blijkt Sport 
en Welzijn vooralsnog in 2013 geen beroep te hebben gedaan op de 
betreffende middelen. 

M VVD30 Blz. 34 Kruispunt Bolnes Is subsidietoekenning nog steeds reëel 
uitgangspunt? Wordt bij de 
reconstructiemogelijkheden rekening gehouden 
met de komst van de tram? 

Den 
Ouden 

In het RIVV van de stadsregio wordt rekening gehouden met subsidie 
voor dit project. 
Met de komst van een tram wordt geen rekening gehouden. 

M VVD31 Blz. 42 spreekuur B en W Hoeveel inwoners melden zich hier voor en met 
name voor welke portefeuilles? 

Attema Gemiddeld komen 3 bezoekers per week over uiteenlopende 
onderwerpen naar het college. Dit varieert van problemen met een 
schulden tot het snoeien van bomen en alles wat daartussen zit.  

M VVD32 Blz. 48 Onderzoek 
tevredenheid 

Wanneer heeft het onderzoek exact 
plaatsgevonden? 

Attema Het waarstaatjegemeente.nl onderzoek najaar 2012 liep van half 
september tot eind oktober 2012. Het onderzoek bestaat uit het 
verzenden van 1200 vragenlijsten en een enquête onder 100 bezoekers 
van het gemeentehuis. Het onderzoek najaar 2013 wordt in dezelfde 
periode uitgevoerd. 

M VVD33 Blz. 52 
Postregistratiesysteem 

Graag een overzicht van welke post binnen 
norm is afgehandeld. Tevens ook graag 
overzicht van aantal gevallen waarin 
gemeentelijk met Wet op Dwangsom 
aansprakelijk is gesteld. 

Dokter In 2013 is begonnen met zaakgericht werken. Een zaak kan uit één of 
meerdere documenten bestaan. In de eerste zes maanden van 2013 zijn 
7.296 zaken geregistreerd. Daarvan zijn er inmiddels 4047 afgedaan. 
Van de nog openstaande zaken zijn er begin juli 975 buiten termijn. 
In 2013 zijn tot nu toe 25 zaken geregistreerd m.b.t. ingebrekestelling. 

M VVD34 Blz. 62 WMO collectief 
vervoer 

Hoe reëel is “ verwachting” dat kosten dalen? Van der 
Sluijs 

Door de combinatie van het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer zijn 
de kosten gedaald. Bij de slotwijziging wordt een bedrag van € 100.000 
bij het collectief vervoer in mindering gebracht op de oorspronkelijke 
raming. 

M VVD35 Blz. 63 Ontwikkelen 
medewerkers 

Waarom is met deze post geen rekening 
gehouden bij het implementatiebudget? 

Dokter In het implementatieplan is juist wel rekening gehouden met de 
ontwikkeling van medewerkers vandaar dat daar nu een bedrag voor 
geraamd is van € 75.000. Dit bedrag was echter nog niet in de begroting 
van 2013 opgenomen voor dit project en kon niet uit bestaande middelen 
gedekt worden. 

M VVD36 Blz 85 Verlagen risico’s bij 
productie, vervoer, opslag 
enz. 

Waarom wordt in dit kader, ondanks de 
actualiteit ervan,  niets gezegd over veiligheid 
op het water?  

Den 
Ouden 

Rijkswaterstaat heeft een onderzoek uitgevoerd naar verbeteringen voor 
de veiligheid op de driesprong Lek, Noord en Nieuwe Maas. Dit 
onderzoek heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd (o.a. 
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waarschuwen middels radardekking of matrixborden). Naar aanleiding 
van deze aanbevelingen is een vervolgonderzoek gestart. Met dit 
onderzoek zijn schippers, die het punt veelvuldig passeren, geïnterviewd. 
De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort overlegd. 

M VVD37 Blz. 93 VRI Rijnsingel Hoe verhoudt dit zich tot de wens van het 
college om dit kruispunt her in te richten? 

Den 
Ouden 

De vervanging van de verkeersregelinstallatie wordt meegenomen in de 
reconstructie van het kruispunt Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel en het 
kruispunt Rijnsingel-Kievitsweg. De uitvoering gebeurt in samenwerking 
met het waterschap en staat gepland voor de zomer van 2014.  

