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SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN (J)aarrekening 2014, 1e (T)ussentijdse rapportage 2015 en (K)adernota begroting 2016 per fractie 
 
                    

Gem Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
R J CDA01 19/continueren en waar 

mogelijk uitbreiden werkge-
legenheid 

Het aantal arbeidsplaatsen in 2014 laat een daling zien. Lan-
delijk is in de 2de helft 2014 een afname van de werkloos-
heid. Is deze trend (afname ww) ook zichtbaar in Ridderkerk? 
Zo ja wat is de toename? 

Eind 2013 ontving 3,8% van de inwoners van gemeente Ridderkerk tussen de 15 
en 64 jaar een WW-uitkering (landelijk: 3,9%). Eind 2014 was dit 4,1% (landelijk: 
4,0%). Bron: UWV Atlas SV 2014 en 2013 

R J CDA02 25/toegankelijke gezond-
heidszorg 

Op welke manier wordt de groep ouderen jongerenparticipatie 
betrokken bij beleidsplannen? Geef voorbeeld(en)? 

Het Wmo-burgerplatform Ridderkerk is actief aangesloten bij het maken beleids-
plannen op het gebied van gezondheidszorg. Dit platform heeft zichzelf gestructu-
reerd in domeinen (aandachtsvelden) waardoor het oog heeft voor alle doelgroe-
pen, jong en oud. Het platform bestaat uit mensen die kennis hebben van de diver-
se thema’s en uit ervaringsdeskundigen. Het platform haalt zijn informatie ook 
actief op  bij belangengroepen in en buiten de Ridderkerkse samenleving. 

R J CDA03 26/actualisatie minimabe-
leid/KWIZ onderzoek 

Het KWIZ onderzoek is afgerond, geeft input op nieuw beleid. 
Graag de resultaten van het KWIZ onderzoek delen met de 
raad. 

Raadsinformatiebrief is in voorbereiding. 

R J CDA04 67/MOOR  Uit hoeveel dagen/tijd bestaat het gestelde afhandelingster-
mijn? Volgt altijd een terugkoppeling naar de melder? 

De afhandeltermijn van een melding openbare ruimte is 10 werkdagen. Als de 
melder in het meldingsformulier heeft aangegeven dat hij/zij een terugkoppeling 
van de voortgang van de melding wil hebben dan wordt deze automatisch gegeven 
(“ontvangen”. “in behandeling” of “afgehandeld”). Indien de werkzaamheden niet 
binnen de 10 werkdagen uitgevoerd kunnen worden dan wordt de melder daarvan 
op de hoogte gebracht.  

R J CDA05 151/Het Zand-Risico’s De kosten van sanering en ontmanteling van het Hakterrein 
zijn nog niet volledig in beeld. Kunt u aangeven of deze kos-
ten nu in beeld zijn of wanneer deze in beeld komen? 

De kosten zijn afhankelijk van de uitkomsten van het nader onderzoek. Op basis 
van dit onderzoek kan een saneringsplan en een hieraan gekoppelde kostenraming 
worden opgesteld. Het nader onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd, in ver-
schillende fasen. De meeste verontreinigingen zijn in beeld. Naar twee verontreini-
gingen wordt op dit moment nog onderzoek verricht om in beeld te kunnen brengen 
wat de omvang is (de verontreiniging in de puinverharding en een verontreiniging 
met vluchtige stoffen aan de westzijde). De verwachting is dat de drie genoemde 
documenten voor het einde van het jaar gereed kunnen zijn. 

R J CDA06 209/Baten betaald parkeren Er hebben minder automobilisten gebruik gemaakt van de 
betaalde parkeerplaatsen. Bovendien zullen de inkomsten 
door real time parkeren afnemen. Wordt het bedrag van - € 
62.200 dan niet structureel? 

De ontwikkelingen omtrent de parkeerinkomsten zullen de komende tijd worden 
gevolgd om te kunnen beoordelen of er al dan niet structurele gevolgen zijn. 
 

R J CDA07 211/OZB(WOZbezwaren 
zijn verdubbeld) 

Hoeveel bezwaren zijn er ontvangen? (gegrond/toegekend en 
ongegrond? Wat is de voornaamste reden dat er niet juist is 
gewaardeerd? 

Tegen de aanslag OZB- WOZ zijn er in 2014 547 bezwaren ontvangen, waarvan 
331 gegrond en 216 ongegrond zijn verklaard. De voornaamste reden voor honore-
ring van de bezwaren is het meewegen van de slechte onderhoudstoestand van 
individuele WOZ-objecten.  

R T CDA08 12/BAR ervaringsstages 
(WWB) 

Hoe verloopt dit traject en hoeveel werkstagiaires zijn reeds 
actief? 

Eind 2014 waren er 35 mensen vanuit Ridderkerk actief op een werkervarings-
plaats. Het opdoen van werkervaring zorgt dat werknemersvaardigheden op peil 
komen en/of blijven, en zorgen daardoor voor het verkleinen van de afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

R T CDA09 
  

14/Nieuwe taken belastin-
gen 

Structureel is € 25.000 nodig voor capaciteitsuitbreiding. Kunt 
u aangeven waaruit de capaciteitsuitbreiding bestaat? 

Door de extra taken is voor 0,33 fte urenuitbreiding voor de medewerker WOZ  
(€ 20.000) en voor € 5000 budget voor ICT benodigd. 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
R T CDA10 32/Huisvest.Ambt.Org.(geb

ouw) 
Kunt u een verklaring geven voor de overschrijding van 
12.700 euro? 

Betreft restantbudget voor aanpassingen op nieuwbouw 
Koningsplein. De overschrijding betreft diverse kleine noodzakelijke herstelwerk-
zaamheden. 

R K CDA11 5/PM posten Het CDA neemt aan dat in de begroting 2016 geen PM pos-
ten aanwezig zullen zijn. Is deze aanname juist? 

Wij zullen zo mogelijk terughoudend zijn met het opnemen van PM-posten. PM is 
niet een blanco cheque. Zodra de bedragen bekend zijn, wordt de raad een voor-
stel voorgelegd. 

R K CDA12 7/Ruimte in bestaande 
begroting door scherper 
ramen 

Is het ook bekend waar de overschotten bij de rekening van-
daan komen? Bijv. posten als onvoorzien. 

De financiële afwijkingen - dus ook de overschotten - zijn toegelicht in onderdeel 
3.3.1 De rechtmatigheidsanalyse. 

R J CU01 Pag. 10 / Specificatie aan-
vullend voordeel eindsaldo 

Binnen programma 3 is een voordeel op de wet BUIG be-
noemd van  
€ 454.700, waarvan € 500.000 structureel. Hoe kan het struc-
turele voordeel hoger zijn dan het genoemde bedrag in de 
kolom ervoor?  

Er is in 2014 binnen de wet BUIG een voordeel ontstaan van € 454.700. Dit wordt 
veroorzaakt een hogere rijksbijdrage en lagere lasten, m.n. vanwege het niet door-
gaan van het Leerwerkbedrijf in de voorgestelde vorm. (Zie de toelichting bij onder-
deel 3.3.1. Rechtmatigheidsanalyse, pagina’s 201-202). 
Omdat een terugloop van het aantal uitkeringsgerechtigden wordt verwacht is het 
structurele voordeel naar boven afgerond op € 500.000. 

R J CU02 Pag. 13 / Leerlingenvervoer Er is een plan van aanpak opgesteld en een Taskforce inge-
steld. Vervolgens spreekt u van het starten van een experi-
ment. Wat is het doel van dit experiment en welke randvoor-
waarden zijn aan dit experiment verbonden? De paragraaf 
erboven beschrijft u dat het vervoer aanbesteed is. (van Nes) 

Deze tekst heeft betrekking op het vervoer naar de dagbesteding. Er is een taskfor-
ce ingesteld. Het doel van deze taskforce is om te kijken of het vervoer naar dag-
besteding anders en goedkoper uitgevoerd kan worden. Er is nu een aantal pilots 
gestart. Het gaat om de volgende pilots: 
- Een aantal gebruikers van het AWBZ-vervoer gaat meereizen in busjes van 

het leerlingenvervoer (aansluitend aan het leerlingenvervoer); 
- Een leerling van het Maxima College begeleidt een voormalig gebruiker van 

het AWBZ-vervoer in het zelfstandig reizen; 
- Een aantal gebruikers van het AWBZ-vervoer leert via het project MEE op Weg 

zelfstandig te reizen in het openbaar of het met het eigen vervoer; 
- Daarnaast zijn er bedrijven aangeschreven om te vragen of werknemers, in het 

kader van maatschappelijk verantwoord overnemen, gebruikers van het AWBZ 
vervoer mee kunnen nemen, als hun woon-werk/dagbestedingsverkeersroute 
er hetzelfde uitziet. 

R J CU03 Pag. 22 / Verbeteren positie 
OV 

Wij maken ons zorgen over de kwaliteit van het openbaar 
vervoer in Ridderkerk. U meldt: ‘De kwaliteit van het OV blijft, 
ondanks intensief overleg met RET en SR, de komende jaren 
blijvend onder druk.’ Wat gaat u er aan doen om dit blijvend 
onder de aandacht te houden bij RET, MRDH en Provincie?  

Bij het opstellen van de regionale vervoerplannen wordt intensief overleg gepleegd 
met RET en metropoolregio om de kwaliteit van het OV binnen de Regio (Ridder-
kerk) zo goed mogelijk te houden.  

R J CU04 Pag. 35 / De burger als 
kiezer 

Spreekt u hier een wensgedachte uit of is dit reëel, gezien 
standaard deviatie en gemiddelde score? (van Nes) 

Vanaf het begin van de metingen was de score van Ridderkerk onder het landelijk 
gemiddelde. Wij zijn er blij mee, dat deze trend is doorbroken. 

R J CU05 Pag. 39 en 40 / Het oordeel 
van de Ridderkerkse bur-
gers over de gemeente 

Kunt u de uiteenlopende waarderingen voor de gemeente 
verklaren, omdat de oordelen over dezelfde participatie gaan? 
Of moet de conclusie zijn dat de burger het idee heeft wel 
mee te mogen praten bij de plannen, maar bij de uitvoering 
vooral de mond dient te houden? 

Een conclusie kan zijn dat de inwoners niet blij zijn met de uiteindelijke beslissing 
van het college over een plan. In de uitvoering valt dan op dat het plan afwijkend 
van de inbreng van de bewoners wordt uitgevoerd. De beslissing van het college is 
dan niet goed teruggekoppeld en uitgelegd. Wij besteden hieraan veel aandacht in 
de organisatie.  

R J CU06 Pag. 44 / Start KCC Met meedraaien van het management van de BAR-
organisatie bij het KCC heeft tot veel begrip en bewustwor-

Er zijn na het oplopen van de wachttijden in de eerste helft van 2015 maatregelen 
getroffen. Zoals extra inhuur in het KCC en het verbeteren van de externe commu-
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
ding geleid. Dat is mooi, maar daar gaat het niet om natuurlijk. 
Er moeten verbeteringen komen. Hoe staat het daar inmiddels 
mee?  

nicatie. Dit brengt de wachttijden terug naar beneden. Daarnaast worden er structu-
rele maatregelen getroffen om de wachttijden verder terug te brengen. 

R J CU07 Pag. 46 / Digitale Klanten 
Dossier 

U noemt hier dat het Digitale Klanten Dossier (DKD) zo spoe-
dig mogelijk gerealiseerd moet worden. Wanneer is dit opera-
tioneel?  

Via MijnOverheid.nl kan eenieder het eigen dossier inzien. De informatie in dit 
dossier wordt landelijk steeds verder uitgebreid en blijft daarom in ontwikkeling. 

R J CU08 Pag. 47 / Overgang naar 
14+ nummer 

Een van de taken voor 2014 was het omzetten naar het 14+ 
nummer, gelijktijdige met de implementatie van het BAR-
callcenter. In de kolom Realisatie wordt daar niets over ge-
zegd. Is dit nu nog een openstaand punt of inmiddels gereali-
seerd of achterhaald?  

Dit is gerealiseerd. Als een beller het 14-nummer belt, dan komt die in het BAR-
callcenter uit. Belt de beller 0180-451234, dan komt deze ook in het callcenter uit. 
In beide gevallen is te zien dat het een gesprek voor de gemeente Ridderkerk be-
treft en zo wordt de beller dan ook netjes te woord gestaan. 

R J CU09 Pag. 54-58 / Benchmarks 
BMZ WMO 2014 

De evaluatie benchmarks over 2014 van de WMO door BMC 
laten op zich wachten, zo heeft u per RIB van 22/01/’15 ge-
meld. Het is erg jammer dat daar nu nog geen zicht op is. Het 
zou namelijk interessante informatie op kunnen leveren die 
we nu binnen de decentralisaties juist kunnen verbeteren. We 
dringen aan op een spoedige evaluatie en verstrekking van 
de resultaten. 

Door veranderende wetgeving en de nieuwe werkwijze van BMC zijn de bench-
marks niet langer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Om een nieuwe goede ver-
gelijkbaarheid te krijgen sluiten wij in ieder geval aan op de nieuwe landelijke ben-
chmark: de gemeentelijke monitor sociaal domein. De gebruiksgegevens Wmo 
komen dit jaar beschikbaar. Daarnaast komt er een wettelijk verplicht cliënterva-
ringsonderzoek dat vanaf 2016 landelijk ingevoerd gaat worden. BMC heeft aange-
geven slechts beperkt terug te kijken naar 2014. Binnen de organisatie wordt ge-
streefd naar een zo eenduidig mogelijke monitor en benchmark systematiek. Voor 
de zomer wordt een bestuurlijk afweging gemaakt over de informatieverstrekking 
2014.  

R J CU10 Pag. 62 / Actieve bewoners In de begroting 2014 stonden succesvolle voorbeelden van 
straten waarin bewoners actief meedoen om de straat schoon 
te houden. Is hier in 2014 nog actief vervolg aan gegeven? 
Zijn deze voorbeelden in het voetlicht en in het zonnetje ge-
zet? En welke rol gaat u hier het komende jaar actief in ver-
vullen?  

Tijdens de opschoondagen zijn er veel scholen en buurten actief geweest. Ook zijn 
er een aantal bewoners die beschikken over een zwerfvuilprikker en houden daar-
mee hun woonomgeving schoon. De gemeente faciliteert initiatieven van de inwo-
ners en toont haar dankbaarheid aan deze actieve bewoners.  

R J CU11 Pag. 62 / Tevredenheid 
inwoners 

Ridderkerk scoort goed ten opzichte van andere gemeente 
aangaande tevredenheid.  
Hoe verhouden deze scores zich  
echter ten opzichte van voorgaande jaren? Is er een stijging 
of daling te merken? 

De op blz. 62 genoemde scores zijn gemiddeld ten opzichte van de afgelopen jaren 
gestegen. Hieronder treft u het vergelijk aan: 

Onderwerp ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 Landelijk 
gemiddelde 

2014 
Woonomgeving 7,4 7,5 7,4 7,5 7,6 7,6 
Leefbaarheid 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 
Goede speelplekken voor de kinderen 7,0 7,3 7,1 7,3 7,5 6,9 
Wegen, paden en pleinen goed onder-
houden 

6,8 6,9 7,0 6,8 6,8 6,8 

Goede verlichting 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 
Perken, plantsoenen en parken goed 
onderhouden 

6,8 7,2 7,1 7,0 7,1 6,9 

Schoonhouden van de buurt 6,7 7,0 6,9 7,0 7,0 6,7 
De wijze waarop het afval wordt inge-
zameld 

7,6 7,6 7,8 7,9 7,7 7,7 

Parkeermogelijkheden in de buurt 6,3 6,7 6,8 6,5 6,9 6,7 
Openbaar vervoer in de buurt 7,2 7,2 7,2 7,2 7,4 6,7 
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R J CU12 Pag. 63 / Speelvoorzienin-

gen 
De voornemens mbt de speelvoorzieningen die niet uitge-
voerd zijn worden in 2015 verder uitgevoerd. Zijn er op dit 
moment ook nieuwe voornemens oftewel wordt er nog steeds 
intensief met de jeugd gesproken?  

Een aantal voorbeelden is: De Bliek, de locatie van de  voormalige Ursinusschool, 
natuurlijk spelen Reijerpark, Korhoen de Paltrokmolen, Electropark /  
Hollandsestraat. Het huidige speelbeleid wordt in het najaar 2015 geëvalueerd. Er 
vindt steeds overleg plaats met de jeugd over de invulling van speellocaties. 

R J CU13 Pag. 78 / Duurzame mobili-
teit 

U meldt: ‘langs de Populierenlaan zijn fietspaden aangelegd 
en verbreed. De fietsveiligheid is daarmee toegenomen. Wij 
vragen ons af of de fietsveiligheid bij rotonde Sportlaan/  
Populierenlaan wel verbeterd is, nu het fietsverkeer vanaf het 
nieuwe fietspad komend vanaf de Fakkel door het ontbreken 
van een tweerichtingenoversteek niet rechtdoor mag, maar 
uitsluitend rechtsaf richting Kastanjelaan. Veel fietsers steken 
op deze rotonde toch tegen de stroom in de Sportlaan over. 
Kan dit nog worden verbeterd? Graag een reactie hierop.  

Voor deze oplossing is gekozen om fietsers die langs de Populierenlaan willen 
doorfietsen richting viaduct A16 aan de goede kant van de Populierenlaan te laten 
uitkomen. 

R J CU14 Pag. 112 / Parkeergelden/-
boetes 

Er hebben in 2014 minder automobilisten gebruik gemaakt 
van de betaalde parkeerplaatsen in het centrum van Ridder-
kerk. Is deze trend ook zichtbaar in de drie parkeergarages in 
het centrum? En voor de gratis parkeerplekken? M.a.w. geldt 
de conclusie voor het gehele autoparkeren of slechts voor het 
betaald straatparkeren? 

Wij kunnen alleen inzicht geven in de cijfers van de parkeergarage onder het ge-
meentehuis. De twee andere garages zijn geen eigendom van de gemeente Rid-
derkerk. Ook voor onze garage kan worden gesteld dat er minder gebruik van ge-
maakt wordt. Er heeft geen onderzoek plaats gevonden naar het gebruik van de 
gratis parkeerplaatsen in het centrum. 

R J CU15 Pag. 130 / Waterhuishou-
ding 

Wat is de reden geweest om geen nieuw waterplan meer op 
te stellen? 

Het waterschap ziet af van een gemeenschappelijk waterplan. Wel gaat het WSHD 
verder met haar verantwoordelijke watertaken, waaronder waterberging en water-
kwaliteit. Dit heeft ze opgenomen in haar Waterbeheerprogramma 2016-2021 
(WBP).  

R J CU16 Pag. 140 / Financieel over-
zicht per raadsprogramma 

In de tabel op deze pagina staat bij GR BAR-organisatie een 
gerealiseerd bedrag van € 24.532.957. In de jaarstukken van 
GR-BAR staat echter een bedrag van € 24.277.400. Waarin 
zit dit verschil van ruim € 250.000?  

Nadat het staatje ‘Financieel overzicht van de verbonden partijen per raadspro-
gramma” op blz. 140 was ingevuld zijn er nog wijzigingen gekomen in de jaarreke-
ning van de GR BAR-organisatie. Die zijn hier niet meer verwerkt, maar hier hoort 
het bedrag uit de jaarstukken van de BAR te staan. 

R J CU17 Pag. 151 / Grondbeleid: 
Lagendijk 

In 2014 is er geen enkel kavel verkocht. De wethouder heeft 
eerder toegezegd dat er extra reclame voor deze percelen 
gemaakt zou worden. Heeft dat inmiddels al resultaat ge-
boekt? 

Van extra reclame is vooralsnog geen sprake. Het ver-koopmateriaal (brochures, 
website, projectbord etc.) wordt medio 2015 geactualiseerd. Voor de kavels binnen 
de drie BAR-gemeenten is wel al de website http://vrijekavelsbar.nl/ ontwikkeld.  
 
Momenteel worden er ambtelijk gesprekken gevoerd met een kandidaat voor een 
optie op de kavel. Deze geïnteresseerde heeft al een positief Stedenbouwkundig 
advies gekregen op de schets voor de bouw van de woning.  
 
Geïnteresseerden weten vooral de weg naar de Gemeente te vinden voor kavelin-
formatie dankzij het projectbord op de hoek van de Lagendijk / Burgemeester de 
Zeeuwstraat 

R J CU18 Pag. 154 / Exploitaties door 
derden 

Zou hier niet ook de mogelijke ontwikkelingen rond de hoek 
Lagendijk/ Rijksstraatweg genoemd moeten worden? En het 
project transformatie Kastanjelaan? Graag een verklaring.  

Het project Kantanjelaan is een zelfstandig bouwproject. Voor dit project hoeven wij 
geen anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar te sluiten. Gelet daarop is dit 
project dan ook niet opgenomen als exploitatie van derden. 
De mogelijke ontwikkeling op de hoek Lagendijk /  
Rijksstraatweg is op dit moment niet concreet genoeg. Op termijn zou dit een ex-
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ploitatie van derden kunnen worden. 

R T CU19 Pag. 11 / 3 decentralisaties De financiële tussenrapportage voor dit belangrijke onderdeel 
is wel erg summier. Begrijpelijk dat nog niet alles in beeld is, 
maar we zouden toch graag nog wat extra informatie willen 
ontvangen, als is het met een aantal arms-
lagen/voorbehouden etc. Op welke manier/welk moment 
wordt de raad beter meegenomen in de voortgang van pro-
gramma 3a ‘de 3 decentralisaties’?  

Om te zorgen dat u als raad goed geïnformeerd wordt, wordt naast de reguliere 
P&C-cyclus bijpraatsessies georganiseerd. Daar wordt u op de onderwerpen bijge-
praat en is er alle ruimte voor vragen.  
De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 9 juni. 

R T CU20 Pag. 20 / Wettelijke vergoe-
ding burgerleden 

Gaan fractiebijdragen (in meerjarenperspectief, vanaf 2016) 
niet omlaag, nu vergoeding van burgerleden niet meer uit de 
fractiebijdragen betaald mogen worden? (Kooijman) 

Het is aan u als raad om dit te bepalen. Het Presidium heeft aangegeven daartoe 
niet te willen overgaan. 

R T CU21 Pag. 22 / Verkeer – Snel-
heidsinformatiedisplays en 
Pag. 23 / Software gema-
lenbesturingssysteem 

Waarom worden de kapitaallasten overgebracht van BAR 
naar de gemeente Ridderkerk? Kunnen deze displays resp. 
software niet worden overgedragen aan de BAR-organisatie? 

Naar hun aard horen deze kapitaallasten thuis in de gemeentebegroting en niet in 
de BAR-organisatie (bedrijfsvoeringskosten). 

R T CU22 Pag. 23 / Dierenbescher-
ming 

Het budget wordt vanaf 2016 structureel verhoogd met € 
12.700 tot € 21.000. Tot 2018 staat er echter steeds een 
bedrag van € 12.700. Waarom wordt die € 21.000 genoemd?  

De kosten voor de taken van de Dierenbescherming bedragen € 21.000,- op jaar-
basis. Het huidige budget voor de komende jaren bedraagt al € 8.300,-.  
Hier moet dus € 12.700,- worden bijgeraamd. In totaal zal het budget dan  
€ 21.000,- per jaar bedragen. In 2015 moet € 25.000,- worden bijgeraamd omdat 
de kosten over het jaar 2013 en 2014 nog moeten worden betaald. Dit heeft (regio-
naal) stilgelegen in verband met het opstellen van de inhoud van de dienstverle-
ningsovereenkomst. 

R T CU23 Pag. 30 / Investeringsvolu-
me 

Er staat dat er nog € 194.000 over voor 2015. Het staat er 
alsof dit bedrag op moet. Is dat ook zo? 

Nee. Dit is een melding wat op dit moment de stand is van het investeringsvolume. 
Dit is een op zich objectieve mededeling zonder waardoordeel.  

R T CU24 Pag. 47 / Toezegging 380 
inzake Pilot St. Jorisstraat 

De toezegging gaat er over dat ieder die de gevolgen er van 
merkt, geïnformeerd gaat worden. Hoe zit het met bewoners 
die (mogelijk) hinder gaan ondervinden van omrijdend verkeer 
als gevolg van het instellen van eenrichtingsverkeer?  

Belanghebbenden (bewoners, ondernemers oude en nieuwe centrum,.) zijn nauw 
betrokken bij de invulling van de proef. Op 30 maart is er startbijenkomst geweest, 
waarbij alle belanghebbenden werden uitgenodigd. Uit de groep belanghebbenden 
is een werkgroep ontstaan. Zij gaan samen met de gemeente Ridderkerk verder 
invulling geven aan de proef. De overige belanghebbenden worden op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen (keuzes, planning, etc.) Gestreefd wordt om de 
proef in september/oktober 2015 te laten starten. 

R T CU25 Pag. 48 / Toezegging 489 
inzake Verstrekken zakken 
voor plastic afval 

Als gevolg van het meer verstrekken dan ophalen van afval-
zakken overweegt u het inzetten van BOA’s om het gebruik 
van deze zakken te controleren. Heeft u al een idee hoe u dit 
wilt gaan doen? De ChristenUnie pleit eerder voor het vol-
doende voorradig zijn van deze zakken zodat de milieube-
wuste Ridderkerkers niet mis grijpen, dan het opsporen van 
de misbruiker(s) van deze service. 

De BOA’s worden ingezet op het gebied van de leefbaarheid in Ridderkerk en niet 
voor de controle van afvalzakken. Wij doen ons uiterste best voldoende zakken op 
voorraad te hebben. 

R T CU26 Pag. 55 / Toezegging 552 
inzake Realisatie anker-
plaatsen 

De RIB rond de realisatie van ankerplaatsen die op 1 mei 
verstuurd kan worden is nog niet door ons ontvangen. Wan-
neer kunnen we deze alsnog ontvangen?  

Na de informatie per weekmail op 27 maart jl. hebben de gebiedsteams de daarin 
genoemde ankerplaatsen in gebruik genomen en zijn gestart met de spreekuren.  
Ieder gebiedsteam is nu ingebed in het betreffende gebied. Wekelijks wordt in De 
Combinatie gecommuniceerd over de ervaringen en de bereikbaarheid van de 
gebiedsteams. 
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Concrete uitwerking van ankerplaatsen en spreekuren in alle wijken is (mede) af-
hankelijk van de ervaringen die worden opgedaan met de huidige ankerplaatsen en 
de van daaruit georganiseerde spreekuren.  
Nadere informatie volgt in juni. 

R K CU27 Pag. 5 / Duurzaamheid als 
punt 1 op de wensenlijst 

Hoort, gezien de afspraken en commitment van de gemeen-
ten aan de afspraken in het SER-akkoord, dit onderwerp bij 
de onvermijdelijke ontwikkelingenlijst?  

Sinds 2014 is de VNG voortvarend aan de slag gegaan met het uitvoeren van het 
SER- energieakkoord. Gemeenten spelen op dit thema een belangrijke rol. De 
regio was en is actief op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. 
Om de gemeenten te ondersteunen heeft de VNG een ondersteuningsprogramma 
ontwikkeld, waaronder het beschikbaar stellen van een subsidiebijdrage. Deze 
inmiddels toegekende subsidie voor de regio wordt ingezet voor de ontwikkeling 
van de woonwijzerwinkel.  
 
Duurzaamheid behoort tot de lijst wenselijk, maar duurzaamheid is een belangrijk 
onderwerp voor het college van B&W.  

R K CU28 Pag. 9 / Omgevingswet De invoering van de omgevingswet is een grote operatie. 
Wordt er ook een vergelijk gemaakt c.q. geleerd van de invoe-
ring van de 3D’s? De ChristenUnie pleit voor een tijdig vast-
leggen van de kaders, zodat ook voldoende ruimte overblijft 
voor de uitwerking tot uiteindelijke beleidsregels. Dus niet 
alleen tijdig beginnen aan dit proces, maar ook tijdig de juiste 
stappen zetten. Graag een reactie hierop.  

De planning is om de omgevingswet op 1 januari 2018 in te voeren. Het gaat om de 
bundeling van de wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Het 
grote verschil met de 3D’s is dat na 1 januari 2018 alle bestemmingsplannen onder 
het overgangsrecht zullen vallen. Voor de 3D’s moest er per 1 januari jl. iets nieuws 
staan. Ondanks dat het lijkt of 2018 nog ver weg is hebben wij geleerd van de 3D’s 
dat we ondanks deze termijn nu al willen gaan starten en nadenken hoe we e.e.a. 
gaan inrichten qua beleid etc. Op dit moment is bijvoorbeeld in de concept wettekst 
de omgevingsvisie niet verplicht maar vrijwillig. We gaan bijvoorbeeld toch bekijken 
of het niet verstandiger is om desondanks een omgevingsvisie op te stellen waar-
binnen de beleidskaders kunnen worden vastgelegd. Hoewel de concept wettekst 
bekend is, moeten er nog vier AMVB’s worden uitgewerkt. Dan pas kan de impact 
volledig worden geanalyseerd.  

R K CU29 Pag. 10 /  
Vennootschapsbelasting 

Samen met PWC is een inschatting gemaakt van een kosten-
post ad. €400.000. Er moeten nog aspecten worden uitge-
werkt, maar u gaat vooralsnog uit van een kostenpost van 
€200.000. Kunt u aangeven waarom het de verwachting is dat 
de uiteindelijke kosten waarschijnlijk slechts de helft zullen 
zijn van het eerder geraamde bedrag door PWC? 

Onze inschatting is gebaseerd op aannames en de cijfers uit de gemeentelijke 
jaarrekening 2014. Daarnaast zijn er nog een aantal onzekerheden. Zo is de VNG 
nog in gesprek over deze wet en heeft de belasting dienst nog geen uitspraken 
gedaan. Vanwege deze onzekerheden kiezen wij ervoor om niet de volledige inge-
schatte last op te nemen in de begroting.  

R K CU30 Pag. 10 /  
Vennootschapsbelasting 

De invoering van de VPB vereist een implementatiebudget. 
Waarom is er een structureel (en hoog, nl. €58.000) bedrag 
nodig vanaf 2017?  

De invoering van de VPB brengt nieuwe taken met zich mee. Er zal een fiscale 
boekhouding moeten worden bijgehouden voor de ondernemingsactiviteiten en 
vrijgestelde ondernemingsactiviteiten, het voeren van overleg met de Belasting-
dienst, en het jaarlijks doen van een correcte Vpb-aangifte. De geraamde structure-
le kosten vanaf 2017 bestaan uit 1,5 Fte ( = € 100.000) ten behoeve van de BAR 
organisatie en € 45.000 ten behoeve van het benutten van specialistische kennis, 
accountantskosten en extra software. Totaal € 145.000.  
Deze totale last wordt conform de 2-1-2 systematiek verdeeld over de drie gemeen-
ten en bedraagt daarmee voor Ridderkerk € 58.000. In 2016 zijn de kosten voor 
Ridderkerk hoger (€ 86.000) vanwege de implementatiekosten voor met name het 
jaar 2015 en 2016 (en daarmee een hogere inhuur van externe specialistische 
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Vpb-expertise nog) en de projectorganisatie die dan nog volop in bedrijf is. 

R K CU31 Pag. 11 / Private borging Een aantal taken binnen het gemeentelijke bouw- en woning-
toezicht vervallen. Betekent dit mogelijke ontslagen of FTE-
vermindering?  

De invoering van de private borging zal gefaseerd worden uitgevoerd. Wanneer de 
private borging is doorgevoerd (medio 2018), zal dit een vermindering van 28 % 
van de tijdsbesteding Wabo-taken betekenen. Dit is echter een relatief getal. De 
ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard en Cornelisland zal fors meer inspanningen 
vergen. Naast de private borging spelen er meer ontwikkelingen op dit vakgebied 
zoals de invoering van kwaliteitseisen (kwaliteitssysteem), gevolgen invoering Om-
gevingswet (extra coördinatietaken), nieuwe coördinatietaken vanuit de natuur- en 
milieuwetgeving e.d. De komende jaren worden de ontwikkelingen kritisch gevolgd 
en wordt de formatie afgestemd op het werkaanbod. Vacatureruimte wordt niet met 
vast personeel ingevuld (is nu al het geval). Verwachting is dat door het werken 
met een flexibele schil, de impact op het huidige personeel beperkt zal blijven.  

R K CU32 Pag. 11 / Vennootschaps-
belasting 

Het grondbedrijf zit nog niet in de cijfers. Vallen grondbedrij-
ven van de gemeenschappelijke regelingen ook onder de 
vennootschapsbelasting?  

Ja. 

R K CU33 Pag. 11 / Verdeelmodel 
Jeugdhulp 

Het vermoeden is dat er in komende meicirculaire een sterke 
verruiming van het jeugdhulpbudget gaat komen in/vanaf 
2016. Betekent extra budget in dit geval ook een verruiming 
van het beleid? Op welke punten? 

Op dit moment kan nog niet beoordeeld worden of verruiming van het budget in 
2016 ook verruiming van beleid tot gevolg kan hebben. Van belang is eerst inzicht 
in de realisatiecijfers van 2015 te hebben, om te kunnen beoordelen of het huidige 
jeugdhulpbudget (2015) volstaat. 

R K CU34 Pag. 12 / Financiën 3 D’s U geeft aan dat u de komende jaren toe gaat werken naar 
een andere financieringssystematiek. Kunt u wat meer vertel-
len over uw visie, de aanpak en op welke manier u hier de 
raad bij wilt gaan betrekken?  

We moeten gaan werken aan een eenvoudiger, innovatief systeem, dat snel gege-
vens levert en dat onnodige administratieve handelingen en dus kosten voorkomt. 
We doen dit in overleg met de zorgaanbieders. Over de voortgang hiervan wordt de 
raad geïnformeerd. 

R K CU35 Pag. 12 / Opheffen Stads-
regio 

Er blijft in de begroting nog een  
restbedrag over van €2,20 per inwoner, wat nader te beste-
den is. Is inmiddels ook bekend welk bedrag we definitief 
uitgekeerd krijgen n.a.v. het liquidatieplan Stadsregio? Wor-
den deze twee budgetten bij elkaar gevoegd?  

Dit bedrag is nog niet bekend en deze budgetten worden niet bij elkaar gevoegd. 

R K CU36 Pag. 14, sub 5 Kunt u meer over de eenzijdige fietsongevallen vertellen? 
Onder welke omstandigheden, wat zijn de reden hiervoor, 
welke maatregelen zijn nodig? 

Er is onderzoek gedaan naar fietsveiligheid in het kader van de Lokale Aanpak 
Veilig Fietsen. Dit is gebeurd op basis van een landelijke afspraak tussen VNG en 
ministerie I&M. Het onderzoeksrapport is nog niet af. Bestuurlijke behandeling 
wordt verwacht in 3e kwartaal 2015. 

R K CU37 Pag. 15 / Startersleningen Het onderzoek naar de financiële consequenties is het 3e 
kwartaal 2015 bekend. Is het noodzakelijk om al in 2016 te 
willen starten met het verstrekken van leningen? Is het niet 
beter om ook eerst budgetruimte te vinden voor deze activi-
teit? 

Het onderwerp wordt binnen de gemeenteraad breed gedragen. Dat blijkt uit de 
verkiezingsprogramma’s van zowel coalitie als oppositie. Op dit moment wordt 
gekeken naar de mogelijkheden en gevolgen van startersleningen. Afhankelijk van 
de uitkomsten wordt een beslissing genomen over de invoering. Indien dit jaar tot 
het instellen van startersleningen wordt besloten, is het de wens om daar ook zo 
snel mogelijk mee te starten. 

R K CU38 Pag. 16 / NV MAR Is de inzet van deze gemeenschappelijke overheid NV van de 
BAR dat de kosten structureel lager moeten gaan uitvallen?  

Het doel van een gezamenlijke overheids-NV afvalinzameling is om een goede 
efficiënte uitvoering te geven aan het gemeentelijke afvalbeleid. Een NV die alle 
dynamiek en veranderingen binnen afval aankan en snel kan inspringen op veran-
deringen. Veranderingen die voortkomen uit de wens van de gemeenten, het rijk of 
de hectische markt waarin afval opereert. Zullen de kosten lager uitvallen?  
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Dat is nu nog niet te zeggen. Het zal niet leiden tot een kostenverhoging. Verwacht 
wordt echter wel dat er een verschuiving zal plaatsvinden. Na de zomer wordt u 
geïnformeerd over de ontwikkelingen en financiële aspecten. 

R J D66GL01 Pag 38 Wijkbezoeken Denkt het college na of wijkbezoeken in de huidige vorm nog 
wel het juiste middel zijn om het vertrouwen in B&W te vergro-
ten? 

Dit is een onderwerp dat in de gedachtenvorming rondom participatie aan de orde 
zal komen. Wij halen daarbij ook in de samenleving de gedachten en wensen 
daarover op. 

R J D66GL02 Pag 40 website Wanneer wordt de nieuwe website van de gemeente actief? Eind 2015. 
R J D66GL03 Pag 48 en 49 de burger kan 

op goede kwaliteit rekenen 
Hoe verklaart u dat op alle punten het streefcijfer niet is ge-
haald? 

Door de vele veranderingen, opleidingen en soms krappe bezetting moest er op 
sommige momenten scherp ingeroosterd worden, dit heeft enige weerslag op de 
cijfers.  

R J D66GL04 Pag 61 Toelichting afwijkin-
gen Programma De Burger 
als Klant. WMO huishoude-
lijke verzorging en WMO 
uitvoering 

Kunnen wij deze besparing op budget reserveren voor de 
meest schrijnende gevallen. M.a.w. die gevallen waar mensen 
te zwaar gekort zijn op WMO voorzieningen. 

Een deel van het overschot wordt geparkeerd in de reserve Sociaal Domein, be-
doeld om tegenvallers op te vangen. 
 

R J D66GL05 Pag 62, eisen van duur-
zaamheid” 

In hoeverre is het college werkelijk bereid eisen van duur-
zaamheid te stellen die verder gaan dan de wettelijke normen 
richting de partners bij bv de uitgifte van vergunningen en 
gronden?  

De doelstelling is 40% CO2 te reduceren in 2030 t.o.v. 1990. De gebouwde omge-
ving levert de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot. Derhalve is het realiseren van 
duurzame nieuwbouw (bedrijventerrein Cornelisland tot nieuwbouwwoningen) een 
belangrijk onderwerp. Per 1 januari 2015 is de energieprestatie eis van een nieuw-
bouwwoning aangescherpt tot een EPC van 0,4 (daarvoor:0,6). Daarnaast worden 
scherpere eisen gesteld aan de thermische schil (isolatie) van een woning. Tot op 
heden was de inzet van de gemeente erop gericht om bij nieuwbouwwoningen 
waar mogelijk een scherpere EPC te realiseren. Ook bij de ontwikkeling van bij-
voorbeeld Cornelisland worden bedrijven gefaciliteerd en gestimuleerd om duur-
zaam te bouwen door het beschikbaar stellen van ondersteuning. Indien bedrijven 
energiebesparende maatregelen treffen wordt bovendien subsidie gegeven. Bij het 
stellen van een scherpere energieprestatie moet bedacht worden, dat de gemeente 
geen duidelijke wettelijke grond heeft om meer te vragen. In het geval de gemeente 
grond verkoopt, staat zij hierin wel sterker. De gemeente zal de inzet echter conti-
nueren en altijd het gesprek aangaan om duurzaamheid mee te nemen in de plan-
nen. Dit is afgesproken in het regionale convenant Verbeteren energieprestatie 
nieuwbouw, ondertekend in 2012. 

R J D66GL06 Burger als (wijk) bewoner Gaat het college concreet aan de slag met de vorig jaar bijna 
unaniem door de raad aangenomen motie ‘0 op de meter’? Is 
het college bereid een pilot te starten in Ridderkerk met 0 op 
de meter woningen? In de motie wordt gevraagd uiterlijk begin 
2015 de resultaten met de raad te delen, wanneer kunnen wij 
deze tegemoet zien?  

De eerste gesprekken met Woonvisie zijn gevoerd. Uit deze gesprekken blijkt dat 
Woonvisie geïnteresseerd is in het verlenen van medewerking aan een pilot. De 
aanpak voor de 0 op de meter woningen wordt besproken tijdens het bestuurlijk 
overleg. Na het zomerreces worden de resultaten met uw raad gedeeld. 

R J D66GL07 Blz. 64 Is bekend waar deze overlastgevende jongeren nu zijn? Maw 
is het probleem niet verplaatst?  

De jeugd is verplaatst, o.a. naar de Kievitsweg, maar de overlast niet. We hebben 
geen nieuwe overlast situaties sinds het verwijderen van de JOP. Op de plekken 
waar de jeugd veel komt heeft het jongerenwerk en de politie ze aangesproken en 
gaat het goed. De politie en het jongerenwerk zitten er bovenop.  
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R J D66GL08 Pag 64 Volkstuinen Is er gekeken naar mogelijkheden voor stadstuinbouw? Is het 

college bereid dit te doen? 
In 2014 is bij de Prins Bernardlaan geprobeerd een deel van het voormalige 
schoolterrein in te vullen voor stadstuinbouw, maar er was daarvoor in de buurt 
geen belangstelling. Als wij op andere manieren signalen krijgen dan zullen wij 
hierop positief reageren. 

R J D66GL09 Pag 66, Voldoende groen Wordt bij vervanging van bomen ook rekening gehouden met 
de grootte van bomen in relatie tot C02 opname. Wanneer je 
een rij met volwassen platanen of kastjanjes vervangt door 
een sierfruitboompje blijft het aantal bomen wel gelijk, maar 
zal de opname van C02 flink afnemen, ook op de lange ter-
mijn. Zou u kunnen aangeven wat het gemeentelijk beleid 
hierop is? 

Bij vervanging van bomen is het vastgestelde bomenplan het uitgangspunt. In 
vastgestelde boomstructuren en op locaties met voldoende ruimte worden bomen 
geplant die groot kunnen uitgroeien. In kleinere straten en daar waar ondergrondse 
groeiruimte beperkt is (kabels/leidingen) valt de keuze veelal op kleiner blijvende 
sierbomen. Voor de kastanjes zijn groter uitgroeiende bomen terug geplant. Daar-
naast kan worden vermeld dat het groenvolume in Ridderkerk in de loop der jaren 
alleen maar is toegenomen.  

R J D66GL10 Pag 70, oordeel en streefcij-
fer jongeren 

Waarom bent u tevreden met een onvoldoende (5,3 streefcij-
fer) voor jongerenactiviteiten? Hoe komt het denk u dat jonge-
ren ontevreden zijn met het aanbod van voorzieningen en zijn 
er concrete plannen wat u daaraan zou willen verbeteren? 

Het streefcijfer is door de raad vastgesteld in de Programmabegroting 2014. Het 
oordeel van de burger is sinds 2009 gestegen van 5,1 naar 5,4. Gezien de be-
schikbare middelen is dit oordeel op dit moment waarschijnlijk het hoogst haalbare. 
Het oordeel betreft voorzieningen voor jongeren. Momenteel wordt er onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden om maatschappelijke accommodaties te verbeteren. 
Dit onderzoek kan verbeteropties voor jongerenvoorzieningen naar voren brengen.  

R J D66GL11 Pag 71, toekomstvisie de-
tailhandel 

Bent u bereid met ondernemers/projectontwikkelaars rond de 
tafel te gaan om b.v. tijdelijke verhuur van winkels mogelijk te 
maken tbv maatschappelijke organisaties 

Deze suggestie hebben we al meerdere keren besproken met diverse pandeigena-
ren. Enkele keren is het al gebeurd (o.a. in het voormalige Bruna pand). Daarnaast 
hebben we geïnteresseerde organisaties in contact gebracht met vastgoedeigena-
ren. De gemeente heeft er geen invloed op of de partijen er vervolgens onderling 
uit komen. 

R J D66GL12 “theater, café, zalen het 
Plein’ 

Er is inmiddels een nieuwe inschrijfronde van start gegaan. Is 
er nu wel interesse in de exploitatie? Worden er gesprekken 
gevoerd met ondernemers? Bent u bereid de locatie tijdelijk 
beschikbaar te stellen voor maatschappelijke of creatieve 
organisaties om de leegstaande situatie tijdelijk te onderbre-
ken? 

De tweede inschrijvingsronde is nog in volle gang. We hebben een aantal inschrij-
vingen. We willen in juni daaruit een keuze maken om dan daarna met diegene 
vervolggesprekken te voeren over de verdere invulling van de exploitatie en daarna 
een overeenkomst af te sluiten. 
 
Er vinden op dit moment gewoon activiteiten plaats in de zalen en ruimten door 
maatschappelijke organisaties. Dus de mogelijkheid is er al. 

R J D66GL13 Pag 72, Horeca Zijn er het laatste jaar vergunningaanvragen voor horeca e/o 
evenementen geweest die u heeft afgewezen? Voert u een 
actief beleid om de horeca in de St/ Jorisstraat te stimuleren? 

Afgewezen zijn twee horeca-/exploitatievergunningen vanwege een negatief Bibob-
advies 
 
Evenement: 
Circus geweigerd i.v.m. het ontbreken van de juiste constructieve gegevens. 
 
Beleid:  
Voor het plangebied waarbinnen de St. Jorisstraat valt, is een voorbereidingsbesluit 
genomen (26 maart 2015). Het bestaande horecabeleid uit 2001 is het kader totdat 
er een nieuw bestemmingsplan ter inzage ligt. Dit beleid sluit nog steeds aan bij de 
hoogwaardige horeca zoals beoogd in het wijkontwikkelingsprogramma centrum 
(2014). 

R J D66GL14 Pag 73, Scholen Al 10 jaar wordt er gedebatteerd over de verbouwing en een 
speellokaal bij de Bosweide. Wat is de stand van zaken? 

Deze voorzieningen zijn inmiddels opgenomen in het gezamenlijk plan van de 
besturen van OZHW voor PO en VO, PCPO en SenW om een MFA Bolnes te 
realiseren. Dit plan verkeert in een ver gevorderd stadium. Definitieve opdracht kan 
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worden verstrekt na duidelijkheid over de reactie op het uitbreidingsverzoek voor 2 
lokalen ten behoeve van OBS De Bosweide in het kader van het huisvestingspro-
gramma 2016. 

R J D66GL15 Pag 78, duurzame mobiliteit Is het college bereid bij de vervoersautoriteiten aan te dringen 
om bij de volgende aanbestedingen (2018) voor een duurza-
me schone oplossing te gaan? BV elektrische bus-
sen/waterbussen? 

Het college steunt de huidige ontwikkelingen binnen de RET om te komen tot 
schoner openbaar vervoer. Er zijn proeven gaande met elektrische- en waterstof-
bussen. Daarnaast heeft de RET de intentie om versneld over te gaan tot aanschaf 
van schonere bussen. 

R J D66GL16 Pag 95 Enge plekken Wat is de uitkomst van de screening enge plekken? Op de oproep zijn een tiental reacties gekomen. Deze zullen geanalyseerd worden 
op relevantie. Begin 2016 worden de verdere uitkomsten hiervan net als alle ande-
re acties uit het actieprogramma 2015 met de raad gedeeld.  