M VVD38 Blz. 95 Volkstuinen Inzet was toch dat de gemeente  geen 
bemoeienis zou houden met volkstuinen? 
Waarom is van dit principe afgestapt? 

Den 
Ouden 

De procedure is in gezet om de volkstuinders onder te brengen in een 
volkstuinvereniging waarbij de gemeente in eerste instantie 
ondersteuning biedt om dit te realiseren maar verder dus geen 
bemoeienis meer heeft met de complexen. Na de volledige omzetting 
naar een volkstuinvereniging zal de gemeente zich beperken tot verhuur 
aan de vereniging van de complexen. 
De gemeente blijft wel eigenaar van de gronden en zal alleen als 
verhuurder van de complexen verbonden zijn met de volkstuinen. 

M VVD39 Blz. 105 
Omgevingsvergunningen 

Welke gevolgen heeft dit voor de 
kostendekkendheid van de tarieven in de 
toekomst? 

Den 
Ouden 

Naar verwachting zullen de huidige tarieven in de toekomst niet 
kostendekkend zijn.  
 

M VVD40 Blz 106 Eerste bolletje 
over het in rekening 
brengen van 
kostenvergoedingen bij 
gemeenten 

Kunt u deze opmerking nader toelichten? Als 
een burger in het gelijk wordt gesteld, lijkt het 
logisch dat de overheid de rekening moet 
betalen. Zoals het er nu staat lijkt het dat de 
overheid altijd kosten aan derden moet betalen. 
Is dat ook zo?  

Den 
Ouden 

Kosten worden uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende 
voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het 
bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. 

M VVD41 Blz. 113 Abonnementen 
en boeken 

Welke acties zijn ondernomen om dit tot een 
minimum terug te brengen? 

Dokter Bij de bezuinigingen 2011 is aangenomen dat een bezuiniging van € 
40.000 mogelijk zou moeten zijn. Deze bezuiniging is aan de voorkant 
ingeboekt. Op verschillende manieren is in de afgelopen jaren in de 
organisatie aandacht geweest om onnodige abonnementen op te 
zeggen. Inmiddels zijn ook meerdere abonnementen beëindigd. Nog 
steeds wordt er actief op gestuurd. Toch blijkt het in de praktijk zeer lastig 
om deze kosten verder te verlagen naar het begrote bedrag. Vandaar dit 
verschil (zie ook pag. 159 punt 142). 

M VVD42 Bijlage 3 b te realiseren 
bezuinigingen 

Hetgeen opvalt is dat m.n. bezuinigingen die 
gerelateerd zijn aan BAR in het oranje staan. 
Kunt u hiervoor een verklaring geven? Is dit niet 
vreemd, omdat juist daar verdere besparingen 
mogelijk geacht worden? 

Dokter Nee, dat is niet vreemd. Bezuinigingen die een relatie hebben met de 
aanstaande BAR-organisatie kunnen wellicht in 2013 nog niet of niet 
volledig gerealiseerd zijn omdat de werkelijke uitvoeringsgevolgen van de 
BAR pas vanaf 1-1-2014 expliciet duidelijk zullen worden.  

G VVD43 Aanbiedingsbrief blz. 2 Gelet op tekst moeten we dus lezen dat de Den 
Ouden 

Ja 
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taakstelling MINIMAAL 5 miljoen is? 
G VVD44 Aanbiedingsbrief blz. 2 

uitgangspunten derde 
bolletje 

Zou de inhuur van personeel juist niet minder 
moeten worden door de bundeling van de 
professionals van de diverse BAR gemeenten? 
De samenwerking ziet dus toch juist op minder 
kwetsbare personele situatie? 

Den 
Ouden 

Beide vragen beantwoorden wij bevestigend. Door de bundeling van 
professionals verwachten wij dat de inhuur van personeel dan wel 
uitbesteed werk minder zal worden.  
We worden minder kwetsbaar m.b.t. de personele inzet. 
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	De netto kosten voor de gemeente Ridderkerk is na aftrek van de toegekende subsidies € 473.000. De onderbouwing van deze netto kosten staat vermeld in het vGRP 2013 – 2017 op bladzijde 49. De bekostiging is in het vGRP verwerkt. 