R J D66GL17 Pag 119 De Drie Decentral-
lisaties  

Hoe hoog zijn op dit moment de gerealiseerde kosten jeugd-
zorg en wmo? En hoe verhoud zich dit tot de begroting?  

Op dit moment voert het te ver om hierop een antwoord te geven. Op 9 juni zullen 
wij de raad de gegevens verstrekken die op dat moment bekend zijn. 

R J D66GL18 Pag 142 e.v. Verwacht het college dat de bijdrage voor de gemeenschap-
pelijke regelingen wijzigen nadat de Landschapstafel wordt 
opgericht?  

De inzet bij het oprichten van één bestuurlijke tafel (Landschapstafel) voor het 
eiland IJsselmonde is om meer afstemming te zoeken om daardoor efficiënter te 
kunnen werken en de bestuurlijke en ambtelijke drukte te verminderen.  
Dit zal dus ook aanpassing of opheffing van bestaande gemeenschappelijke rege-
lingen en samenwerkingsverbanden met zich mee brengen. Zo is de Stadsregio, 
die zich ook bezig hield met groen en water, al opgeheven. Het samenwerkings-
verband Deltapoort is opgehouden te bestaan. En momenteel wordt onderzocht of 
de GR Koepelschap Buitenstedelijk Groen kan worden opgeheven.  
Binnenkort worden er scenario’s onderzocht om te bezien of ook de GR Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde kan worden ontbonden dan wel omgevormd tot een 
landschapstafel. 
Ook de Landinrichtingscommissie zal niet lang meer bestaan. De Landinrichtings-
commissie is er nog slechts om de projecten uit het gesloten Convenant afronding 
projecten Landinrichting tot een goed einde te brengen; er worden geen nieuwe 
ontwikkelingen meer in gang gezet. 
Het werken met één bestuurlijke tafel zou dus zeker niet mogen leiden tot hogere 
proceskosten voor de samenwerkende gemeenten op IJsselmonde vergeleken met 
de ‘oude’ situatie. Dit is echter nog geen vanzelfsprekende zaak, omdat met name 
de provincie en de gemeente Rotterdam – al of niet via de Stadsregio – financieel 
hebben bijgedragen in de deels opgeheven en wellicht nog op te heffen samen-
werkingsverbanden. De vraag is of ze dit blijven doen en zo ja, in welke mate. 

R J D66GL19 Pag 149, Eneco Is het college bereid (een deel van) de dividentuitkering van 
Eneco in te zetten om duurzame initiatieven te stimuleren? 

De dividenduitkering van Eneco staat in de begroting structureel als baat opgeno-
men. Wanneer deze inkomsten gebruikt worden voor eenmalige duurzaamheids-
uitgaven, zal er een gat in de begroting ontstaan, waarvoor dekking gezocht zal 
moeten worden. 

R J D66GL20 Pag 151, t zand Wanneer krijgt de raad meer duidelijkheid over de nieuwe 
invulling van ‘de driehoek’? Hoeveel extra negatief verwacht 
het college dat de grondexploitatie op dit gebied kan worden? 
Bovenop de 3,5 miljoen.   

Voor de locatie zal een nieuw programma moeten worden vastgesteld. 
In de grondexploitatie is het project Driehoek Het Zand al in maart 2014, in het 
kader van de jaarrekening 2013, uit een oogpunt van voorzichtig ramen doorge-
schoven naar 2021. Er is nu dan ook geen sprake meer van een (extra) negatieve 
invloed op de grondexploitatie van dit project. De op bladzijde 151 genoemde af-
name van de boekwaarde met € 3,5 mln. in 2014 heeft niets te maken de Driehoek 
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en is juist positief. Oorzaak van deze afname zijn namelijk hoofdzakelijk de in 2014 
gerealiseerde grondverkopen van ruim € 4 mln. Kosten betekenen een toename 
van de boekwaarde en opbrengsten betekenen een afname van de boekwaarde. 
Een lage boekwaarde is gunstig en een hoge boekwaarde is ongunstig. Een nega-
tieve boekwaarde betekent, dat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten en dat er 
dus sprake is van winst. 

R J D66GL21 Pag 151, Lagendijk In 2014 is zelfs geen enkele kavel verkocht. Hoe lang wilt u 
nog wachten met een alternatieve invulling van de lege ka-
vels, bv kleinere kavels, 2 onder 1 kap etc. 

Vooralsnog wordt er geen andere visie ontwikkeld om de kavels sneller te verko-
pen. De reden hiervoor is dat het bestemmingsplan omwonenden zekerheid geeft 
over het type bebouwing dat daar in de (nabije) toekomst mag worden verwacht. 
Aan het bestemmingsplan ligt een stedenbouwkundige visie ten grondslag. Voor 
wijziging van het bestemmingsplan zou een goede ruimtelijke afweging moeten 
plaatsvinden. Alleen een economisch argument is dan onvoldoende.  
 
Daarnaast is het twijfelachtig of een andere visie leidt tot een economisch voordeel. 
Er zal bijvoorbeeld misschien meer vraag zijn naar kavels voor twee-onder-één-
kappers dan voor vrijstaande woningen, maar die kavels hebben een lagere eco-
nomische waarde. Snellere verkoop tegen een lagere prijs hoeft niet tot een eco-
nomisch voordeel te leiden.  
Verder ontbreekt er een economische noodzaak. Indien er 4 of 5 kavels van de nog 
beschikbare 16 kavels worden verkocht, overtreffen de inkomsten de uitgaven en 
zijn er geen financiële risico’s meer in deze grondexploitatie.  
 
Momenteel worden er ambtelijk gesprekken gevoerd met een kandidaat voor een 
optie op de kavel. Deze geïnteresseerde heeft al een positief Stedenbouwkundig 
advies gekregen op de schets voor de bouw van de woning.  

R J D66GL22 Pag 151, cornelisland In 2014 heeft het college een nieuwe aquisitieronde gestart. 
Werpt dit zijn vruchten af? Is er in 2014 meer verkocht dan in 
2013? Wat is de prognose voor 2015? Hoe verhoudt de 15HA 
verkochte grond in 2014 en de prognose voor 2015 zich met 
de grondexploitatie.  

De acquisitieronde werpt zijn vruchten af. Het heeft geleid tot een meerdere gega-
digden die een bedrijfskavel willen afnemen. Het heeft in 2014 nog niet geleid tot 
de verkoop van meer gronden. De resultaten van deze acquisitieronde zal in 2015 
zichtbaar worden. Overigens is er in 2014 1,5 ha (.i.p.v. 15 ha) verkocht. Er zijn 
gespreken met drie concrete gegadigden. Op basis hiervan is de inschatting dat er 
in 2015 ca. 1 ha bedrijventerrein in optie kan worden uitgegeven. 

R J D66GL23 Pag 176 Reserve groot 
onderhoud sportaccommo-
daties SenW  

Welke gebouwen betreft dit? Het betreft de accommodaties De Beverbol, De Fakkel en de sportparken, alsmede 
de gymnastiekzalen De Costastraat, Van de Broekstraat, Linnenstraat, PC Hooft-
straat en Pretoriusstraat. 

R J D66GL24 Pag 177 Reserve frictiekos-
ten BAR samenwerking 

Voor welke doeleinden verwacht u de reserve nog in te zetten 
dit jaar? 

Voor de vervanging van meubilair en aanpassing werkruimtes. 

R J D66GL25 Pag 17 Reserve beeldende 
kunsten 

Wat is de visie van het college over kunst? Het college ondersteunt waar mogelijk kunstzinnige initiatieven uit de samenleving 
en biedt hier vaak een podium voor. 

R J D66GL26 Pag 185 Borgstellingen, 
garanties……… verplichtin-
gen 

Is het bewust gemeentelijk beleid de som aan geldleningen te 
verkleinen? zo ja, wat is het gewenste bedrag? 

Er is geen gemeentelijk beleid om de som aan geldleningen te verkleinen.  

R J D66GL28 Pag 198 prestatieveld 7-8-9 
Wmo 

Hoe kan het dat er in een jaar dat zoveel te doen is geweest 
over WMO er zoveel budget is overgebleven. M.a.w.: is er te 

De reden, dat er zoveel is overgebleven op dit prestatieveld is divers. Een bedrag 
van € 40.000 is niet uitgegeven aan de open inloop GGZ. Dit komt omdat ge-
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hard bezuinigd op wmo? 
Kunnen we het overgebleven budget reserveren als potje 
voor de meest schrijnende gevallen? 

meenten pas vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de open inloop. Daarnaast 
zijn er ook geen voorbereidingskosten gemaakt. Bij de opstelling van de begro-
ting 2014 was nog sprake van de mogelijkheid dat gemeenten al in 2014 verant-
woordelijk zouden worden voor de open inloop. Er is sprake van een structureel 
voordeel van € 40.000 omdat de open inloop (als nieuwe algemene  
voorziening) vanaf 2015 wordt bekostigd vanuit het nieuwe budget voor de nieu-
we Wmo taken.  
Daarnaast resteert een eenmalig budget van € 52.000 ten behoeve van de  
extramuralisering van de zorgzwaartepakketten. De pilots die daarmee bekostigd 
zouden worden, zoals de digitale steunstructuur in de wijk, zijn niet uitgevoerd of 
op een andere manier vormgegeven. Dit levert echter geen voordeel op omdat de 
dekking via de algemene reserve ook niet is ingezet (BN).  
Tot slot vielen in 2014 de kosten voor het lokaal zorgnetwerk lager uit. Dit komt 
omdat vanaf 2014 de bemensing van het lokaal zorgnetwerk volledig met eigen 
personeel wordt ingevuld. In 2013 werd hier nog wel tijdelijk voor ingehuurd. Dit 
geeft een structureel budgettair voordeel van € 40.000.  
 

Een deel van het overschot wordt geparkeerd in de reserve Sociaal Domein, be-
doeld om tegenvallers op te vangen. 

R J D66GL29 Pag 199, kunstobjecten Waarom is het budget binnen bestemmingreserve beeldende 
kunst in 2014 niet aan een ander project toegewezen? 

Het desbetreffende bedrag is niet aan een ander project toegewezen omdat er in 
2014 geen andere projecten waren. 

R J D66GL30 Pag 201 Minimabeleid Wat is de oorzaak van de hogere uitgaven? Waar is dit extra 
bedrag aan uitgegeven?  

De hogere uitgaven worden onder meer veroorzaakt door de invoering van de 
periodieke heronderzoeken bij mensen met een uitkering. Tijdens dit gesprek wordt 
de klant gewezen op de mogelijkheden van bijzondere bijstand. 
Ook is er in 2013 veel gedaan om de bekendheid te vergroten door het uitdelen 
van de minimakoffertjes. 

R J D66GL31 Pag 201 Vluchtelingenwerk Hoeveel minder trajecten? Kunt u deze afname verklaren?  Er zijn 7 minder trajecten gerealiseerd, vanwege het ontbreken van een geschikte 
plaats. Deze trajecten worden alsnog  in 2015 gerealiseerd.  

R J D66GL32 Pag 209 Baten betaald 
parkeren 

Heeft u enig idee wat de oorzaak van deze daling is?  Er is door de gemeente Ridderkerk geen specifiek onderzoek gedaan naar de 
daling van het aantal gebruikers van betaald parkeren. Wel kunnen we verwijzen 
naar een onderzoek dat parkeeradviesbureau Spark van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (februari 2015) heeft uitgevoerd. Teruglopende consumentenuitgave en 
de afname van het aantal winkels treffen het gebruik van betaald parkeerplaatsen 
de laatste jaren hard. Er kan worden gesteld dat de parkeertarieven over het alge-
meen een zeer beperkte invloed hebben op de wijze waarop bezoekers naar het 
centrum komen. 

R J D66GL33 Pag 217 Led verlichting Wanneer gaat de vervanging exact starten? Tot welke nieuwe 
inzichten hebben de nieuwe ontwikkelingen geleid? Wat is de 
verwachte extra besparing die deze nieuwe ontwikkelingen 
opleveren?  

De vervanging door LED is al gestart. Zo zijn in 2014 in Donkersloot Noord 182 
stuks armaturen succesvol vervangen door dimbare LED-armaturen. Dit heeft ge-
resulteerd in een reductie van het stroomgebruik, vergelijkbaar met 5 huishoudens 
op jaarbasis. Bij nieuwe aanleg wordt al LED toegepast.  

R J D66GL34 Pag 265 voortgang presta-
tie-informatie programma’s 

Wat is de onderliggende oorzaak van het almaar dalende 
aantal bedrijfsvestigingen en arbeidsplaatsen? Wat is de 
strategie van de gemeente om deze trend te doen keren?  

De situatie in Ridderkerk weerspiegelt in grote lijnen het landelijke beeld. Naar onze 
mening zijn er niet echt voor Ridderkerk specifieke oorzaken. Enkele jaren geleden 
vertrok een aantal bedrijven vanwege gebrek aan nieuwbouwmogelijkheden. Met 
de uitgifte van Cornelisland en binnenkort Nieuw-Reijerwaard wordt aan de vraag 
naar bouwlocaties voldaan. 
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Verder zien we het accountmanagement als belangrijk instrument om bedrijven aan 
Ridderkerk te (blijven) binden en zijn we actief in regionale organen (MRDH, 
Greenport) die werken om de economische structuur van de regio gezond te hou-
den/maken. 

R J D66GL35 Pag 266 aantal inwoners 
ZIN 

Wat is de verklaring voor de sterke toename in 2014? Wat is 
de verwachting voor 2015? 

Per abuis is er een verkeerd aantal natura klanten opgevoerd. 31/12/2014 hadden 
1.112 klanten een indicatie voor de schoonmaakvoorziening (voorheen HH1) en 
183 klanten een indicatie voor persoonlijke dienstverlening (voorheen HH2). In 
totaal gaat het hier om 1.295 natura klanten. Dit is dus een afname t.o.v. 2013 i.p.v. 
een toename. 

R T D66GL36 Pag 11 De 3D’s U heeft het over grotendeels bevoorschotten. Geldt dit voor 
zowel Wmo als Jeugdzorg?  

Op dit moment geldt dit voor zowel Jeugd als Wmo.  

R T D66GL37 Pag 11 De 3D’s Is het op dit moment nog de verwachting dat de overgehevel-
de budgeten vanuit het Rijk voldoende zijn om jeugdzorg voor 
Ridderkerk te bekostigen? Zo nee, hoe hoog is het verwachte 
tekort?  

V.w.b. jeugd is er op dit moment geen aanleiding om te constateren dat het (totale) 
jeugdhulpbudget 2015 onvoldoende is om de jeugdzorg te bekostigen.  

R T D66GL38 Pag 11 De 3D’s Ziet u al invloed van lokaal beleid op doorverwijzing naar 
goedkopere vormen van zorg? Zo ja, hoe groot is die invloed 
in financieel opzicht?  

Daarvoor is het nog te vroeg. Dit jaar wordt de nulsituatie in beeld gebracht. De 
cijfers van de komende jaren zullen met deze nulsituatie vergeleken worden, zodat 
we de invloed kunnen bepalen. 

R T D66GL39 Pag 11 De 3D’s Welk bedrag heeft de gemeente Ridderkerk vorig jaar uitge-
geven aan jeugdzorg?   

Aan de nieuwe taken die per 1 januari 2015 onder de gemeentelijke verantwoorde-
lijkheid vallen, heeft de gemeente vorig jaar geen geld uitgegeven. De kosten voor 
het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, incl. huisvesting, bedroegen € 
950.100 en de kosten voor (lokale) preventieve arrangementen en (CJG-
)bedrijfsvoering € 638.000. 

R T D66GL40 Pag 11 De 3D’s Hoe verhoudt zich wat wij nu bevoorschot hebben voor jeugd-
zorg zich tot de uitgaven jeugdzorg vorig jaar?  

Het jeugdhulpbudget 2015, waar de bevoorschotting op is gebaseerd, is tot stand 
gekomen op basis van het historisch jeugdzorggebruik (2012). Hierdoor zijn de 
voorschotten indirect gebaseerd op uitgaven in eerdere jaren. 
Van uitgaven voor jeugdzorgtaken die voor 1 januari 2015 nog niet onder de ge-
meentelijke verantwoordelijkheid vielen, zijn nog geen realisatiecijfers 2014 be-
kend.   

R T D66GL41 Pag 11 De 3D’s Bent u het met D66/GroenLinks eens dat het onacceptabel is 
dat in mei nog niet duidelijk is hoe hoog de daadwerkelijke 
(gefactureerde) kosten zijn? Wat is hier van de oorzaak? Wat 
heeft u er aan gedaan om de facturatiestroom op gang te 
krijgen?  

Dit is een landelijk probleem waaraan wij niets kunnen veranderen. Het werken met 
het landelijke gegevensknooppunt kostte meer tijd om berichten uit te kunnen wis-
selen met zorgaanbieders. Daarom hebben we met voorschotten gewerkt. De 
technische inrichting van het systeem om berichten uit te kunnen wisselen is ge-
reed. Op dit moment zijn we bezig om te toetsten of de declaraties voldoen aan de 
afspraken die we met de zorgaanbieders hebben gemaakt.  

R T D66GL42 Pag 11 De 3D’s Deelt u de mening van minister Van Rijn dat de 3D operatie in 
alle opzichten soepel is verlopen?  

Er is erg hard gewerkt om de basis op orde te krijgen. Soepel is erg positief ver-
woord.  Maar de basis, namelijk dat inwoners terecht kunnen voor ondersteuning 
en zorg wanneer dat nodig is in de gebiedsteams, die staat. 

R K D66GL43 Pag 9, omgevingswet Kunt u een planning geven wanneer de visies en beleid op 
gebied van drank, horeca etc zullen worden herzien?   

In 2015 wordt een projectplan opgesteld waarin de te nemen stappen tot de invoe-
ring van de Omgevingswet in 2018, worden beschreven. Voor de Omgevingswet 
zullen de beleidskaders die zijn verbonden aan fysieke projecten worden opgeno-
men in een omgevingsplan als vervanger voor de huidige bestemmingsplannen.    

R K D66GL44 Pag 14, BOA Is de burgemeester en het college het eens met de brief van De burgemeester is van mening dat het te gek voor woorden is dat de inkomsten 
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de VNG (18 mei 2015) waarin zij bepleit dat gemeentes zelf 
boetes moeten kunnen innen om daarmee een bron van in-
komsten te genereren? Of bent u het eens met de vz van  
SMV&P, Pieter v Vollenhoven, dat er bij een dergelijke aan-
pak het gevaar bestaat dat BOA’s een vorm van gemeentelij-
ke politie gaan worden? 

van de boetes die door onze boa’s worden opgelegd in het kader van de APV ten 
goede komen aan het Rijk.  
De burgemeester is het niet eens met de VNG voor wat betreft de uitbreiding van 
de taken van de boa’s. De boa’s moeten geen vorm van gemeentelijke politie wor-
den. 

R K D66GL45 Pag 15, startersleningen Bent u niet bang dat een starterslening als gevolg heeft dat 
een starter op de woningmarkt juist een te hoge hypotheek-
schuld heeft en dat het risico op financiële problemen ver-
groot wordt? 

Met deze maatregel grijpt de overheid in op de woningmarkt. Mede hierom wordt 
eerst nog nader gekeken naar de mogelijkheden en gevolgen van startersleningen. 
De geschetste risico’s worden in dat kader bekeken. Uiteindelijk is het aan de raad 
om hierover bij de besluitvorming over dit onderwerp een standpunt in te nemen. 

R J EVR01 Pag. 14 burger als partner Gemeente betrekt burgers, 
Er is een werkgroep aan de slag met plannen voor de nu nog 
leegstaande school in de Genestetstraat 
Vraag: is dit een burger-idee of een college –idee? 

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2013 de motie “Haalbaarheidsonderzoek 
toekomstig gebruik Albeda college / voormalige huishoudschool” met nummer 
2013-131 aangenomen. Ook vroegen verschillende maatschappelijke organisaties 
om ruimten. Op 18 maart 2014 heeft het college daarom besloten het pand aan De 
Genestetstraat 2 hiervoor in te willen zetten. De raad is hierover geïnformeerd door 
middel van RIB d.d. 19 maart 2014 met nummer 10199. 
De laatste stand van zaken vindt u in de RIB d.d. 26 maart 2015 met nummer 
158858. 

R J EVR02 Pag. 16  Wijk plannen 
Vraag: wanneer start u met het wijkplan Oostendam?  

Na de zomer ontvangt de gemeenteraad een notitie over de planning van de wijk-
plannen voor alle wijken.  

R J EVR03 ,,                        ,, Erfgoed beleid 
Vraag: Is er gebruik gemaakt van de subsidie? Hoeveel en 
waarvoor? 

Er is in 2014 ten behoeve van 10 gemeentelijke monumenten een subsidiebijdrage 
verstrekt. Het betreft een bedrag van in totaal € 27.300. De subsidie bestaat uit een 
bijdrage aan de onderhoudskosten en het vergoeden van een bouwkundige inspec-
tie van de Monumentenwacht Zuid-Holland. Hiernaast is in het kader van de rege-
ling ter bevordering van draagvlak, publieksparticipatie en kennis ten aanzien van 
erfgoed een subsidie van € 3.000 toegekend aan een project van de Stichting Oud 
Ridderkerk. Deze subsidie is toegekend aan een project waarin historische knipsel-
kranten van de gemeente gedigitaliseerd en toegankelijk worden gemaakt. 

R J EVR04 Pag. 26  Voldoende cultureel aanbod 
Vraag: graag een overzicht van alle toegekende/uitgekeerde 
subsidies v.a. € 500 

Zie bijlage EVR04-PvdA06 Subsidies 2014. 

R J EVR05 Pag. 28 Activiteiten maatschappelijke partners 
Vraag: zijn de nadere regels voor subsidie er al? 

De planning is dat de nadere regels medio 2015 aan het college worden voorge-
legd. 

R J EVR06 Pag. 29 Een werkgroep heeft een visie gepresenteerd 
Vraag: Is dit al gedeeld met de raad? 

In de commissie Samen Wonen is in december 2014 een presentatie gegeven over 
het programma Duurzaamheid. Het realiseren van een kenniscentrum is hier on-
derdeel van. 
 
Daarnaast is op 26 maart 2015 (RIB d.d. 26 maart 2015 met nummer 158858) een 
raadsinformatiebrief verstuurd over de voortgang.  

R J EVR07 PAG. 63 realisatie Vraag: Wat is de hoogte van de ontvangen subsidie voor het 
opruimen van zwerfafval? 

Voor het dienstjaar 2014 is € 53.939,13 ontvangen aan bijdrage voor de extra aan-
pak van zwerfafval. 

R J EVR08 Pag. 67 Water kwantiteit/kwaliteit verbeteren 
Vraag: 13 panden langs de Waal niet afgekoppeld. 

Nee, in principe is dit de zorg van de perceeleigenaar. Wanneer (bij 
sloop/nieuwbouw) zich kansen voordoen zullen die panden ook worden afgekop-
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Vraag: indien dit in de toekomst aan de orde komt, is het dan 
ook voor rekening gemeente? 

peld. Overigens lozen deze panden niet op de Waal, maar op het riool. Inmiddels 
zijn er zo veel woningen afgekoppeld dat het aantal overstorten op de Waal tot nihil 
is gereduceerd en voldaan is aan de wens om de waterkwaliteit te verbeteren.  

R J EVR09 Pag. 79 Verbeteren luchtkwaliteit 
Vraag: wat is de actie op dit moment t.a.v. de ontbrekende 
schermen? 

Op dit moment wacht het college nog op de uitkomsten van de saneringsopgave 
door Rijkswaterstaat. RWS heeft aangegeven deze uitkomsten de eerste helft van 
dit jaar te delen. Indien er inderdaad een saneringssituatie is bij Ridderkerk zal 
RWS dit moeten saneren. Zeer waarschijnlijk zal dan voor een scherm worden 
gekozen. Dit staat echter nog niet vast. 

R J EVR10 Pag. 82  Verbetering fietsstructuur 
Vraag: wat is de route van de  F15 en  
F 16? 

Het tracé van de snelfietsroute F16 loopt tussen Dordrecht en Rotterdam, via Rid-
derkerk-Rijsoord, parallel aan de A16. De beoogde snelfietsroute F15 heeft een 
noordelijk en zuidelijk tracé. Het noordelijk tracé loopt van De Schans in Slikkerveer 
via de Randweg en Populierenlaan via Nieuw Reijerwaard naar Barendrecht en 
Albrandswaard. Het zuidelijke tracé takt aan op de Merwede route vanuit de Al-
blasserwaard. 

R J EVR11 Pag. 84 Voldoende parkeergelegenheid 
Vraag: wat is de CROW norm die in Ridderkerk gehanteerd 
wordt? 

De gehanteerde richtlijn van de CROW is afhankelijk van de feitelijke situatie en 
varieert van ca. 1,5 tot 1,9  

R J EVR12 Pag. 86 wat heeft het ge-
kost 

Vraag: Wat zijn de kost4en die gemaakt zijn bij het opstellen 
van bestemmingsplannen ,incl. kosten externe adviesbu-
reaus? En wat heeft de ambtelijke begeleiding daarvan ge-
kost? 

Binnen het FCL-nummer 681000 (Bestemmingsplannen) is €100.000 geraamd voor 
advieskosten. Daarvan is in 2014 ongeveer de helft besteed aan externe advisering 
voor het opstellen van bestemmingsplannen. De ambtelijke uren voor begeleiding 
van deze bestemmingsplannen zijn niet inzichtelijk. Daarop wordt niet gestuurd. 

R J EVR13 Pag. 97 Controle en handhaving 
Vraag: hoeveel boetes voor honden- en paardenpoep zijn er 
uitgedeeld? 

Er zijn in 2014 geen bekeuringen uitgeschreven voor honden- en paardenpoep. 
Waar nodig zijn hondenbezitters door de BOA’s aangesproken. Naar de maneges 
gaat een brief uit om hen te verzoeken geen paardenpoep-overlast te veroorzaken 
en zelf zorg te dragen voor het opruimen hiervan. 

R J EVR14 Pag. 107 Vraag: hoeveel boetes zijn er voor precario uitgedeeld? Er zijn geen boetes uitgedeeld voor precario. 
R J EVR15 Pag. 112 overzicht gereali-

seerde inkomsten 
De leges bouwen waren eerst € 898.900, (toen € 458.900) 
uiteindelijk € 462.491. 
Vraag: waar ging dit anders dan begroot? 

De begroting was gebaseerd op ervaringsgetallen uit voorgaande jaren. In het 
verleden is nooit een gedegen berekening uitgevoerd naar de te verwachten hoog-
te van de bouwleges. In 2014 is door analyse van woningbouwprogramma’s, pro-
jectgegevens e.d. een veel betere inschatting van de bouwleges over 2014 ge-
maakt. Op basis daarvan is de correctie in 2014 doorgevoerd. Hoewel er de nodige 
onzekerheden blijven, worden nu jaarlijks de te verwachten bouwleges voor de 
daarop volgende jaren berekend. Een aspect dat nog speelt is dat in 2014 de eer-
ste bouwplannen van Nieuw-Reijerwaard werden verwacht. Die ontwikkeling is 
echter vertraagd. 

R J EVR16 Pag. 112 Het aantal bezoekers van het winkelcentrum loopt terug, en 
ook de parkeerinkomsten lopen terug. In de j.r. staat dat deze 
nauwlettend in de gaten worden gehouden, maar ik kan er 
niets over vinden. 
Vraag: kunt u een overzicht geven van de inkomsten met 
daarin verwerkt de terugloop ervan? 

De inkomsten van betaald parkeren, inclusief naheffingsaanslagen en vergunnin-
gen; 
2012  € 451.500 
2013  € 450.100 (per 1-1-2013 verhoging tarief) 
2014  € 412.712. 

R J EVR17 Pag. 126 Vraag: Ik mis de Wevershoek in het rijtje beheer NRIJ, klopt 
dat? 

Klopt, NRIJ is de beheerder. 
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R J EVR18 Pag. 151 gerealiseerd 

grondbeleid 
 

De risico’s op grond exploitatie zijn aanmerkelijk, althans dat 
is door Deloitte al regelmatig aangegeven, bovendien is lan-
delijk al gebleken dat rente maar vooral afschrijving veel ge-
meentes tot aan de rand van de afgrond hebben gebracht.  
Vraag: Hoe is het mogelijk dat de gemeente Ridderkerk, re-
centelijk nog voor ongeveer 5 miljoen aan grond heeft aange-
kocht in Cornelisland, nu al gebleken is dat de grond nauwe-
lijks of niet verkoopvaar is voor kostendekkende tarieven? 

De gemeente heeft de grond aangekocht, omdat zij een actief grondbeleid voert. 
Voor de ontwikkeling van Cornelisland heeft de gemeente de intentie gehad alle 
gronden in eigendom te verwerven. Dit biedt voordelen omdat de gemeente hier-
mee de regie van de ontwikkeling van Cornelisland in eigen hand heeft. Door de 
verwerving van de grond kan de gemeente de hoofdontsluiting op eigen tempo 
realiseren en krijgt de gemeente meer mogelijkheden om een gunstige verkaveling 
van Cornelisland te realiseren.  
Bedrijfskavels worden verkocht tegen marktwaarde. Deze waarde ligt hoger dan 
het kostendekkende tarief.  
De verwerving van de grond heeft geleid tot een toegenomen interesse voor be-
drijfskavels op Cornelisland. 

R J EVR19 Pag. 153 prognose resultaat 
en exploitatie genomen 
complexen 

Met de ontwikkelaar PIE is al jaren geleden een overeen-
komst getekend voor het gehele project.  
Vraag: Hoe is het mogelijk dat er steeds maar weer door deze 
ontwikkelaar aan de overeenkomst wordt ‘geduwd en getrok-
ken’ en blijkbaar met succes, ondanks de bestaande over-
eenkomst. 

Ten tijde van de woningbouwcrisis is de gemeente in gesprek gegaan met ontwik-
kelaars met als doel vastgelopen plannen vlot te trekken. Het huidige plan en over-
eenkomst zijn hiervan een direct resultaat. 

R J EVR20 Pag. 154 exploitaties der-
den 

Er is een voorziening getroffen van €140.500,-- voor een 
mogelijke verlies betreffende aanleg en ontsluiting, ondanks 
een getekende anterieure overeenkomst.  
Vraag: Hoe is dit mogelijk als de anterieure overeenkomst 
juist is bedoeld om de kosten, op de plaats te laten vallen 
waar ze horen namelijk: bij de ontwikkelaar? 

Voor het project Bakker Staal is in september 2001 al een exploitatie-overeenkomst 
gesloten. Daarbij is een exploitatiebijdrage vastgelegd en betaald van € 341.000, 
voor gemeentelijke interne en externe kosten, openbare voorzieningen (lichtmasten 
verkeersborden) en kosten van herstraten. Deze bijdrage kan na het sluiten van de 
overeenkomst niet meer verhoogd worden. Door uitloop van het project in tijd en 
diverse aanpassingen in het plan is het niet mogelijk om het project te realiseren 
voor het destijds afgesproken bedrag. De extra kosten kunnen niet meer verhaald 
worden op de ontwikkelaar.  

R J EVR21 Pag. 185 borgstellingen Het risico dat de gemeente Ridderkerk loopt door borgstelling 
voor Woonvisie, bedraagt €30.557.300,-- Hier wordt gesteld 
dat het risico klein is. 
Vraag: hoe is deze stelling onderbouwd? Doet de gemeente 
zelf aan monitoring, zeker nu er door woonvisie zeer grote 
investering worden gepland?   

In 2005 heeft het college besloten om niet meer rechtstreeks garant te staan voor 
geldleningen van woningbouwcorporaties. Gekozen is om d.m.v. een zgn. achter-
vangovereenkomst via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) indirect 
garant te staan. Daarmee is het risico voor de gemeente verkleind.  
De kans dat het Waarborgfonds bij financiële problemen van Woonvisie niet aan de 
financiële verplichtingen kan voldoen wordt zeer klein geacht. Pas wanneer dit aan 
de orde is, zal de gemeente aangesproken kunnen worden. 

R J EVR22 Pag. 208 Parkeerplaats Veren Ambacht 
Vraag: in hoeverre wordt gebruik gemaakt van deze parkeer-
plaats? En het was de bedoeling dat de bedrijven die er ge-
bruik van zouden maken een sanitaire unit (met o.a. douche 
en ‘keuken’) zouden plaatsen en onderhouden. Hoe zit dit nu? 
U geeft aan dat de gemeente de portable toiletten heeft laten 
plaatsen, die kosten toch structureel geld voor huur en 
schoonmaken? 

Aangenomen wordt dat hier de vrachtauto parkeerplaats in Cornelisland wordt 
bedoeld. Omdat onduidelijk was hoe goed de parkeerplaats zou worden gebruikt, is 
ervoor gekozen om eerst alleen portable toiletten te plaatsen. Wanneer het gebruik 
toeneemt zal de gemeente een unit met toilet en douche plaatsen. Helaas valt het 
gebruik tot nu toe nog tegen. De 2 bedrijven die nu deelnemen betalen, zoals afge-
sproken, zowel de huur, als het schoonhouden van de portable toiletten. 

R J EVR23 Pag. 209 Minder opbrengsten voor betaald parkeren. 
Vraag: dit ‘moet’ kosten dekkend zijn, met de aangepaste 
automaten en de aanpassing die er aan komt, gaan dan de 

De ontwikkelingen omtrent de parkeerinkomsten zullen de komende tijd worden 
gevolgd om te kunnen beoordelen of er al dan niet structurele gevolgen zijn. Het 
college heeft momenteel niet de intentie om de tarieven te verhogen. 
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tarieven omhoog om kostendekkend te blijven? 

R J EVR24 Pag. 211 verklaring op 
hoofdlijnen OZB 

Onder andere door toekenning van bezwaren is de opbrengst 
lager dan verwacht, dit kan inhouden dat mensen die geen 
bezwaren hebben gemaakt, te veel betalen.  
Vraag: op welke wijze zorgt de gemeente er voor dat taxaties 
op betrouwbare wijze tot stand komen? gezien de opmerkin-
gen hier lijkt dat niet helemaal te zijn gelukt. 

De Waarderingskamer is bij wet belast met het toezicht op de kwaliteit van de taxa-
ties. Daartoe voeren zij jaarlijks een voortgangscontrole bij ons uit in april en in 
oktober. In 2014 constateerde de Waarderingskamer dat de kwaliteit voor verbete-
ring vatbaar was. Naar aanleiding hiervan is in de tweede helft van 2014 veel werk 
verzet om die kwaliteit te verhogen conform de eisen van de Waarderingskamer. 
Dit heeft in januari 2015 geresulteerd in een positieve beoordeling van de Waarde-
ringskamer, waarmee onze taxaties als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt. 

R J EVR25 Pag. 216 analyse investe-
ringen wateroverlast Kerk-
weg 

De bijdrage van het waterschap is €40.000 lager dan in de 
berekeningen was opgenomen, door een fout met de BTW. 
Vraag: waar ligt de verantwoording voor deze fout? 

Deze verantwoording ligt bij de gemeente. 

R J EVR26 algemeen Vraag: kunt u het declaratie overzicht van 
B & W geven? 

Zie bijlage. 

R T EVR27 Pag. 10 trends en ontwikke-
lingen 

Tot 31-10-2014 was het voor gemeenten mogelijk subsidie 
aan te vragen bij het ministerie van SZW voor de aanpak van 
jeugdwerkeloosheid.  
Vraag: Is de Ridderkerkse aanvraag gehonoreerd en wat is 
hiervan terecht gekomen? 

Wij hebben de subsidie ontvangen en de onderstaande resultaten geboekt:  
- Aantal jongeren in uitkering van 52  (april 2013) naar 42 (apr 2015) Projecten 

Jeugd werkloosheid (JWL) hebben hieraan bijgedragen. 24 bemiddeld via on-
ze klantmanager /regisseur naar werk, 31 jongeren zijn gestart met studie. In 
totaal 55 naar werk en studie. Dit betreft alleen wwb en niet ww.  

- 0 jongeren op BBL (beroepsbegeleidende leerweg);  
pas in november 2014 gestart. Onlangs is er een jongere geplaats, na april 
2015.  

- Daarnaast jongeren op projecten JWL; AKA (Dit project richt zich op jonge 
asielmigranten en heeft als doel behalen van startkwalificatie, Scholingsad-
viesgesprekken.  

 
Voor Ridderkerk stand waarvan, jongeren met uitkering. 

Stand actueel per april Ridderkerk 
2013 52 
2014 29 
2015 42 (waarvan 8 bemiddelbaar) 
 
Uitstroom (actueel) 
per april 

Ridderkerk Studie Werk 

2013 51 20 10 
2014  35 9 12 
2015  10 2 2 

 

R T EVR28 Pag. 41 raadstoezeggingen Nr. 534,  
Vraag: welke enge plekken zijn hieruit voort gekomen? Wordt 
dit ook in overleg met wijkoverleggen bekeken? 

Op de oproep zijn een tiental reacties gekomen. Deze zullen geanalyseerd worden 
op relevantie. Begin 2016 worden de verdere uitkomsten hiervan net als alle ande-
re acties uit het actieprogramma 2015 met de raad gedeeld. Via de wijkregisseurs 
is aan de wijkoverleggen gevraagd input te geven over enge plekken.  

R K EVR29 Pag. 5 conclusie MRDH en landschapstafel budgettair neutraal 
Vraag: In de begroting MRDH staat een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage, en voor de landschapstafel zou u ook 
een bedrag willen vastzetten. Vraag: waarom noemt u dit 

Met de vorming van de MRDH is het volgende afgesproken: het uitgangspunt is dat 
de gemeentelijke kosten voor de uitvoering van de zgn. weestaken en van de taken 
die door de MRDH worden uitgevoerd niet hoger zijn dan de inwonerbijdrage die 
voorheen aan de Stadsregio werd afgedragen. In de cijfermatige uitgangspunten 
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budgettair neutraal?  van de begroting wordt echter rekening gehouden met de inflatiecorrectie. Dat geldt 

dus ook voor de inwonersbijdrage MRDH die met de inflatiecorrectie is verhoogd. 
Budgettair neutraal wil dus niet zeggen dat de bedragen gefixeerd worden. Een 
trendmatige verhoging wordt in de begroting als budgettair neutraal opgevat. 

R K EVR30 Pag. 9 onvermijdelijke ont-
wikkelingen gemeentewer-
ven 

Vraag: Hoe staat het met de plannen om van de gemeente-
werven leer-werk-bedrijven te maken? 

Wij maken geen leerwerkbedrijven van deze locatie(s) en zijn bezig met het ontwik-
kelen van een participatienetwerk. 
 
In juni zal in het college besluitvorming plaatsvinden, die betrekking heeft op de 
toekomst van de twee gemeentewerven. U zult hierover via een RIB worden geïn-
formeerd. 

R K EVR31 ,,              ,, Vraag: wat zijn de te verwachten bouwleges bij potentieel 
bedrijventerrein Nieuw  
Reijerwaard nu bouw en woningtoezicht geprivatiseerd wor-
den? 
 

Vanaf 2016 wordt, op basis van de huidige methodiek van legesberekening, vanuit 
de ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard € 750.000,- bouwleges per jaar verwacht. 
De private borging zal ertoe leiden dat hier ongeveer de helft van overblijft. In den 
lande is een discussie ontstaan over de gevolgen van de private borging voor de 
bouwleges en de kostendekking voor de gemeente. De minister heeft dit probleem 
onderkend. Op het ministerie wordt nu nagedacht over alternatieve vormen van 
financiering van de Wabo-taken. De ontwikkelingen worden afgewacht. Het zou er 
wel eens toe kunnen leiden dat de huidige manier van leges berekenen (een per-
centage van de bouwkosten) moet worden verlaten. In verband met de onzekerhe-
den is beantwoording van deze vraag in dit stadium moeilijk te geven. 

R K EVR32 ,,                ,, Vraag: met de BAR organisatie zou het ambtelijk apparaat 
goedkoper worden. Nu blijkt vennootschapsbelasting te moe-
ten worden betaald. Kost de BAR organisatie nu evenveel als 
het ambtelijk apparaat? 

De tekst op pagina 11 betreft niet de GR BAR 

R K EVR33 Pag. 11 3 D’s Vraag: Kunnen de wijkteams het werk aan binnen de gestelde 
budgetten> 

Het aantal casussen dat bij de gebiedsteams terecht komt neemt toe. Daarmee 
neemt ook de druk op de beschikbare capaciteit toe. De interne processen moeten 
worden aangescherpt. 
Het is nog niet duidelijk hoe het aantal aanmeldingen zich zal ontwikkelen. Dit zal 
mede bepalend zijn in hoeverre de gebiedsteams het werk aan kunnen binnen de 
gestelde budgetten. Continue monitoring geeft ons ruimte om hierop bij te sturen. 

R K EVR34 Pag. 14 wenselijke ontwik-
kelingen 

Communicatie  
Vraag: waarom 1 fte voor €62.500?  
Duurzaamheid 
Vraag: waarom 1 fte voor €80.000?  
Waarom dergelijk hoge salarissen? 

Salarissen zijn marktconform. Bedragen zijn niet alleen de salariskosten, maar 
bevatten ook de werkgeverslasten.  

R J LR01 Blz 18 werkgelegenheids-
structuur 

Zijn er naar aanleiding van onder meer beursbezoeken en 
netwerkbijeenkomsten al serieuze gegadigden die zich willen 
vestigen op bv Nieuw-Reijerwaard of Cornelisland? 

Ja. 

R J LR02 Blz 22; positie openbaar 
vervoer 

Nu de lijnbus 601 ruim een jaar geleden actief is geworden, 
kunt u aangeven of er inmiddels een stijgende lijn van het 
gebruik van deze 601 waar te nemen is. Of blijft het gebruik 
stabiel of neemt dit gebruik af 

Er zit een stijgende lijn in het gebruik van lijn 601. Op dit moment vind er een eva-
luatie plaats waarbij naast het aantal gebruikers ook gekeken wordt naar andere 
voor- en nadelen van deze lijn. Rond de zomer 2015 zal deze evaluatie worden 
gepresenteerd. 

R J LR03 Blz 25 toegankelijke bewe- Bij het project gezondheid in beweging geeft u aan dat meer Dit zijn allerlei vormen van beweging, ook zelfstandige sportbeoefening. Er wordt 
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gingszorg dan 150 personen duurzaam in beweging zijn gebracht. 

Vraag: welke vormen van beweging zijn dit, naar een sport-
school/fitnesscentrum of ongeorganiseerd 

gezocht naar een manier van bewegen die het beste bij de persoon past.  

R J LR04 Blz 59; zoveel mogelijk 
mensen aan het werk 

Er wordt aangegeven dat in 2014 alle gesubsidieerde banen 
zijn afgebouwd. Zijn er dan binnen de gemeente Ridderkerk 
en ook binnen BAR-verband dan helemaal geen gesubsidi-
eerde banen meer? 

In 2014 waren er nog 8 personen met een gesubsidieerde arbeidsplaats, die per  
1-1-2015 is beëindigd. 

R J LR05 Blz 207; herinrichting 
Noordstraat 

Is er al bekend wanneer en hoe de financiële tegenvaller als 
gevolg van de subsidievermindering van de stadsregio wordt 
opgevangen? 

Nee, het voorstel voor de dekking komt bij de tweede tussenrapportage.  

R J LR06 Blz 209; bouw en woning-
toezicht 

Er is 147.000 euro overschreden op de post juridisch advies, 
is deze overschrijding niet extreem hoog? Kunt u aangeven 
wat deze kosten zo hoog maken? 

De externe juridische adviezen betreffen complexe vraagstukken, zoals de boom-
gaard, de asbestzaak met Woonvisie en Driehoek het Zand. 

R J LR07 Blz 165 vaste activa grond 
weg en waterbouwkundige 
werken 

Welke berekening ligt aan de totale waarde van de grond ten 
grondslag, zoals deze is opgenomen onder de genoemde 
post. Is deze waarde marktconform? 

De indeling in soorten activa op de balans is voor geschreven bij het Besluit Begro-
ting en Verantwoording gemeenten (BBV). De betreffende post valt onder de vaste 
activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.  
Het betreft de boekwaarde van investeringen in wegen, groen en water. Dit betreft 
grondwerken (zoals inrichting terreinen), wegwerken en waterbouwkundige werken. 
Het gaat dus niet om gronden als zodanig. 
De boekwaarde van deze investeringen bestaat uit de vervaardigingsprijs (werkelijk 
uitgegeven bedrag) minus de afschrijvingen in voorgaande jaren. Er geldt geen 
marktwaarde voor deze investeringen want de openbare ruimte is niet verhandel-
baar op de vrije markt.  
Overigens is het volgens het BBV als regel niet toegestaan om activa tegen markt-
waarde te waarderen; de historische kostprijs is voorgeschreven als waarderings-
methode. 

R J LR08 Blz 226 prestatie 6 goedge-
keurd evaluatierapport sa-
nering Hak-terrein 

Rapport wordt in maart 2015 verwacht, is deze al richting de 
raad verzonden? 

Het aangeduide rapport onder ‘Bijzonderheden’ doelt op het nader onderzoek. Dit 
is nog niet toegezonden aan de gemeenteraad, omdat dit rapport nog niet is afge-
rond. Oplevering laat nog op zich wachten omdat nog niet alle verontreinigingen 
volledig in beeld zijn. Naar twee verontreinigingen wordt op dit moment nog nader 
onderzoek verricht. Zie ook het antwoord op de vraag CDA05. 

R J LR09 Blz 262 bijlage 6 gereali-
seerde bezuinigingen 

Er wordt in alle stukken geen verantwoording gegeven van de 
gemaakte kosten en verkoop van het pand aan de middenmo-
lendijk. Graag een specificatie van deze kosten./ 

De woning Middenmolendijk 151 (een helft van een 2-onder-1 kap woning) is on-
derdeel van de grondexploitatie Het Zand. De kosten worden hier verantwoord, 
alsmede in de toekomst de inkomsten. Nadat de woning is leeggekomen, is de 
woning door een makelaar als “onverkoopbaar” aangemerkt. De renovatie van de 
woning is eind april 2015 voltooid. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 
100.000. De woning staat nu te koop bij makelaardij Atrium voor € 188.000 k.k. 
(vraagprijs). 

R J LR10 Blz 53 kerndoel dienstverle-
ning 

Diverse formulieren zoals oa melding vakantie bijstand zijn 
niet meer te downloaden via de website, terwijl cliënt hiernaar 
verwezen wordt. Hoe kan dit? 

Melding vakantie bijstand is alleen voor inwoners van toepassing die al een uitke-
ring ontvangen van de gemeente. De melding dat een cliënt op vakantie gaat, is 
opgenomen in het rechtmatigheidsformulier dat door de klantmanager verstrekt 
wordt.  

R J LR11 Blz 90 openbare orde Naast RIEC worden er ook patsercontroles gehouden in deze Er worden in Ridderkerk geen structurele/ vaste patsercontroles uitgevoerd. Signa-
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regio, is dit ook in Ridderkerk van toepassing? Worden signa-
len door buurtpreventie hier ook in meegenomen? 

len van de buurtpreventie worden meegenomen. 

R J LR12 Blz 181 toelichting toevoe-
ging en onttrekkingen  

27.600 is niet besteed en overgeheveld naar BAR, geldt dit 
ook naar rato voor de andere gemeentes? 

Ja. 

R J LR13 Blz 270 bijlage staat van de 
gemeente provinciale risi-
cokaart 

Aanleveren actuele gegevens, is dit de bedoeling dat dit ook 
meegenomen wordt in het communicatie plan?  

De risicokaart brengt op lokaal niveau risico’s voor burgers in beeld. Wij verwijzen 
vanaf onze eigen website ridderkerk.nl ook naar de website van de provinciale 
risicokaart.  
Het aanleveren van actuele gegevens voor de provinciale risicokaart is een doorlo-
pend proces binnen de normale bedrijfsvoering van het domein Veiligheid en staat 
los van een gemeentelijk communicatieplan.  

R T LR14 Algemene opmerking tbv 
graffiti  

Het blijft een ergernis van menigeen, maar de kosten van 
verwijderen zijn enorm, zijn de gestelde bedragen nog vol-
doende? 

Graffiti wordt bij beledigende teksten/racistische uitingen zo spoedig mogelijk ver-
wijderd hetgeen ad hoc en dus kostbaar is. Overige graffiti wordt periodiek geïnven-
tariseerd en verwijderd. Hiermee verwachten wij de kosten binnen het huidige bud-
get te houden. 

R T LR15 Detailhandel Wat is de stand van zaken met betrekking tot BIZ De winkeliers hebben een stichtingsbestuur i.o. voor de BIZ geformeerd. Dit be-
stuur moet nu de financiering van het voorbereidingsjaar rond zien te krijgen en het 
BIZ-plan schrijven. De gemeente heeft reeds een eerste financiële bijdrage ge-
daan. Nu wordt een bijdrage van marktpartijen verwacht. De gemeente faciliteert 
het bestuur waar mogelijk en is constructief gesprekspartner. 

R J P18P01 104 / bedrijfsvoering Kunt u een schatting maken hoeveel uren er besteed zijn aan 
de beantwoording van de 306 vragen over de  
jaarrekening 2013, 1e tussentijdse rapportage 2014, kaderno-
ta begroting 2015 en monitor actiepunten accountant (incl. 
managementletter) en hoeveel kosten daarmee gemoeid zijn? 

Er wordt niet specifiek tijd geschreven op het proces beantwoording van raadsvra-
gen. De tijd die besteed wordt aan de vragen hangt volledig af van de ingewikkeld-
heid van de vraag. De ene vraag kan direct worden beantwoord, de andere vraag 
kan uren zoeken in het archief en afstemwerk met zich meebrengen. Gemiddeld 
rekenen wij op 2 uur per vraag. Dat is inclusief planning, uitzetten van de vragen, 
coördinatie van het proces beantwoording  en afstemming met de portefeuillehou-
ders en in het college. Uitgaand van een gemiddeld uurloon van de medewerkers 
die de vragen moeten beantwoorden, komt dit uit op ongeveer € 17.000,--.  

R J P18P02 104 / bedrijfsvoering Kunt u een schatting maken hoeveel uren er besteed zijn aan 
de beantwoording van de 201 vragen over de begroting 2015 
en de 2e tussentijdse rapportage 2014 en hoeveel kosten 
daarmee gemoeid zijn? 

Zie voor de motivering P18P01. Dit komt uit op een bedrag van ongeveer  
€ 12.000,-- . 

R J PVDA05  Opvallend is dat er soms wel en soms geen potjes gemaakt 
schijnen te kunnen worden. Graag een overzicht van geoor-
merkte gelden in het sociale domein? 

Voor het sociale domein zijn er gelden die vanuit het Rijk geoormerkt worden. In 
2014 betrof dit de gelden voor het Participatiebudget en de Sociale Werkvoorzie-
ning. Voor een overzicht verwijzen wij u naar 3.3.2 overzicht verantwoordingsinfor-
matie specifieke uitkeringen (SISA, pg. 220).  
Behalve deze wettelijk geoormerkte gelden, zijn er gelden die door uw gemeente-
raad zelf zijn en/of worden geoormerkt. Daarvoor verwijzen wij u naar de bestem-
mingsreserves vanaf pg. 174. 

R J PVDA06  Graag een overzicht verstrekte subsidies in 2014. Zie bijlage EVR04-PvdA06 Subsidies 2014. 
R J PVDA08  Dienstverlening Burger als onderdaan. Op welke termijn wordt 

het Burgerhandvest geactualiseerd? 
Het Burgerhandvest wordt dit jaar geactualiseerd. 

R J PVDA09  Bij de keukentafelgesprekken individuele begeleiding melden 
WMO consulenten dat zij bepalen welke zorg men krijgt? Is dit 

De Wmo consulent stelt de indicatie, maar doet dit in samenspraak met de cliënt en 
eventuele mantelzorger. Hierbij zoekt de consulent, samen met het gebiedsteam, 
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in overeenstemming met de uitgangspunten van de wet die 
spreekt over een 'samen' besluit? 

naar de meest optimale oplossing voor de cliënt. Dit kan een mix zijn van een geïn-
diceerde begeleiding en aanvullend (informeel) ondersteuningsaanbod.  

R J PVDA12  Op welke wijze neemt de WMO consulent het medisch dos-
sier van een cliënt mee in de beoordeling? Op basis van wel-
ke medische opleiding worden medisch situaties ingeschat? 

Medewerkers zijn niet medisch geschoold en kunnen bij medische twijfel altijd een 
beroep doen op de artsen van Argonaut Advies voor een deskundig advies.  

R J PVDA13 p. 14 Op 16 juli 2014 heeft u een ideeëndag georganiseerd. Heeft 
iedere Ridderkerker die tijdens deze dag een idee heeft inge-
bracht voor het collegeprogramma daarop een terugkoppeling 
gekregen? Waarom wel/niet? 

Iedere indiener van een idee tijdens de Ideeëndag heeft een persoonlijke terug-
koppeling ontvangen. 

R J PVDA15 p. 14 Graag de ideeën die als gevolg van deze dag in het college-
programma zijn/worden opgenomen, aangeven. 

Veel ideeën van de Ideeëndag hebben bijgedragen aan het collegeprogramma. Er 
is een grote variëteit aan thema’s genoteerd, waarvan veel in het collegeprogram-
ma terug zijn te vinden. Niet letterlijk, maar in algemene programmabewoordingen.  
Een bloemlezing uit de thema’s die een plek kregen in het collegeprogramma :  
- Bestuur, samenleving en participatie: het complete hoofdstuk kan worden 

gelezen als een samenvatting van de meningen en wensen die zijn opgete-
kend.  

- Veiligheid: veel mensen gaven aan, bezorgd te zijn over hun veiligheid. Veelal 
werd aangedrongen op meer toezicht en handhaving. Zie ook de actielijst van 
dit hoofdstuk. 

- Leefomgeving en Duurzaamheid: Veel mensen hebben gesproken over hun 
leefomgeving, met name over het onderhoudsniveau. Verdere aandachtspun-
ten: gescheiden inzamelen van afval bevorderen, glasvezelkabelnetwerk, gat 
in geluidsscherm, contacten met de SER.     

- Sociaal domein: aandacht voor communicatie en mensen actief wegwijs ma-
ken in alternatieve mogelijkheden, pasjessysteem voor minima, mantelzorgers 
en vrijwilligers. 

- Onderwijs en accommodaties: neem regie op jeugdbeleid. En een tip die mee-
genomen kan worden bij de visie over maatschappelijk vastgoed. Aandacht 
voor tuintjes in openbaar groen (geen schooltuintjes, gewone moestuintjes) 

- Sport en volksgezondheid: wees trots op de  
- Ridderkerkse visie op bewegen. Vertel het aan andere zoekende gemeenten.  
- Werk en inkomen: tip in relatie tot (fiets)bereikbaarheid. Daar werken we aan in 

andere hoofdstukken.  
- Economie: samenwerken en communiceren zijn de sleutelwoord in verschil-

lende tips van de Ideeëndag. Beide zijn rode draden geworden in dit hoofdstuk 
van het collegeprogramma.  

- Ruimtelijke ontwikkeling en wonen: vooral in de paragraaf ‘wonen’ hebben de 
meeste tips en ideeën die op dit hoofdstuk werden genoemd, een plek gekre-
gen.   

- Bereikbaarheid: aandacht werd gevraagd en gegeven aan de thema’s: parke-
ren, fietsmogelijkheden, openbaar vervoer, verkeerscirculatieplan, snel rijden 
in de bebouwde kom. 

- Financiën en grondbedrijf: geen tips in programma overgenomen. 
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- Communicatie: de kwaliteitsslag die de gemeente wil maken, zoals beschreven 

in het collegeprogramma, kan worden gezien als een samenvatting van de 
meningen en wensen die zijn opgetekend.  

R J PVDA18 p. 22 Wat is voor u de ondergrens met betrekking tot het openbaar 
(bus)vervoer in Ridderkerk? 

We blijven bij het opstellen van de regionale vervoerplannen intensief contact hou-
den met RET en metropoolregio. Door het meedenken en inbrengen van aanpas-
singen binnen Ridderkerk proberen we de kwaliteit van het OV binnen de Regio 
(Ridderkerk) zo goed mogelijk te houden. 

R J PVDA19 p. 28 Twee maatregelen uit het actieplan Luchtkwaliteit zijn niet 
uitgevoerd en worden meegenomen in het nieuwe actieplan. 
Het betreft het stimuleren van carpoolen en schoon openbaar 
vervoer. Graag concreet toelichten in hoeverre een gemeente 
hier invloed op heeft? 

Deze maatregelen zullen in het nieuwe plan nader worden toegelicht. Het stimule-
ren van carpoolen is in iedere geval binnen de organisatie een aandachtspunt. Het 
college steunt de huidige ontwikkelingen binnen de RET om te komen tot schoner 
openbaar vervoer. Er zijn proeven gaande met elektrische- en waterstofbussen. 
Daarnaast heeft de RET de intentie om versneld over te gaan tot aanschaf van 
schonere bussen. 

R J PVDA20 p. 29 U geeft – terecht – aan een voorstander te zijn van het ge-
bruik van duurzame energie. In hoeverre is het rendement 
van een duurzame energiebron doorslaggevend in uw keuze 
voor die energiebron? 

Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte dragen bij aan CO2-
reductie. Ander voordeel is dat deze energie niet opraakt. Dit in tegenstelling tot 
kolen, olie en gas. Om deze redenen zijn wij voorstander. CO2-reductie vraagt een 
intensieve inzet op verschillende vormen van duurzame energiebronnen, zoals 
windenergie, zonne-energie en mogelijk aardwarmte. Een belangrijk uitgangspunt 
is kostenefficiëntie. Windenergie is de goedkoopste vorm van duurzame energie. 
Daar wij van mening zijn dat met de 3 windturbines in Nieuw Reijerwaard een 
maximale bijdrage wordt geleverd aan de regionale doelstelling op het gebied van 
windenergie, zetten wij in op een mix van duurzame energiebronnen, zoals het 
realiseren van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Dit betekent dat rende-
ment niet altijd doorslaggevend is.  

R J PVDA25 p. 39 U noemt het spreekuur van het college als een van de manie-
ren waarop u burgers betrekt bij de totstandkoming van het 
beleid. Hoeveel (unieke) inwoners hebben in 2014 gebruik-
gemaakt van het spreekuur van het college? 

Het betreft 55 unieke inwoners. 

R J PVDA26 p. 39 Hoeveel inwoners zijn een of meerdere keren teruggekomen? 16 inwoners zijn 1 keer teruggekomen. Eén inwoner is 2 keer teruggekomen. 
R J PVDA27 p. 39 Graag een overzicht van de top vijf onderwerpen die in 2014 

aan de orde zijn gekomen. 
Inkomensproblematiek, bouwplannen in relatie tot RO, complexe zorg, verkeer en 
beheer buitenruimte. 

R J PVDA28 p. 44 U geeft aan dat de wachttijden van het KCC sinds het derde 
kwartaal van 2014 onder controle zijn. Tijdens de raadsverga-
dering van 10 juli 2014 heeft u gezegd dat een wachttijd van 
onder de minuut de norm moet zijn. Welke maatregelen 
neemt u concreet om dit doel ook daadwerkelijk te bereiken? 

- Nadrukkelijke sturing op bezetting en bereikbaarheid binnen de organisatie. 
- Extra inhuur  bij het KCC. 
- Meer sturing op afhandeling terugbelnotities 
- Inhuur expertise om te komen tot verdere procesverbetering binnen het KCC. 
- Verbeteren uitgaande communicatie 

R J PVDA29 p. 44 Inleveren van documenten/formulieren bij de receptie. Voor-
heen werd een ontvangstbewijs gegeven aan de burger bij 
inleveren van formulieren. Waarom nu niet meer? De burger 
heeft nu geen bewijs van afgifte. 

Stuurt men het formulier digitaal naar de gemeente dan krijgt men digitaal een 
bevestiging. Levert men het formulier in bij de receptie dan krijgt men bij specifieke 
documenten en op verzoek een ontvangstbevestiging. 

R J PVDA30 p. 45 Hoe wordt de balans bewaakt dat de grote aandacht in Rid-
derkerk tot het voorkomen van onrechtmatige verstrekkingen 
resulteert in het onthouden van toelagen en verstrekkingen 

Het voorkomen van onrechtmatige verstrekkingen blijft bewaakt want onrechtmatig 
is onrechtmatig. Dit staat los van het verstrekken van rechtmatige toelagen en het 
zo mogelijk creëren van maatwerk voor mensen die hulp nodig hebben. Dit is de 
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aan mensen die het echt nodig hebben? winst van samenwerking in de wijkteams waar gekeken wordt naar integrale oplos-

singen. 
R J PVDA33 p. 45 Bent u het met ons eens dat een ruimhartig kwijtscheldingsbe-

leid kan bijdragen aan het verbeteren van de financiële positie 
van minima? Waarom wel/niet? 

Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid kan positief zijn voor de minima. Als minder 
mensen belasting betalen kan dit gevolgen hebben voor de lasten van de overige 
inwoners van Ridderkerk. 

R J PVDA35 p. 48 De gesubsidieerde banen leggen een groot beslag op het 
Participatiebudget. Kunt u aangeven hoeveel mensen die 
voorheen bij de WSW werkten nu met loonkostensubsidie aan 
het werk zijn? 

Degene die in 2014 in het kader van de WSW tijdelijke contracten hadden, hebben 
in 2015 een verlenging daarvan gekregen. Dit jaar wordt gekeken welke mensen, 
die een tijdelijk contract in het kader van de WSW hebben, met loonwaarde bij een 
bedrijf kunnen worden geplaatst. Op dit moment is er niemand die voorheen bij de 
WSW werkte met een loonkostensubsidie aan het werk.  

R J PVDA36 p. 48 Wat wordt verstaan onder een hoge loonwaarde? “Hoog” is in deze context niet nader gespecificeerd. In het algemeen wordt een 
loonwaarde van 80% als hoog gezien. 

R J PVDA37 p. 48 Vanaf 2014 vindt afbouw van de subsidies plaats bij mensen 
met een lage loonwaarde. Welke gevolgen hebben deze 
maatregelen op deze groep mensen? 

Aan enkele personen is een baan aangeboden. Anderen hebben een beroep op de 
WW gedaan, waarbij het UWV hen bemiddelt naar werk. 

R J PVDA39  Graag een overzicht van de Totale kosten van inhuur BMC in 
het jaar 2014. 

Voor Ridderkerk is tot een bedrag van € 4.810 ingehuurd. 
Binnen de BAR is voor € 210.370 ingehuurd.  

R J PVDA40 p. 55 Hoe bewaakt u de vergelijkbaarheid van de evaluatie resulta-
ten nu gekozen wordt voor een nieuwe werkwijze? 

Heroriëntatie op de benchmarks Wmo zijn noodzakelijk omdat deze benchmarks 
door veranderende wetgeving en de nieuwe werkwijze van BMC niet langer verge-
lijkbaar zijn. Om een nieuwe goede vergelijkbaarheid te krijgen sluiten wij aan op 
de nieuwe landelijke benchmark: de gemeentelijke monitor sociaal domein. De 
gebruiksgegevens Wmo komen dit jaar al beschikbaar. Daarnaast komt er een 
wettelijk verplicht cliëntervaringsonderzoek dat vanaf 2016 landelijk ingevoerd gaat 
worden.  

R J PVDA42 p. 59 De informatie die slaat op de 4 prestatie-indicatoren wordt niet 
of onvolledig gegeven. Wilt u deze alsnog verstrekken? 

De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2014 is 9,1% t.o.v. het aantal 
eind 2013. Dat is inclusief het aantal jongeren. Vanaf 1-1-2015 wordt de ontwikke-
ling van het jongerenbestand apart gemonitord. 
 
In 2014 zijn geen WSW-geïndiceerden naar een reguliere arbeidsplaats uitge-
stroomd, maar zijn tijdelijke contracten verlengd. 

R J PVDA43  Het protocol 'gebruikelijke zorg' vraagt veel van de mensen in 
het huishouden van een cliënt. Kunt u aangeven wat ge-
vraagd wordt van mantelzorgers boven de 18 en van mantel-
zorgers onder de 18 jaar? 

Onderzoek naar overbelasting van degene die de gebruikelijke hulp dient te ver-
richten, maakt onderdeel uit van het gesprek met de Wmo-klantmanager. Kinderen 
tot 12 jaar leveren geen bijdrage in de huishouding. Het is van belang om alert te 
blijven op overbelasting van kinderen tussen de 13 en 18 jaar waarvan de ouders 
een chronische beperking hebben, omdat zij vaak ongezien ook een deel van de 
verzorging op zich nemen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in onze 
Wmo beleidsregels 2015.  

R J PVDA44  Kunt u aangeven op welke wijze mensen in de bijstand inten-
sieve mantelzorg kunnen leveren aan een naaste zonder 
consequenties voor hun uitkering? 

Op grond van maatwerk, in overleg met het lokaal zorgnetwerk en het ge-
biedsteam, is dat mogelijk, wanneer dat als de beste oplossing in die specifieke 
situatie wordt gezien. 

R J PVDA46  Het tegengaan van werkverdringing is veelvuldig besproken. 
De PvdA wordt geïnformeerd dat mensen in het groen te werk 
worden gesteld voor drie maanden met de belofte van vast 

Er zijn inderdaad mogelijkheden om mensen een proefplaatsing aan te bieden voor 
maximaal 3 maanden, waarna ze bij gebleken geschiktheid een dienstverband 
aangeboden krijgen. Dit project is in eerste instantie bedoeld voor mensen die 
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werk. Is dit waar? behoren tot het doelgroepenregister. 

R J PVDA47  Hoeveel mensen zijn inmiddels dit traject ingegaan en hoe-
veel hebben een vast contract ontvangen? 
De werkgelegenheid in de thuiszorg staat onder druk. Ener-
zijds door de sterke vermindering van het aantal toegekende 
uren, anderzijds door het tarief dat volgens FNV onvoldoende 
is om mensen in dienst te houden. 

Dit project is net gestart. Er worden 10 tot 15 mensen geworven. 

R J PVDA48  Daarnaast schijnen ook mensen met behoud van uitkering in 
de thuiszorg te worden ingezet? Kunt u aangeven hoeveel? 
Onder welke condities? Onder de verantwoordelijkheid van 
welke organisatie? Worden cliënten hiervan op de hoogte 
gebracht? 

In totaal zullen vanuit Ridderkerk ongeveer 15 mensen een stage volgen of werker-
varing opdoen bij een thuiszorginstelling. Op korte termijn worden geen nieuwe 
projecten hierin gestart vanwege het ontbreken van uitstroomperspectief. Wel kan 
stage/werkervaring opdoen nog ingezet worden om algemene werknemersvaardig-
heden te ontwikkelen die ook in andere beroepen nuttig zijn, of om vrijwilligerswerk 
te doen. 

R J PVDA49  In de ogen van de PvdA is dit werkverdringing. Kunt u aange-
ven waarom u dit acceptabel vind? 

Gezien de veranderingen in de wet met betrekking tot de thuiszorg en het tijdelijke 
opleidingskarakter van deze werkzaamheden, past dit binnen de bestaande ka-
ders. 

R J PVDA52  Graag een overzicht van het totaal aan verstrekte PGB gelden 
in 2014, de grondslagen voor toekenning en de verdeling over 
de grondslagen. 

In 2014 zijn er nog geen PGB-gelden voor jeugdigen verstrekt door de gemeente. 
Dit is pas per 1 januari 2015 van toepassing. 

R J PVDA53  Er is geen toelichting cq verklaring bij verschillen bij gereali-
seerde baten en lasten. Waarom niet? 

Op alle programma’s zijn de financiële verschillen op één regel - omschrijving en 
bedrag - weergegeven.  
Al deze verschillen zijn toegelicht bij het onderdeel 3.3.1. Rechtmatigheidsanalyse. 

R J PVDA56  In reactie op het voornemen van het college om toeristenbe-
lasting te innen met een verwachte baat van 45.000 euro, is 
het Van der Valk toegezegd van 25.000 euro ten behoeve van 
de Ridderkerkse samenleving. Graag een overzicht van de 
activiteiten en bijdragen die in 2014 ten laste van dit fonds zijn 
gerealiseerd. 

U ontvangt hierover voor de zomervakantie een RIB. 

R J PVDA58 p. 65 U geeft aan bij de voorbereiding en (tijdens) de uitvoering van 
beleid belanghebbenden te informeren. Bent u het met ons 
eens dat het wijkoverleg altijd als eerste zou moeten worden 
geïnformeerd over werkzaamheden in de wijk, dus nog voor 
publicatie in de Combinatie? Waarom wel/niet? 

Het wijkoverleg is een belangrijke samenwerkingspartner van het gemeentebe-
stuur. Het is belangrijk dat het wijkoverleg veel weet. Het is daarom vanzelfspre-
kend dat een wijkoverleg als één van de eersten zou moeten weten welke werk-
zaamheden in de wijk gepland zijn. We streven ernaar dat bij een publicatie in de 
Combinatie het wijkoverleg tegelijk wordt geïnformeerd.  

R J PVDA63 p. 91 U geeft aan dat het aantal bezwaarschriften en aansprakelijk-
heidstellingen in 2014 niet is verminderd. Graag aangeven 
hoe vaak de gemeente in 2014 in gebreke is gesteld wegens 
niet tijdig beslissen en in hoeveel gevallen dit daadwerkelijk 
heeft geleid tot het (gedeeltelijk) betalen van een dwangsom 
(uitgesplitst voor primaire besluiten en beslissingen op be-
zwaar). 

In 2014 is de gemeente 90 keer in gebreke gesteld wegens niet tijdig beslissen. In 
28 gevallen is een dwangsom uitbetaald.  
In 27 gevallen gaat het daarbij om het uitblijven van een beslissing op bezwaar en 
in 1 geval gaat het om het uitblijven van een beslissing op een primair besluit.  
 

R J PVDA64 p. 92 De gemeente draagt zorg voor de handhaving van wet- en 
regelgeving. Tijdens de begrotingsraad van 6 november 2014 
is aangeven dat het handhavingsbeleid van de gemeente 

De handhavingswijzer van de Nationale Ombudsman is vorig jaar naar aanleiding 
van het verzoek van de raad opgenomen in het “Jaarplan 2015 Buitengewoon 
opsporingsambtenaren gemeente Ridderkerk” als kader waarbinnen wordt gewerkt. 
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wordt geactualiseerd en dat de handhavingswijzer van de 
Nationale ombudsman daarin wordt opgenomen. Is dit inmid-
dels gebeurd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze is 
de handhavingswijzer in het handhavingsbeleid opgenomen 
en op welke punten heeft dit geleid tot bijstelling/aanpassing 
van beleid? 

De “Spelregels voor helder handhaven” zijn gedragsregels die worden aangehou-
den bij de uitvoering van toezichthoudende taken en juridische afwikkeling van 
handhavingszaken. De spelregels zullen ook deel gaan uitmaken van het jaarlijks 
vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo. De spelregels zijn uit-
gangspunt bij de dagelijkse werkzaamheden maar ook toetsingskader bij de jaar-
lijks uit te voeren evaluatie (in het jaarverslag) van de uitgevoerde werkzaamheden. 
De werkzaamheden worden binnen Ridderkerk op een dermate professionele wijze 
uitgevoerd dat er geen problemen zijn geconstateerd die in strijd zouden zijn met 
de spelregels. Er zijn geen bejegeningsklachten en klachten n.a.v. het proces zijn 
ook marginaal. Via het management vindt bewaking plaats op het uitvoeren van de 
werkzaamheden volgens de gedragsregels. 

R J PVDA70 p. 121 In hoeverre leidt de samenwerking in BAR-verband ertoe dat 
u minder extern personeel heeft in te huren/extern advies 
hoeft in te winnen? 

De conclusie kunnen we nu nog niet trekken. Vanwege de taakstelling zijn we zo 
min mogelijk structurele verplichtingen (lees aanstellingen) aangegaan. In plaats 
daarvan zijn we meer tijdelijke/inhuur-contracten aangegaan om meer gericht en 
flexibel op de behoefte in te kunnen spelen gedurende de opbouw van de organisa-
tie. 

R J PVDA72 p. 152 De vergunning voor de bouw van de huisartsenpost is ver-
leend. Er is echter beroep ingesteld tegen het bestemmings-
plan bij de Raad van State. Wat zijn de belangrijkste bezwa-
ren van de indieners? 

Indieners hebben bezwaar tegen de gekozen locatie. De gemeente heeft wat hen 
betreft onvoldoende gekeken naar andere locaties. Ook vinden zij dat de gemeente 
het keuzeproces onvoldoende heeft gedeeld.  
Daarnaast vrezen de indieners voor verkeersonveilige situaties, met name voor 
fietsende kinderen. Dit als gevolg van het extra verkeer dat de huisarts aantrekt. 
Ten slotte vinden de indieners dat het gebouw hun uitzicht verstoord. Zij hebben 
het gebouw liever verder weg van hun woningen, op de noordwestzijde van het 
perceel.  
De zitting bij de Raad van State is geweest op 18 mei 2015.  

R J PVDA75 p. 201 Wet BUIG wordt genoemd bij risico's en tegelijkertijd is er 
structureel geld over. Graag toelichting. 

De risicodekking wordt bewust aangehouden tot er volledige borging heeft plaats-
gevonden van de processen binnen de 3D’s i.c.m. de bestaande processen van de 
WMO en de BUIG. De verwachting hierbij is dat deze risico’s in de loop van 2015 
en 2016 geleidelijk gaan afnemen en minder invloed zullen hebben op de benodig-
de weerstandscapaciteit. 

R J PVDA76 p. 202 Uit de cijfers blijkt dat er meer geld wordt overgehouden dan 
verwacht bij de HH. Dit betekent dat er ruimte is om meer 
maatwerk te leveren aan inwoners en het voorgestelde HH 
tarief te herzien. Bent u bereid deze overschotten terug te 
laten vloeien naar de inwoners die geconfronteerd zijn met 
een grote afname van te aantal benodigde uren? 

Er ligt een bestuurlijk voorstel om cliënten met een geldende  HH-
maatwerkvoorziening  op  basis van specifieke persoonlijke wensen gebruik te 
laten maken van de tijdelijke kortingsregeling vanuit het Rijk. Het gaat hier om de 
inzet van hulp die buiten de reikwijdte van de gemeentelijke ondersteuningsplicht 
valt.  
 
Een deel van het overschot wordt geparkeerd in de reserve Sociaal Domein, be-
doeld om tegenvallers op te vangen. 

R J PVDA77 p. 202 Ridderkerk heeft een sober voorzieningen beleid tav gehandi-
capten. Er is een overschot op het budget. Bent u bereid dit 
terug te laten vloeien naar de doelgroep en de beleidsregels 
rondom dit onderwerp te herzien? 

Er zijn geen plannen om dit geld naar de doelgroep terug te laten vloeien. 
 

R J PVDA78 p. 202 Er is een overschot ontstaan op schuldhulpverlening. In te-
genstelling tot andere gemeenten door een afnemend aantal 

De gelden die over zijn, blijven beschikbaar voor deze doelgroep en worden bij-
voorbeeld ingezet voor budgetcursussen, preventie en nazorg. De afname kan 
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aanmeldingen. Graag uw verklaring voor de afname. Bent u 
bereid deze gelden in te zetten voor de doelgroep? 

wellicht verklaard worden door een intensief voortraject bij de aanmelding voor 
schuldhulp. Eerst worden belemmeringen opgelost en dan wordt de klant toegela-
ten tot de schuldhulpverlening. Op deze wijze is de inzet van de schuldhulp effec-
tiever en is de kans op een schone lei groter. 

R J PVDA81 p. 208 Waarom zijn in 2014 voor de wijkspreekuren geen huis-aan-
huis uitnodigingen verstuurd? 

In 2014 is er voor gekozen de planning van de spreekuren in 1 uitnodiging op te 
nemen aan het begin van het jaar. Dit is een financiële afweging geweest. De 
spreekuren zijn daarnaast aangekondigd in de Combinatie en op de website. In 
2015 zijn er per wijk twee spreekuren en hiervoor worden voor beide spreekuren 
weer uitnodigingen huis-aan-huis verspreid. 

R J PVDA82 p. 217 Het is belangrijk dat ARBO-klachten van werknemers serieus 
worden genomen en dat indien nodig maatregelen worden 
getroffen, maar wij schrikken van het bedrag van € 400.000 
dat blijkbaar nodig is om de balies in de publiekshal te ver-
bouwen. Graag concreet aangeven welke aanpassingen voor 
dit bedrag worden gerealiseerd. 

- Er worden nieuwe balies gerealiseerd die voldoen aan de geldende ARBO-
eisen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerkers nadien niet meer te ver en 
in de hoogte moeten reiken. Dit is een veel voorkomende handeling die veel 
klachten met zich meebrengt. Ook komen er minder balies (6), waardoor er 
ook voldoende ruimte per werkplek gecreëerd kan worden. 

- Er wordt een werkgebied gerealiseerd dat geheel rolstoeltoegankelijk is. 
- De balies worden geheel af te sluiten (met een rolluik). Volgens de huidige 

wetgeving is dit vereist. 
- Het licht op de werkplekken wordt verbeterd. 
- Het klimaat wordt aangepakt. Er worden verschillende klimaatzones gereali-

seerd, waardoor zowel bij de balies als in het achtergebied het klimaat be-
heersbaar wordt. 

- Er wordt voor de medewerkers van de balies en het achtergebied een HUB 
met pantry gerealiseerd, waar men kan overleggen, een boterham kan eten, 
koffie kan halen en waar men warm water tot zijn beschikking heeft. 

- Er wordt een ruime vergaderkamer gerealiseerd. 

R J PVDA85 p. 266 Graag verklaring voor de stijging van het aantal inwoners met 
HH met ZIN en de daling van het aantal inwoners met HH en 
PGB 

De ‘pgb’ klanten van aanbieder Internos waren eigenlijk al natura klanten. Nu wor-
den zij ook als zodanig aangemerkt. 

R J PVDA86 p. 268 Graag de cijfers mbt werkloosheidspercentage 2014 vermel-
den. 

Eind 2013 ontving 3,8% van de inwoners van de gemeente Ridderkerk tussen de 
15 en 64 jaar een WW-uitkering (landelijk: 3,9%). Eind 2014 was dit 4,1% (landelijk: 
4,0%). Bron: UWV Atlas SV 2014 en 2013  

R J PVDA87  Graag overzicht van de betalingen aan BAR-dichtbij in 2014. In 2014 is er € 45.331,44 betaald voor de dienstverlening van BAR-dichtbij. 
R J PVDA88  Graag overzicht van alle gemeentelijke geldstromen vanuit 

gemeente naar Opnieuw en Co. 
Opnieuw&Co heeft een samenwerkingscontract met de gemeente voor het inzame-
len van herbuikbaar afval en de textielcontainers. Zij worden voor deze taken be-
taald met een vergoeding gebaseerd op het aantal inzamelafspraken en vermeden 
verbrandingsstoffen. Voor de werkzaamheden rondom de inzameling van textiel 
worden zij betaald vanuit de opbrengsten van het textiel waarna ook de gemeente 
nog een deel van de vergoeding ontvangt. Deze samenwerking gaat gepaard met 
afspraken over de inzet van mensen vanuit de WBB en WsW. Hierdoor vindt een 
besparing plaats. In september 2013 is de raad geïnformeerd over de samenwer-
king (RIB met kenmerk: 26792). Hierin wordt weergegeven dat de gemeente voor-
deel heeft van de samenwerking maar dat de afspraken voor afval scherper kun-
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nen. Dat is gebeurd. Voor afval ontvangt Opnieuw&Co jaarlijks € 66.000 en ont-
vangt de gemeente voor textiel € 10.000. In 2013 bespaarde de gemeente op 
WsW/WBB € 87.000. 

R J PVDA90 p. 274 Punt 2 hoeveel van de reserve Sociaal Domein is tot nu toe 
ingezet? Betreft dit een aanvulling of een extra storting? 
Graag overzicht 

Tot nu toe zijn er geen middelen vanuit de reserve Sociaal Domein ingezet. Het 
gaat om een extra storting. 

R J PVDA91  Wat zijn de verschillen  met de reserve WMO ( genoemd op 
pagina 178) ? Graag overzicht. 

Deze reserve heeft een specifieker doel, namelijk het toegankelijker maken van 
voorzieningen ten behoeve van de minder mobiele of kwetsbare doelgroepen die 
onder de Wmo vallen.  

R J PVDA93  Is de algemene intentie om budgetten in het sociale domein 
ook daadwerkelijk in te zetten voor de doelgroepen en dus 
wanneer beheersmaatregelen uit de pas lopen met het bud-
get deze al tussentijds aan te passen? 

Vanuit het Rijk kunnen budgetten ontschot worden ingezet. Als onze beheersmaat-
regelen uit de pas lopen dan kunnen tussentijds aanpassingen worden gemaakt 
tussen de budgetten van de verschillende doelgroepen.  

R J PVDA96  Graag meer financiële informatie over MFA Bolnes pg 73. In mei 2013 is voor de diverse gebouwelementen van de te realiseren MFA Bolnes 
in totaal € 2.085.000 beschikbaar gesteld. Nog in behandeling is een verzoek om 
uitbreiding van OBS De Bosweide; hiermee is maximaal € 385.000 gemoeid. Tot op 
heden is een bedrag van € 75.000 als voorschot betaalbaar gesteld om hiermee de 
voorbereidingskosten te dekken”.  

R J PVDA97  Op welke termijn ontvangt de raad: 
- het onderzoek SGBO/ BMC 
- het Kwizrapport uit feb'15 
- onderzoek naar gemeentelijk vastgoed 

- BMC heeft nog geen onderzoek verricht over 2014. Reden is dat door veran-
derende wetgeving en de nieuwe werkwijze van BMC slechts beperkt wordt te-
ruggekeken naar 2014. Met de komst van de nieuwe landelijke benchmark: de 
gemeentelijke monitor sociale domein en de bar brede heroriëntatie op monito-
ren en benchmarken, wordt voor de zomer een bestuurlijke afweging gemaakt 
of het zinvol is informatie op te halen bij BMC over 2014 nu deze die niet meer 
vergelijkbaar is. 

- Raadsinformatiebrief is in voorbereiding. 
- De feitelijke uitkomsten van fase 1 van het Integraal Accommodatieplan (IAP) 

worden na de zomervakantie aan de gemeenteraad ter informatie aangebo-
den. Na afronding van fase 2 zullen de beleidskeuzes worden voorgelegd aan 
de raad. 

R T PVDA98 p. 10 De jeugdwerkloosheid in Ridderkerk zou licht zijn gedaald. In 
hoeverre is hier rekening gehouden met verhuizing naar een 
andere gemeente? 

In principe worden alleen de mensen meegenomen die hier zijn ingeschreven. 

R T PVDA100 p. 12 Graag overzicht van de projecten ivm BAR werkervaringssta-
ges. 

Overzicht van projecten waarbinnen Domein Beheer en Onderhoud van de BAR-
Organisatie werkervaringsstages worden ingezet: 
1. Verwijderen zwerfafval en ledigen afvalbakken openbare ruimte (Ridderkerk) 
2. Verwijderen zwerfafval en ledigen afvalbakken openbare ruimte (Albrands-

waard) 
3. Ledigen afvalbakken ter plaatse van honden- uitrenvel  den (Barendrecht)  
4. Onderhoud wijk Donkersloot (Ridderkerk)  
5. Onderhoud wijk Valckesteyn (Albrandswaard) 
6. Beheer en onderhoud fietsenstallingen bij de metrostations Rhoon en  

Poortugaal (Albrandswaard) 
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7. Beheer en onderhoud fietsenstalling (Ridderkerk) 
8. Bewaking fietstunnel voor Rijkswaterstaat (Barendrecht) 
9. Kledingbureau (BAR-organisatie) 
10. Assistent-bodes (BAR-organisatie). 

R T PVDA101 p. 12 En de organisaties waarmee wordt samengewerkt? Wat is de 
duur van de stage, de hoogte van de vergoeding aan de or-
ganisatie, en van die aan de cliënt, en het wel of niet gekop-
peld zijn aan baangarantie. 

Op dit moment zijn er twee werkgevers waarmee doorlopende contracten zijn afge-
sloten i.h.k.v. werkervaringsstages. Dit zijn: 
1. Domein Beheer en Onderhoud (60 plaatsen) van de BAR-Organisatie 
2. Opnieuw en Co (40 plaatsen)  
Met Opnieuw en Co zijn afspraken om het aantal plaatsen uit te breiden met me-
dewerkers die Textiel gaan sorteren en medewerkers die fietsen gaan repareren. 
Ook wordt uitbreiding bekeken in Albrandswaard, deels in samenwerking met de 
Antes-groep. 
 
Ook is met GKB (Kraaijeveld) te Barendrecht een overeenkomst afgesloten m.b.t. 
een werkervaringsstage voor 15-20 personen met baangarantie voor 10 personen 
vanuit doelgroep “Garantiebaan”. Het betreft een stage van 3 maanden. Doel is om 
vanuit voor 10 personen doorstroom naar gesubsidieerd dienstverband voor ten-
minste één jaar. 
 
Trajecten duren van 3 maanden tot 1 jaar. Doel is vanuit de werkervaringsstage 
eventueel met aanvullende opleiding doorstroom naar de arbeidsmarkt te realise-
ren. Met de eerste 2 werkgevers zijn vrijwel dezelfde afspraken gemaakt. Vergoe-
ding van kosten p.p. € 200,- p.m. Vergoeding vanuit het bedrijf aan de kandidaat 
was € 1,- per gewerkt uur. Vanuit de dit jaar afgesloten overeenkomst is dit terug-
gebracht naar € 0,50 cent per gewerkt uur. 

R T PVDA102 p. 12 Op welke wijze worden belemmeringen om aan het werk te 
gaan zoal bijv reisgeld, kinderoppas, kosten verplichte scho-
ling en werkkleding weggenomen? 

In de Re-integratieverordening, en de uitvoeringsregels Werk en re-integratie is 
opgenomen dat individueel bepaalt wordt welke ondersteuning nodig is om te parti-
ciperen. Voor diverse kosten kunnen vergoedingen worden verstrekt. Daarbij wordt 
aangesloten bij het beleid voor bijzondere bijstand. Omdat het maatwerk is, is er 
geen uitputtende lijst voor vergoedingen opgenomen.  

R T PVDA103 p. 12 Op welke wijze worden de rijksgelden ter bevordering werkge-
legenheid 55 Plussers ingezet? 

55-Plussers zijn met betrekking tot re-integratie geen aparte doelgroep.  

R T PVDA104 p. 12 Op welke wijze worden de extra rijksgelden tav werkgelegen-
heid jongeren ingezet? 

De extra rijksgelden worden ingezet op Projecten gericht op grotere uitstroom wwb 
(nieuwe werkwijze team werk). De focus ligt daarbij op voortijdig schooluitval, AkA 
projecten, scholingsadviesgesprekken, samenwerking met andere partners/ net-
werkpartners, wijkgericht en doelgroepen gericht. Samen brengen onderwijs en 
bedrijfsleven, bbl-plaatsen etc.  

R T PVDA105 p. 14 Gemeenten hadden uiterlijk op 1 juli 2014 – na een over-
gangstermijn van twee jaar – de Wet markt en overheid geïm-
plementeerd moeten hebben. Ongeveer een jaar geleden 
hebben wij – eveneens bij het bestuderen van de Jaarstukken 
– gevraagd naar de huidige stand van zaken. U gaf toen aan 
medio 2014 met een projectgroep te zullen starten. Wat is de 

Om reden van kosten-efficiency is besloten dat de ambtelijke Projectgroep zowel 
de implementatie van de Wet Markt en Overheid als de invoering van de Vennoot-
schapsbelasting ter hand heeft genomen. Het noodzakelijk onderliggende onder-
zoek van de financiële administratie behoefde in dat geval maar eenmaal uit ge-
voerd te worden.  
Het onderzoek is afgerond en verwoord in een collegevoorstel. Voor de zomer zal 
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reden dat u nog altijd geen voorstel aan de raad heeft voorge-
legd? 

aan uw raad een voorstel tot het aanwijzen van bepaalde activiteiten die plaatsvin-
den in het kader van een publiek belang worden gedaan. 
 

R T PVDA106 p. 14 U wil het pand aan de Molensteeg 34 middels een anti-
kraakovereenkomst verhuren. In hoeverre is dit mogelijk nu u 
de Wet markt en overheid tot op heden nog niet heeft geïm-
plementeerd en gemeenten – zolang zij geen uitzonderingen 
hebben gemaakt – de integrale kostprijs in rekening dienen te 
brengen? 

Het college heeft gekozen om dit via Villex in gebruik te laten geven met het oog op 
mogelijke ontwikkelingen in dit gebied. Hierdoor heeft het college de mogelijkheid 
om het pand snel weer tot haar beschikking te krijgen. We zijn met Villex in gesprek 
over hoe we de verhuur verder vorm geven rekening houdend met de Wet Markt en 
Overheid. 

R T PVDA108 p. 19 De vakdocenten Gymnastiek onderwijs zijn wegbezuinigd. Op 
welke wijze monitort u de kwaliteit van het beweegonderwijs? 
Op welke wijze geeft u in scholen nu vorm aan de ambities uit 
de Beweegnota? 

De gemeente heeft de financiering van éxtra leraren bewegingsonderwijs beëin-
digd. Het  reguliere bewegingsonderwijs vindt op de scholen nog steeds plaats en 
valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en het toezicht van de 
inspectie. Dit onderwijs wordt bekostigd uit rijksmiddelen. Het uitvoeringsprogram-
ma van de Beweegnota zal de raad vóór 1 oktober 2015 worden aangeboden. 

R T PVDA109 p. 19 Graag een overzicht van het totaal aan kosten voor externe 
communicatie uitgesplitst naar soort. Bijv 84.000, voorgesteld 
wordt in TM om extra 31.700. Daarbij nog 40.000 extra voor 
uitbreiding Gemeentejournaal en 10.000 promotiefilm. 

Programmabegroting 2015-2018: 
1. uitbreiding gemeentejournaal 40.000 (millimeters ruimte, vormgeving, foto-

grafie) (structureel) 
2. Website toegankelijk op diverse platforms 20.000 (incidenteel) 
3. Uitbreiding formatie voor kwaliteitsverbetering in- en externe communicatie 

(p.m.) 
4. Promotiefilm Ridderkerk 10.000 (incidenteel) 

 
De raad heeft op 21 mei 2015 ingestemd met de nadere onderbouwing in het 
Communicatieplan Ridderkerk.  
Voor de uitbreiding van de formatie met een redacteursfunctie is hierin opgenomen 
31.700 voor 2015 (incidenteel) en vanaf 2016 62.500 (structureel). 

R T PVDA112  In het voortgangsschema zagen wij de groenbuffer en het 
strandje toegezegd ter compensatie van de inwoners aan de 
Ringdijk, niet terug.  Waar staat het in het overzicht en op 
welke termijn worden beide gerealiseerd? 

Er is voor gekozen het openbaar gebied van Park Ringdijk (inclusief strandje) in 
één keer aan te besteden. Deze keuze levert de gemeente financieel voordeel op.  
Aangezien de gemeente nog overleg voert over de zwemwaterkwaliteit (zie PVDA 
74) heeft de aanbesteding nog niet plaatsgevonden. De verwachting is dat in het 
derde kwartaal van 2015 het openbaar gebied wordt aangelegd. 

R T PVDA113 p. 37 Waarom vallen 8 investeringen zoals op die pagina vermeld 
niet onder het investeringsvolume. 

Geen van de investeringen in het overzicht op bladzijde 37 valt onder het investe-
ringsvolume. Zie ook het inleidende stukje tekst bij het overzicht. Dat komt omdat 
op een andere wijze in de dekking is voorzien, zoals heffingen (riolering) en reser-
ves. 

R T PVDA117 p. 43 Wanneer zal de Projectgroep Minimabeleid iets kunnen mel-
den inzake vervanging Rotterdampas? 

Dit is een onderdeel van het minimabeleid en wordt meegenomen in het beleid dat 
eind 2015 ter vaststelling zal worden aangeboden. 

R T PVDA118 p. 50 Op welke korte termijn kunt u de Sociale Kaart  ter kennis 
brengen van de raad? 

De sociale kaart van MEE is gereed en zal in juni beschikbaar zijn voor de raad. 

R T PVDA119 overzicht openstaande 
raads toezeggingen  
 

Kunt u nieuw overzicht toesturen waarin consequent en cor-
rect de fractie vermeldt wordt die de toezegging heeft ge-
vraagd. Waarom wel of niet? 
Daarnaast in de kolom voortgang teksten als 'Te beschouwen 

De raadstoezeggingen worden genoteerd door de griffier, onder uw verantwoorde-
lijkheid. Het is ons bekend dat u van de griffie de raadstoezeggingen krijgt na de 
raadsvergaderingen met de mogelijkheid daarop te reageren. 



 

 Raadsvragen fracties Gemeente Ridderkerk 5 juni 2015 30 
 

Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
als afgedaan' vervangen door 'Het college beschouwt dit als 
afgedaan.' 

R K PVDA120  Graag toelichting met concrete voorbeelden hoe in 2014 uit-
voering is gegeven aan het uitgangspunt ' nieuw voor oud' 

In 2014 is er geen oud beleid ingeruild voor nieuw. 

R K PVDA121 p. 5 Wensenlijstje college bevat veel PM kosten. Graag een over-
zicht van de verwachte grootte van de bedragen, is er bijvoor-
beeld 10 of 100.000 euro nodig. 

Wij willen de tijd tot het opstellen van de begroting gebruiken om deze posten na-
der te preciseren. 

R K PVDA122 p. 5 Ook in de begroting 2015 stond een wensenlijst met daarin 
veel PM kosten graag een totaal geactualiseerd overzicht van 
deze wensen incl. het lijstje van pg 5 Kadernota met daarin 
schatting van de kosten. 

Het overzicht PM posten van de begroting 2015 is nog steeds actueel. Indien de 
PM posten vertaald konden worden naar concrete budgetten zijn deze opgenomen 
in de Kadernota 2016. 

R K PVDA126 p. 9 Welke bestuurlijke keuzes moeten worden gemaakt ivm Om-
gevingswet? Op welke manier wordt de raad daarbij betrok-
ken? 

De planning is om de omgevingswet op 1 januari 2018 in te voeren. Het gaat om de 
bundeling van de wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Hoe-
wel de concept wettekst bekend is moeten er nog vier AMVB’s worden uitgewerkt. 
Dan pas kan de impact volledig worden geanalyseerd. Hoewel de toetsingskaders 
van de fysieke wetten vaak vrij “hard” zijn, zullen er ongetwijfeld bestuurlijke keuzes 
worden gemaakt. Bestemmingsplannen zullen worden vervangen door één of 
meerdere omgevingsplannen. In een omgevingsplan worden de beleidsmatige 
kaders neergelegd waaraan ontwikkelingen worden getoetst. Over de mate van 
flexibiliteit binnen een omgevingsplan moet bijvoorbeeld worden nagedacht. In 
2015 wordt een projectplan opgesteld. In dat projectplan wordt de betrokkenheid 
van de raad op de juiste tijdstippen geborgd.    

R K PVDA128 p. 11 Graag inzicht hoe u het maatschappelijk resultaat monitort en 
met wie de kwaliteit van de monitoren wordt geëvalueerd? 

Het monitoren en sturen op maatschappelijk resultaat is nog volop in ontwikkeling. 
Hier zal de komende tijd flink op geïnvesteerd moeten worden.  
Op dit moment ligt de nadruk nog op het monitoren van output (wat is het gebruik 
en wat zijn de kosten). Dit zie je niet alleen in de BAR, maar ook landelijk. Het is 
een stukje 'erfenis' dat we met de transitie hebben overgekregen. In de nabije toe-
komst zal dit verschuiven naar het monitoren en sturen op maatschappelijk resul-
taat. Dit is een belangrijk onderdeel van de transformatie. Want uiteindelijk gaat het 
erom of je het besteedbare budget ook zo effectief mogelijk inzet. We moeten zicht 
krijgen op welke interventies of zorgaanpak het meeste effect op o.a.: toename of 
stabiliteit in de  zelfredzaamheid/mobiliteit van onze cliënten (WMO), mate waarin 
jeugdigen in veiligheid opgroeien en een opleiding afronden (jeugdhulp), dat men-
sen werk hebben en geen schulden (participatiewet' werk en inkomen). Hier zicht 
op krijgen betekent dat je zowel de contextuele informatie (bijv. wat is startsituatie 
van een gezin), als de informatie over de interventie en het maatschappelijk resul-
taat beschikbaar moet hebben. Maar vooral ook dat je deze informatie aan elkaar 
gaat koppelen en verbanden gaat zien.  
Deze behoefte bestaat ook regionaal en landelijk. Wij volgen de ontwikkelingen 
nauw en bewegen daar in mee.   

R K PVDA129 p. 14 U wilt het programma Duurzaamheid graag continueren en 
intensiveren. Ook in de Jaarstukken en de 1e Tussenrappor-
tage benadrukt u het belang van een duurzaam Ridderkerk. U 

De vragen van de gemeente Maassluis en Ridderkerk zijn inhoudelijk niet met 
elkaar te vergelijken. Het is goed om twee belangrijke zaken in deze kwestie van 
elkaar te onderscheiden. 
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heeft het verzoek om mee te werken aan een proefboring 
door de NAM afgewezen, omdat u het gebruik van duurzame 
energie wilt stimuleren. In antwoord op onze schriftelijke vra-
gen heeft u aangegeven dat de beslissing om al dan niet mee 
te werken aan een proefboring wordt gemaakt op gemeente-
lijk niveau en dat er geen doorzettingsmacht van een hogere 
overheid bestaat. De gemeente Maassluis is een andere 
mening toegedaan, blijkt uit antwoorden op schriftelijke vra-
gen van D66 Maassluis:  
 
7. Is het u bekend dat de gemeente Ridderkerk, NEE heeft 
gezegd tegen gelijksoortige plannen. Volgens deze gemeente 
moet de NAM op zoek naar duurzame alternatieven. Hoe 
staat u hier tegenover en heeft u de NAM uw visie hierover al 
gegeven? 
Heeft u ook contact gehad met de gemeente Ridderkerk? 
Zo nee, gaat u dat alsnog doen? 
Zo ja, wat heeft u de NAM en de gemeente Ridderkerk hier-
over bericht? 
 
Antwoord van het college: 
Het betreft hier de gemeente waarin de activiteiten daadwer-
kelijk plaatsvinden en waarvoor de gemeente dan ook het 
bestemmingsplan moest aanpassen. De gemeente Ridder-
kerk heeft zich negatief uitgesproken over de voorgenomen 
ontwikkelingen en weigert dan ook een bestemmingsplan op 
te stellen om deze ontwikkeling mogelijk maakt. Opgemerkt 
mag worden dat dit een relatief klein gasveld betreft en dat in 
theorie het ministerie van Economische Zaken tegen dit be-
sluit in kan gaan, zodat activiteiten alsnog plaats kunnen 
vinden. Wij hebben hierover geen contact gehad met de ge-
meente Ridderkerk en zijn ook niet voornemens dit te doen. 
Bron: http://www.maassluis.nu/nieuws/college-beantwoordt-
vragen-d66-overgaswinning-nam/   
 
Hoe kan het dat u en het college in Maassluis op een verge-
lijkbare vraag tot een verschillend antwoord komen? Heeft het 
college in Maassluis het bij het verkeerde eind? Waarom 
wel/niet? 

 
Enerzijds de definitieve aanvraag om een bestemmingsplanherziening en het daar-
op volgende besluit van uw raad. En anderzijds de doorzettingsmacht van zoge-
naamde “hogere” overheden. 
 
Om met dat laatste te beginnen is er op dit moment op basis van de huidige wet- 
en regelgeving geen doorzettingsmacht voor het ministerie van Economische Za-
ken. Wij worden daarbij ondersteund door een juridisch advies wat aangeeft dat er 
op dit moment geen provinciaal of nationaal belang in het geding is. Dat is ook de 
reden dat wij eerder het principeverzoek van de NAM om medewerking te verlenen 
aan de proefboring hebben afgewezen na afweging van alle (lokale) belangen. 
 
Indien door de NAM alsnog een definitieve aanvraag om een bestemmingsplanher-
ziening wordt ingediend bij uw raad zal hierop een besluit moeten volgen dat open 
staat voor bezwaar en beroep. Tegen dit raadsbesluit kunnen rechtsmiddelen wor-
den aangewend door het ministerie van Economische Zaken. De bestuursrechter 
zal dan beoordelen of uw raad het besluit terecht heeft genomen na afweging van 
de belangen.  

R K PVDA131 p. 14 Naast een fietsveiligheidsplan bent u ook bezig met een 
nieuw verkeerscirculatieplan. Wat is/zijn de reden(en) dat u 
een nieuw verkeerscirculatieplan in voorbereiding heeft? 

In het collegeprogramma 2014-2018 staat: 
Verkeerscirculatieplan centrum => 
Er komt een nadere visie op de invulling van het verkeerscirculatieplan centrum. De 
noodzaak daartoe wordt gevoeld om de effecten en samenhang in maatregelen te 
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behouden en te bewaken. 

R K PVDA133 p. 15 U onderzoekt de behoefte naar en de mogelijkheden om 
opnieuw startersleningen beschikbaar te stellen. Graag con-
creet aangeven op welke aspecten u in uw onderzoek betrekt, 
naast uiteraard het kostenaspect. 

In het kader van het onderzoek is het kostenaspect het meest relevante aspect. 
Overige aspecten richten zich meer op de inhoud van de regeling. Bijvoorbeeld 
over de vraag of wij startersleningen specifiek (maatwerk) of generiek willen ver-
strekken. 

R 
 

J SGP01 Pag. 13 Participatiewet Door de verandering is de ondersteuning  van klanten bij het 
overbruggen naar de arbeidsmarkt verbeterd. Kunt u dit toe-
lichten c.q. meer concreet maken? 

De Participatiewet heeft een grotere focus op werk en meedoen: eerst werk, dan 
inkomen. Daarnaast is veel meer ruimte voor maatwerk én zijn diverse nieuwe 
instrumenten inzetbaar om werkgevers te stimuleren mensen uit de doelgroep in 
huis te halen (bijvoorbeeld de no-riskpolis). 

R 
 

J SGP02 Pag. 15 Prestatieafspraken 
Woonvisie 2015 - 2020 

Wanneer zijn de prestatieafspraken Woonvisie 2015-2020 te 
verwachten? 

Eind 2015. 

R J SGP03 Pag. 40 laatste twee scores 
(Uitvoeren plannen en in-
vloed hebben op...) 

Graag een verklaring voor de lage scores op deze prestatie-
velden 

Een conclusie kan zijn dat de inwoners niet blij zijn met de uiteindelijke beslissing 
van het college over een plan. In de uitvoering valt dan op dat het plan afwijkend 
van de inbreng van de bewoners wordt uitgevoerd. De beslissing van het college is 
dan niet goed teruggekoppeld en uitgelegd. Wij besteden hieraan veel aandacht in 
de organisatie.  

R 
 

J SGP04 Pag. 46 gesubsidieerde 
banen 

De gesubsidieerde banen in het kader van de WWB leggen 
een groot beslag op de beschikbare re-integratiemiddelen en 
verdringen daarbij andere bestedingsmogelijkheden. Kunt u 
aangeven hoe dit zich verhoudt tot het overschot van bijna € 
300.000 op het participatie budget?  

In 2012 waren er nog 26 gesubsidieerde banen. Door de voorgenomen bezuinigin-
gen, het hanteren van een ander verdeelmodel voor uitkeringen, en de decentrali-
saties was het noodzakelijk om gesubsidieerde banen af te bouwen en de over-
gang naar de Participatiewet voor te bereiden. Daardoor hadden in 2014 nog 8 
personen een gesubsidieerde baan; deze zijn op 31-12-2014 beëindigd. Dat het 
netto-effect van al deze veranderingen zou leiden tot een overschot was niet voor-
zien. Deze middelen zijn meegenomen naar 2015. 

R J SGP05 Pag. 54 en 55 evaluatie 
BMC 

De toelichting is niet helder. Horen we binnenkort pas over de 
wijze waarop de evaluatie gaat plaatsvinden, terwijl er dan 
nog niets is geëvalueerd?  

BMC heeft nog geen onderzoek verricht over 2014. Reden is dat door veranderen-
de wetgeving en de nieuwe werkwijze van BMC slechts beperkt wordt teruggeke-
ken naar 2014. Met de komst van de nieuwe landelijke benchmark: de gemeentelij-
ke monitor sociale domein en de BAR-brede heroriëntatie op monitoren en bench-
marken, wordt voor de zomer een bestuurlijke afweging gemaakt of het zinvol is 
informatie op te halen bij BMC over 2014 nu deze niet meer vergelijkbaar is. 

R J SGP06 Pag. 58 Kunt u ondanks dat BMC nog niet heeft geëvalueerd niet 
aangeven wat hiervoor is gedaan? 

Met de komst van de decentralisatie vindt er een BAR- brede heroriëntatie plaats 
op monitoren en benchmarken. Om een nieuwe goede vergelijkbaarheid te krijgen 
sluiten wij in ieder geval aan op de nieuwe landelijke benchmark: de gemeentelijke 
monitor sociaal domein. De gebruiksgegevens Wmo komen dit jaar beschikbaar. 
Daarnaast komt er een wettelijk verplicht cliëntervaringsonderzoek dat vanaf 2016 
landelijk ingevoerd gaat worden.  
De evaluatie HH 2014 heeft reeds plaatsgevonden. Over de resultaten bent u geïn-
formeerd. 

R J SGP07 Pag. 59 Hetgeen vermeld is in de kolom “Prestatie indicator” heeft in 
de twee daarop volgende rubrieken geen heldere en begrijpe-
lijke follow up. Is het mogelijk om in begrijpelijke taal uit te 
leggen of er nu wel of niet aan de gestelde norm is voldaan 
en zo ja op welke wijze? 

De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2014 is 9,1% t.o.v. het aantal 
eind 2013. Dat is inclusief het aantal jongeren. Vanaf 1-1-2015 wordt de ontwikke-
ling van het jongerenbestand apart gemonitord. 
 
In 2014 zijn geen WSW-geïndiceerden naar een reguliere arbeidsplaats uitge-
stroomd, maar zijn tijdelijke contracten verlengd. 
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R J SGP08 Pag. 60 WMO Het overschot op de lasten WMO bedraagt ruim € 1.000.000. 

Dit bedrag is niet te herleiden in de analyse onder 3.3.1. Kan 
dit verschil alsnog worden verklaard? 

Het overschot op de lasten Wmo staat genoemd in het staatje 5.1 Gerealiseerde 
lasten en baten programma 3. 
In dit staatje worden de lasten en baten uitgesplitst naar producten. Hierbij is de 
indeling gevolgd die in de begroting stond. 
Maar door de overgang naar een ander financieel systeem kon deze uitsplitsing 
niet rechtstreeks uit de administratie worden gehaald, maar moest het met de hand 
worden opgesteld. 
Daarbij is een voordeel bij de Uitstroombevordering van € 462.900 abusievelijk 
terecht gekomen bij de Wmo. 
- Het genoemde voordeel bij de Wmo op regel d € 1.004.300 moet zijn: 

1.004.300 - 462.900= € 541.400.  
- Het genoemde nadeel bij de Uitstroombevordering van € 163.500 moet zijn:     

-/-163.500 + 462.900 = € 299.400  
Daarmee is er weer aansluiting met de rechtmatigheidsanalyse onder 3.3.1. 

R 
 

J SGP09 Pag. 86  Lasten afval en 
riool 
Pag. 99  Baten afval en riool 
Pag. 113 Kostendekkend-
heid 

Kunt u het grote verschil tussen baten en lasten verklaren in 
relatie tot de op pag. 113 genoemde kostendekkendheid van 
deze heffingen. 

Het verschil wordt veroorzaakt door de zogenoemde compensabele omzetbelasting 
en de toe te rekenen personeelskosten. Die kosten zitten wel in de tarieven (ba-
ten), maar niet in de lasten.  
De compensabele omzetbelasting betreft de omzetbelasting die betaald wordt over 
de uitgaven bij het begrotingsonderdeel Afval. Deze omzetbelasting kan gedecla-
reerd worden bij het BTW compensatiefonds en zit daarom niet verwerkt in de 
uitgaven (netto begroot). Maar het mag wel worden meegenomen bij de berekening 
van de tarieven.  
Dat geldt ook voor de eigen personeelskosten die voor Afval gemaakt worden. Die 
zitten in de BAR (bijdrage aan de BAR) en komen daardoor niet tot uitdrukking op 
het product Afval, maar mogen wel worden meegenomen in de tarieven. 

R 
 

J SGP10 Pag. 112 OZB + 
Pag. 14 Tussenrapportage 

Gaat de aansluiting bij op de landelijke voorzien WOZ ook 
leiden tot een kwaliteitsverbetering van de WOZ bepalingen, 
waardoor het aantal verminderingen weer kan afnemen? 

De aansluiting landelijke WOZ voorziening is een verplichting maar zal ook tot een 
kwaliteitsverbetering van onze waardering leiden.  

R J SGP11 Pag. 113 Kwijtscheldingsbe-
leid 

Zijn in de bedragen die worden kwijtgescholden tevens de 
bedragen begrepen die - al dan niet partieel -  in een wettelijk- 
of minnelijk schuldsaneringstraject buiten invordering blijven? 

Ja, ook kwijtschelding wegens schuldsaneringstrajecten is in de cijfers meegeno-
men.  

R J SGP12 Pag. 117 Risico,s Kunt u de kans NVT nader toelichten. Als er geen kans is op 
het risico is er toch ook geen risico? 

Omdat de kansberekening van de BAR organisatie al binnen de financiële pro-
ducten van de BAR is opgenoemd, wordt dit risico hier met NVT aangeduid. Het 
bedrag van dit risico is wel opgenomen binnen risico nummer 2 van de gemeente-
lijke risico top 10, Risico's taakuitvoering BAR.  

R J SGP13 Pag. 121 Financiële en 
imagorisico’s etc. 

Moet de controle vanuit de gemeente op de van subsidie 
afhankelijke instellingen niet zodanig zijn, dat een financieel 
debacle voorzienbaar en derhalve te voorkomen is?  

Dat klopt, om deze reden wordt het accountmanagement t.a.v. van subsidie afhan-
kelijke instellingen versterkt om meer grip te krijgen en preventief te kunnen hande-
len. We sturen er altijd op risico’s te vermijden dan wel te beperken, maar het is 
niet mogelijk risico’s te voorkomen. 

R J SGP14 Pag. 169 laatste volzin Kunt u de genoemde wijze van “verwerking” van debiteuren-
saldo en voorziening dub. deb. uitleggen? 

Een vordering op een uitkeringsgerechtigde wordt niet direct als bate in de exploita-
tie verantwoord, maar wordt opgeboekt als vordering in de debiteuren en vervol-
gens tegengeboekt in dubieuze debiteuren. Het bedrag blijft derhalve op de balans 
geparkeerd. 
Op het moment dat er een aflossingsbedrag ontvangen wordt, wordt het werkelijk 
ontvangen bedrag geboekt als bate en in mindering gebracht op de balanspost 



 

 Raadsvragen fracties Gemeente Ridderkerk 5 juni 2015 34 
 

Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
dubieuze debiteuren. Reden voor deze werkwijze is dat terugvorderingen meestal 
over meerdere jaren lopen en dat vorderingen niet altijd volledig terugbetaald wor-
den. 

R J SGP15 Pag. 203 punt 3.11 schuld-
hulpverlening 

Is de structurele meevaller van € 52800 te herleiden tot be-
paalde feiten c.q. oorzaken? De Raad heeft al vragen gesteld 
over de moeizame toegankelijkheid tot de schuldhulpverle-
ning (zie ook NOS Journaal 13 mei jl.) terwijl ook gebleken is 
dat de doelgroep moeilijk bereikt kan worden. Moet niet veel 
meer worden ingezet op het bereiken van de doelgroep al-
thans moet niet (nog?) beter in kaart worden gebracht wie tot 
de doelgroep behoort?  
 

Zie ook het antwoord bij PVDA78. De toegang tot schuldhulpverlening is door de 
burger goed te vinden. De berichtgeving in de media laat een gekleurd en onvolle-
dig beeld zien. Als er belemmeringen zijn om een minnelijk traject tot stand te 
brengen, kan de gemeente daar niet altijd iets aan doen. Wat onze gemeente dan 
wel doet is de klant adviseren over wat er wel mogelijk is en begeleiden bij het 
oplossen van het probleem. Dat is ook schuldhulp alhoewel de toegang tot de offi-
ciële schuldhulp dan nog niet mogelijk is.  
Het is onmogelijk om de doelgroep in kaart te brengen; het kan iedereen overko-
men ook u en mij. Wel zijn er risicogroepen te zien waarop preventie wordt ingezet 
in de vorm van voorlichting, praatgroepen, maatjes en andere acties. 

R J SGP16 Pag. 217 Waarom is er slechts 4300,- gebruikt van het credit voor de 
KCC in 2014? 

In 2013 zijn de kosten voor het realiseren van het KCC voor een aanzienlijk deel 
door Ridderkerk betaald. In 2014 waren de meeste kosten voor rekening van  
Albrandswaard en Barendrecht. 

R J SGP17 Pag. 251 Woonvisie Van de afgesproken 1550 levensloopbestendige woningen 
zijn er “slechts” 250 gerealiseerd. En ook de afspraken over 
de energielabels worden niet gehaald. Welke acties zijn of 
worden ondernomen om deze streefcijfers in de toekomst 
alsnog te halen? 

- Evaluatie van de lopende afspraken met Woonvisie heeft opgeleverd, dat de 
definitie ‘levensloopbestendig’ niet eenduidig is en Woonvisie inmiddels werkt 
met een systeem van toegankelijkheidsklassen. Op 1 januari 2015 omvat het 
woningbezit van Woonvisie ongeveer 3200 nultredenwoningen (woningen, 
waarbij alle tot het woonprogramma behorende ruimten zonder trap bereikbaar 
zijn). Er kan voorzichtig worden geconcludeerd, dat de ambitie om 1550 le-
vensloopbestendige woningen te realiseren, te ambitieus is geweest. Dit nog 
afgezien van het feit, dat niet helemaal duidelijk is welke woningen daartoe 
kunnen worden gerekend. Sinds 2011 zijn 23 huurwoningen aan het Margriet-
plein en 54 huurwoningen in de Riedertoren toegevoegd. Deze woningen zijn 
te kwalificeren als levensloopbestendig. Binnen de voorraad nultredenwonin-
gen is de toegankelijkheid van de 639 woningen aan de Rijnsingel en de Spui-
straat verbeterd door galerijophogingen en automatische deuren.  
Bij de te maken prestatieafspraken 2015 -2020 zal aandacht worden besteed 
aan eenduidige definities en zal de haalbaarheid van prestaties beter in beeld 
moeten worden gebracht. 
 

- Een zelfde reactie is te geven voor de afspraken over energielabels.  
Sinds 2011 is de energiekwaliteit verbeterd van woningen aan de Brasem, de 
Eikendreef, de Beukenhof, de Koolmees, de Talmastraat/dr. Kuyperstraat, Van 
Eeden-/Heijermansstraat, de Geerlaan (gedeeltelijk), Strevelszicht, de Pa-
trijs/Fazant, het Huygensplantsoen, het Goudenregenplantsoen en het Pru-
nusplantsoen. De energiekwaliteit van in totaal ongeveer 1.430 woningen is 
daardoor verbeterd. Doordat niet alle woningen direct naar energielabel B ge-
bracht konden worden en iets later dan gepland met de energetische maatre-
gelen gestart is, zal de doelstelling niet in 2020, maar enkele jaren later bereikt 
worden. 
De voorlopige evaluatie van de huidige prestatieafspraken heeft geleerd, dat 
het halen van dit soort prestaties mede afhankelijk is van integrale afwegingen 
van meerdere doelstellingen en belangen. 
Daar zal goed op gelet moeten worden bij het maken van prestatieafspraken 
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voor 2015-2020 om de haalbaarheid niet uit het oog te verliezen door te hoge 
ambities op onderdelen van beleid. 

R J SGP18 Pag. 264 Dubieuze debiteu-
ren 

Kunt u het saldo dubieuze debiteuren van € 1.152.300 nader 
toelichten, ook in relatie tot de balans specificatie waarin dit 
niet is terug te vinden. 

Op de balans wordt de situatie per 31 december weergegeven. Het bedrag van de 
voorziening dubieuze debiteuren op de balans 2014 is € 629.800. Zie de tabel op 
blz. 168 waar dit bedrag is opgenomen in de kolom ‘voorziening oninbaarheid’. 
In bijlage 7, op bladzijde 264 (waar deze vraag over gaat) is de berekening van de 
bespaarde rente opgenomen. De bespaarde rente wordt berekend over de saldi 
van de reserves en voorzieningen per 1 januari. Op 1 januari 2014 is het saldo van 
de voorziening dubieuze debiteuren € 1.152.300. 

R J SGP19 Pag. 267. Schuldhulpverle-
ning 

Welke overwegingen liggen er ten grondslag aan het voorne-
men de prestatie indicatoren voor schuldhulpverlening terug 
te brengen van 5 naar 1? 

Het voorstel is alleen bedoeld voor de “jaarstukken”. In het onlangs gewijzigde 
beleid zijn er meerdere prestaties door de raad vastgesteld. Deze prestaties zullen 
apart worden geëvalueerd en sluiten niet meer aan op de jaarstukken. In de evalu-
atie van het nieuwe beleid wordt bekeken of de nieuwe doelstellingen zijn bereikt. 

R J SGP20 Pag. 266 Huishoudelijke 
hulp 

Kan de forse toename van 2013 naar 2014 van de inwoners 
die gebruik maken van huishoudelijke hulp worden verklaard? 

Per abuis is er een verkeerd aantal natura klanten opgevoerd. 31/12/2014 hadden 
1.112 klanten een indicatie voor de schoonmaakvoorziening (voorheen HH1) en 
183 klanten een indicatie voor persoonlijke dienstverlening (voorheen HH2). In 
totaal gaat het hier om 1.295 natura klanten. Dit is dus een afname t.o.v. 2013 i.p.v. 
een toename. 

R J SGP21 Pag. 269 Huiselijk geweld Is er een verklaring voor de forse toename van het aantal 
meldingen huiselijk geweld? 

Een verklaring voor een toename in het aantal meldingen is dat het vertrouwen bij 
slachtoffers/ betrokkenen gestegen is om wat een de situatie te (kunnen) doen. 
Hierdoor is de zichtbaarheid van huiselijk geweld gestegen. Dit komt onder andere 
door de landelijke campagne (het houdt niet op, niet vanzelf) van de GGD om hui-
selijk geweld zichtbaarder, bespreekbaar te maken en het besef dat er wat aan 
gedaan kan worden. Ook de invoering van de Meldcode (verplichting van diverse 
instanties/organisaties om huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij het 
Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) en het Algemeen Meldpunt Kinder-
mishandeling (AMK)) is van invloed geweest. Het ASHG en AMK zijn met ingang 
van 1 januari 2015 samen gegaan in Veilig Thuis. Hiermee de samenwerking met 
de gemeente voortgezet.  

R T SGP22 Pag. 10 Jeugdwerkloosheid Kunt u wat meer specifiek zijn met betrekking tot "een lichte 
daling"?  Is de daling van de jeugdwerkloosheid te danken 
aan lokaal beleid? Zo ja, welk beleidsinstrument heeft dat 
succes veroorzaakt? Of zijn er externe oorzaken? 

Eind maart 2015 waren er 2.278 lopende WW-uitkeringen aan jongeren in de regio. 
Een jaar eerder waren dat er 2.672. Dit is een daling van 15% en daarmee gunsti-
ger dan de landelijke ontwikkeling (-13%).  
Het aantal WWB-cliënten was aan het begin van traject 52 en is per 1 april gedaald 
tot 42. De ingezette trajecten en projecten uit het actieplan hebben hier aan bijge-
dragen. 
- Voor de BAR: aantal jongeren in uitkering van 95 (april 2013) naar 80 (apr 

2015.  Projecten Jeugdwerkloosheid hebben hieraan bijgedragen 
- 40 bemiddeld via onze klantmanager /regisseur naar werk, 58 jongeren zijn 

gestart met studie. In totaal 98 naar werk en studie 
- 52 jongeren op projecten Jeugdwerkloosheid en Scholingsadviesgesprekken. 

R T SGP23 Pag. 10 Educatie Wat is de inhoud van het educatieplan?  In dit educatieplan staat beschreven op welke wijze het educatiebudget voor 2015 
voor de Arbeidsmarktregio Rotterdam wordt ingezet. In de paragraaf voor Ridder-
kerk is  o.a. beschreven voor welke doelgroep dit is, wat de inhoud van deze trajec-
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ten is en op welke locatie de trajecten uitgevoerd moeten worden en het bevat een 
financiële paragraaf. 

R T SGP24 Pag. 12 BAR-
werkervaringsstages  

Leidt het werkervaringsstageproject ook tot een kostenbespa-
ring? Zo ja, wat is de omvang daarvan? Op wat voor type 
projecten worden de werkstages ingezet? 

Werkervaringsprojecten leiden tot een verkleining van de afstand tot de arbeids-
markt en bevorderen op die manier de uitstroom naar werk en een fictieve bespa-
ring op bijstandsmiddelen. De huidige projecten betreffen vooral laaggeschoolde 
arbeid.  

R T SGP25 Pag. 21 Rijksbijdrage wet 
Buig (uitkeringen inkomens-
voorzieningen) 

De lasten zijn € 1.170.000 lager volgens de tabel, maar vol-
gens de tekst in de toelichting € 1.250.000 lager? Wat is cor-
rect? 

Van de € 1.250.000 is 80.000 gereserveerd voor inhuur van externe expertise, 
hierdoor kom je op een bedrag van €  1.170.000 (zie punt 2 in de tekst). 

R T SGP26 Pag. 20 Volksgezondheid Kennelijk heeft de decentralisatie-uitkering invloed op de jaren 
2015 t.m. 2017. Heeft die uitkering geen betekenis meer in 
2018? 

De uitkering van het rijk betreft het stimuleringsprogramma Gezond in de stad –
Lokale Aanpak Gezondheids-achterstanden, is toegekend voor de periode 2015-
2017 en het betreft een toevoeging aan het gemeentefonds. Het is niet bekend of 
vanaf 2018 een eventuele verlenging van de uitkering plaatsvindt. Vooralsnog is 
het aan de gemeente om ingezette en met dit geld gefinancierde initiatieven al of 
niet na 2017 voort te zetten. 

R T SGP27 Pag. 31 t/m 34 Bij diverse toelichtingen ontbreek een deel van de tekst. Kan 
deze alsnog worden aangeleverd? 

Zie de bijlage.  

R T SGP28 Pag. 37 Wateroverlast 
Kerkweg 

Zijn deze inkomsten de op pagina 216 van de rekening ge-
noemde subsidie? Zo ja had dit bedrag dan geen € 84.800 
moeten zijn. Zo nee, waar hebben deze inkomsten dan be-
trekking op? 

Het is geen subsidie, maar een tegemoetkoming van het waterschap in de ge-
meentelijke investering.  

R T SGP29 Pag. 37 Geluidsreductie 
Rotterdamseweg 

Welke geluidsreducerende voorzieningen gaan gerealiseerd 
worden voor de Rotterdamseweg voor het bedrag van € 
144.500? 

Op dit moment wordt een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de geluidswal 
langs de Rotterdamseweg. Indien de effectiviteit te laag blijkt, wordt dit budget 
gebruikt om dit op te lossen. De voorkeur gaat uit naar het reduceren van het ge-
luid aan bron. Dit kan door het aanbrengen van geluid reducerend asfalt. De uitvoe-
ring van deze maatregel hangt af van het investering moment van het Waterschap 
Hollandse delta. 

R T SGP30 Pag. 20 en 24 De gemeente ontvangt de komende jaren € 29.000 voor "Ge-
zond in de stad". Worden deze gelden nog specifiek besteed? 

Het doel van de decentralisatie-uitkering is om gezondheidsachterstanden in wijken 
te verminderen met een integrale wijkgerichte aanpak. Het is de bedoeling deze 
gelden  in Ridderkerk in te zetten voor het project Feijenoord League. Het project 
Feijenoord League wordt ingezet om de jeugd te betrekken bij het project Burger 
aan Zet. In dat project is het bevorderen van gezondheid één van de speerpunten. 

R K SGP31 Pag. 5, 8, 10 Vennoot-
schapsbelasting 

• Bij Begroting BAR 2016 is eveneens gesproken over 
Vennootschapsbelastingplicht. Vraag: gaat het in de Ka-
dernota om dezelfde vennootschapsbelasting of is sprake 
van méér dan één vennootschapsbelastingplichtige? 

• Voor welke activiteiten voorziet u de vennootschapsbe-
lastingplicht? 

• Kunt u een specificatie verstreken van de € 200.000? 

De GR Bar en de gemeente zijn beide vennootschapsbelasting plichtig. 
De gemeente stelt één jaarlijkse Vpb-aangifte op voor de volgende geïnventari-
seerde ondernemingsactiviteiten. 
Ondernemingsactiviteit:                   verwachte vpb-last: 

- Sociale werkvoorziening  € 214.000 
- Beheer begraafplaats  €   69.000 
- Financiering/ leningen  €   19.000 
- Bijzondere inkomsten  €   98.000 
Totale ingeschatte Vpb-last  € 400.000, 
Waarvan € 200.000* te begroten. 

*= zie eveneens de beantwoording bij vraag CU29. 
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R K SGP32 Pag. 10 Private Borging Vallen de minder opbrengsten niet weg tegen de minder kos-

ten? En wat zijn de personele consequenties hiervan (in fte) 
voor de afdeling Bouw en woning toezicht. 

Berekeningen laten zien dat de minderkosten ongeveer 40 % bedragen van de 
minder opbrengsten. In den lande is daarover een discussie ontstaan. De minister 
heeft dit probleem onderkend. Op het ministerie wordt nu nagedacht over alterna-
tieve vormen van financiering van de Wabo-taken. De ontwikkelingen worden af-
gewacht.  
De invoering van de private borging zal gefaseerd worden uitgevoerd. Wanneer de 
private borging is doorgevoerd (medio 2018), zal dit een vermindering van 28 % 
van de tijdsbesteding Wabo-taken betekenen. Dit is echter een relatieve afname. 
Door de ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard en Cornelisland neemt het werkaan-
bod weer fors toe. Naast de private borging spelen er meer ontwikkelingen op dit 
vakgebied zoals de invoering van kwaliteitseisen (kwaliteitssysteem), gevolgen 
invoering Omgevingswet (extra coördinatietaken), nieuwe coördinatietaken en 
toezichttaken vanuit de natuur- en milieuwetgeving e.d. De komende jaren worden 
de ontwikkelingen kritisch gevolgd en wordt de formatie afgestemd op het werk-
aanbod. Vacatureruimte wordt niet met vast personeel ingevuld (is nu al het geval). 
Verwachting is dat door het werken met een flexibele schil, de impact op het huidi-
ge personeel beperkt zal blijven. 

R 
 

K SGP33 Pag. 12 Metropoolregio, 
weestaken 

Het college stelt dat nog niet geheel duidelijk is hoe en met 
welke gemeente wordt opgetrokken voor het invullen van de 
weestaken die zijn afgestoten door de Stadsregio (groen, 
ruimte, wonen, milieu en duurzaamheid). Blijkbaar is het wel 
bijna duidelijk. Graag alvast een doorkijk in welke richting het 
college denkt om deze in te vullen. 

Voor ruimte en wonen is afstemming met de provincie noodzakelijk in verband met 
regelgeving en afspraken daarover. Op het gebied van ruimte kan een coalitie 
worden gevormd, afhankelijk van het onderwerp. Fysiek gesproken kan gedacht 
worden aan het eiland IJsselmonde als natuurlijke begrenzing. Er zijn echter ook 
ruimtelijke ontwikkelingen denkbaar, die de grens van IJsselmonde overstijgen. 
Voor wonen wordt al samengewerkt in de subregio Zuidrand (Ridderkerk, Barend-
recht, Albrandswaard en Rotterdam-zuid). Gelet op verhuisbewegingen kan over-
wogen worden om uitbreiding te zoeken van de subregio.  
Op het gebied van groen wordt gewerkt aan oprichting van een Landschapstafel 
IJsselmonde. Deze richt zich op het eiland IJsselmonde.  
Op het gebied van duurzaamheid wordt de samenwerking gecontinueerd. De afge-
lopen jaren hebben we samen meer bereikt dan wat we alleen met onze eigen 
capaciteit als gemeenten hadden kunnen realiseren. Concrete voorbeelden hiervan 
zijn: subsidieregeling voor het plaatsen van elektrische oplaadpalen, de lancering 
van de website www.zonatalas.nl/ridderkerk en de groepsaankoop zonnepanelen. 
Het betreft een netwerksamenwerking met een programmamanager. De financiële 
consequentie wordt ingebracht in de 2e tussenrapportage.  
De weestaken voor Milieu betreffen de Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam 
(MSR), de Regionale VerkeersMilieukaart (RVMK) en de taken rond het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
- Het MSR wordt op dit moment (op verzoek van het AB van de DCMR) geëva-

lueerd. Op basis van deze evaluatie volgt een voorstel over behoud of afschaf-
fing van dit product, inclusief voorstel voor financiële dekking bij behoud. 

- Voor de RVMK is per 1 januari 2015 het opdrachtgeverschap in het kader van 
de overdracht van vervoerstaken verschoven naar de Metropoolregio. Het ver-
antwoordelijke afdelingshoofd is in dienst getreden bij de Metropoolregio. Voor 
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2015 is het beheer derhalve geregeld. Voor de jaren na 2015 bestaat nog geen 
duidelijkheid over de financiering. De meest logische invulling lijkt dat de finan-
ciering ook in de komende jaren via de Metropoolregio loopt. Dit wordt in de 
loop van 2015 nader verkend. 

- De monitoring van het NSL wordt (ophalen en invoeren van de gegevens) in 
2015 en 2016 uitgevoerd door de gemeente Rotterdam. Geld hiervoor was al 
gereserveerd door SRR. 

R K SGP34 Pag. 13 ToBe Is al bekend of de huidige situatie bij ToBe financiële conse-
quenties heeft voor de gemeente Ridderkerk? En zo ja, wat 
zijn die dan. 

In de op 09-04-2015 verzonden raadsinformatiebrief is gemeld dat wordt voorzien 
dat er aan de betrokken gemeenten een financiële bijdrage t.b.v. het herstel van 
ToBe zal worden gevraagd. De hoogte van de bijdrage is nog punt van bespreking. 
Na de zomervakantie kunt u een voorstel verwachten. 

R K SGP35 Pag. 17 Rente percentages Voor het financieringstekort en de grondexploitaties wordt 
gerekend met een bijzonder lage rente. Is dit geen risico daar 
de werkelijke rente eigenlijk alleen maar gelijk of hoger kan 
zijn? De bespaarde rente daarentegen wordt berekend tegen 
4,3%. Is dat niet onrealistisch hoog? Zo niet graag een uitleg. 

Het is vast beleid om bij het berekenen van het financieringstekort uit te gaan van 
een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing en voor de grondexploitatie van een 10 
jarige fixe-lening. En die rentes staan op dit moment heel laag. 
Daarnaast is er de zogenaamde rente-omslag. Dit zijn alle rentekosten in de ge-
meentelijke begroting en die bestaan uit de rente over kort geld, de rente van de 
aangegane langlopende geldleningen en de bespaarde rente over de reserves en 
de voorzieningen. De langlopende geldleningen zijn aangegaan in de periode 
1999-2013 en toen was de rentestand beduidend hoger dan nu. Voor het percen-
tage, van de bespaarde rente, wordt aansluiting gezocht bij het percentage van de 
langlopende rente. 

R J VVD01 Blz. 10/Nadeel op onder-
houd groen 

Al enkele jaren blijkt hier structureel een tekort te zijn. Eerder 
heeft het college aangegeven te bezien of deze post om die 
reden structureel opgenomen moet worden in de begroting 
(realistisch begroten). Waarom is deze post dan niet in de 
kadernota opgenomen als onvermijdelijke ontwikkeling, waar-
voor structureel dekking nodig is? 

De geconstateerde tekorten van de afgelopen jaren op het budget onderhoud 
groen zijn opgebouwd uit diverse onderdelen. De onderdelen afzonderlijk zijn veel-
al incidenteel. Zie bladzijde 205 van de Jaarrekening voor de verklaring van de 
verschillen.  

R J VVD02 Blz. 93/ZSM+ methode ZSM+ methode betekent meer aandacht voor lokale en ge-
meentelijke context. Graag een nadere uitleg van wat hier 
mee bedoeld wordt. 

Bij het bepalen van de afdoeningsbeslissing bij de doelgroepen 
HIT/veelplegers/Jeugd/Huiselijk geweld schuiven, naast de strafrechtelijke partners 
(van ZSM), ook onder andere de gemeente en Bureau Jeugdzorg/gecertificeerde 
instelling aan. Er wordt zo verder gekeken dan naar alleen het strafrechtelijke as-
pect. Hierdoor kan door het Veiligheidshuis beter beoordeeld worden wat er ge-
daan moet worden. 

R J VVD03 Blz. 108/Juridisch advies In de andere stukken wordt gesproken, dat er heel veel aan-
dacht is voor de juridische kwaliteit binnen de organisatie. 
Desondanks wordt er veel juridisch advies extern ingehuurd. 
Dit is sterk met elkaar in tegenstelling. Een goede interne 
kwaliteitsborging zou juist tot minder inhuur moeten leiden. 
Graag een nadere verklaring voor deze tegenstelling. 

Juridische Kwaliteitszorg borgt de juridische kwaliteit van het reguliere werk binnen 
de organisatie maar sluit het inhuren van specifieke kennis niet uit. Juridisch advies 
wordt ingehuurd indien de veelal zeer specialistische kennis ontbreekt in de organi-
satie. Die kennis is nodig in o.a. complexe gerechtelijke procedures  
 
. 

R J VVD04 Blz. 150/Resultaat Van 
Riebeekstraat 

Op basis van het oorspronkelijke plan is uitgegaan van een 
positief resultaat van 666.000 euro. Door in principe 5 wonin-
gen minder te bouwen leidt dit tot slechts een sluitende begro-
ting. Graag inzichtelijk maken, waarom de bouw van 5 wonin-

Er is opnieuw met de ontwikkelaar onderhandeld over de grondprijs. Het genoemde 
positieve resultaat hangt daarom niet aan de vijf woningen, maar is het onderhan-
delingsresultaat van het nieuwe woningbouwprogramma. 
De grondkosten zijn hierbij aangepast naar de huidige woningmarkt. Dit heeft ge-
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gen minder tot een mindere opbrengst van 666.000 euro leidt 
(133.000 euro per woning?). 

leid tot een nieuw plan met degelijke eengezinswoningen, die tegen een scherpe 
prijs op de markt zijn gebracht.  

R J VVD05 Blz. 116/berekening weer-
standscapaciteit 

Er is sprake van een aanzienlijk groei van de benodigde 
weerstandscapaciteit. Dit is grotendeels het gevolg van op-
name risico’s, die ontstaan als gevolg van de 3 decentralisa-
ties. Zelfs indien de volledige weerstandscapaciteit gebruikt 
moet worden, blijft de algemene reserve boven de 20 miljoen 
euro. Daarnaast is er nog een bestemmingsreserve van ruim 
1 miljoen gevormd voor het Sociaal domein. Is er bij de bere-
kening van de benodigde weerstandscapaciteit bij verschil-
lende zekerheidspercentages rekening gehouden met deze 
bestemmingsreserve? Zo nee, worden de risico’s hiermee niet 
(overbodig) dubbel afgedekt? En hoe wenselijk en noodzake-
lijk  is dit, los van het genomen raadsbesluit om de bestem-
mingsreserve te vormen? 

De beschikbare weerstandscapaciteit is bedoeld voor het afdekken van bestaande 
en/of evt. nieuwe  risico’s oftewel financiële onzekerheden waarvan  niet zeker is 
dat deze optreden. Met de reserve sociaal domein willen wij graag overschrijdingen 
opvangen, indien noodzakelijk extra inzet en adequaat in te kunnen spelen op 
actuele ontwikkelingen. 

R J VVD06 Blz 274/raadsbesluit Kunt u aangeven, waarom u 552.800 euro wilt storten in de 
reserve Sociaal domein mede in ogenschouw nemend de 
reeds aanwezige reserve van ruim 1 miljoen euro, het vol-
doende weerstandsvermogen en eerdere afspraken om voor-
al niet met allerlei reserves te werken? 

De reserve Sociaal Domein is in het leven geroepen op verzoek van de gemeente-
raad. Met deze nieuwe storting komt deze reserve ongeveer op 10% van het bud-
get van het Sociaal Domein, wat wij voorstellen als plafond. 
 

R T VVD07 Blz. 12/Trends en ontwikkel-
ingen. 

Wat gaat er met de invoering van een afvalstoffenbelasting 
belast worden? 

De afvalstoffenbelasting leidt tot een verhoging van het verwerkingstarief van afval-
stoffen die we niet voor hergebruik of recycling aanbieden. Daardoor wordt bijvoor-
beeld ons restafval en GFT en een aantal afvalstromen op de Milieustraat duurder. 

R T VVD08 Blz. 20/Kapitaallasten en 
investeringsvolume 

Op grond van welk raadsbesluit komt u nu reeds tot de con-
clusie, dat de onderbesteding eenmalig voor duurzame ener-
gieprojecten gebruikt kan worden? Kan deze onderbesteding 
ook anders besteed worden? 

In het collegeprogramma is op genomen dat dekking voor het stimuleren van duur-
zame energievoorziening kan worden gevonden als er incidenteel onderuitputting 
van het investeringsvolume optreedt. Onderuitputting van het investeringsvolume 
was het geval in de jaarrekening 2014. 
De kapitaallasten die een jaar later optreden zijn dus in 2015 incidenteel lager en 
bieden ruimte voor bovengenoemde dekking. 

R T VVD09 Blz. 23/Programma 6 punt 2 Ambtelijk is aan dit stuk gewerkt tot 28 april jl. en hier is een 
raadsbesluit van 21 mei 2015 al opgenomen. Stond dit raads-
besluit al bij voorbaat vast?  

Deze tekst had uiteraard anders geredigeerd moeten worden. Hierbij werd vooruit-
gelopen op het stuk dat op 21 mei door de raad behandeld zou worden. Daarbij 
had het voorbehoud gemaakt moeten worden van de goedkeuring van de raad. 

R K VVD10 Blz. 4/Inleiding In de inleiding stelt u, dat de financiële kaders gesteld worden 
waarbinnen het college de begroting voor de komende jaren 
uitwerkt. Is het juist, dat de raad pas bij de begroting definitief 
haar goedkeuring geeft aan die financiële invulling? Graag 
uitleg waarom wel of waarom niet. 

In het raadsbesluit bij de Kadernota staat dat de raad de Kadernota voor kennisge-
ving aanneemt en tot uitgangspunt neemt voor de verdere samenstelling van de 
begroting. 
Dus de definitieve besluitvorming vindt plaats bij het vaststellen van de begroting. 

R K VVD11 Blz. 4/Inleiding nieuw voor 
oud  

Geldt dit principe voor alle wensen? Dus onvermijdelijke en 
wenselijke ontwikkelingen? Dus ook voor de PM posten? 

Op bladzijde 5 is een onderscheid gemaakt tussen onvermijdelijke ontwikkelingen 
en wenselijke ontwikkelingen.  
De onvermijdelijke ontwikkelingen worden in de nieuwe begroting opgenomen en 
komen ten laste van het begrotingssaldo. Dit geldt ook voor de onder de onvermij-
delijke ontwikkelingen vallende PM posten. 
Het uitgangspunt is om voor de wenselijke ontwikkelingen dekking te vinden binnen 
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bestaande budgetten. Dit geldt ook voor de onder de wenselijke ontwikkelingen 
vallende PM-posten. 

R K VVD12 Blz. 6/Indexatie begroting Kunt u uitleggen, waarom hiervoor wordt gekozen? Neemt dit 
niet de prikkel weg om efficiënt te blijven werken? en staat dit 
niet op gespannen voet met een overheid die zich steeds 
meer terugtrekt en zich beperkt tot minder taken cq kernta-
ken? 

In de begroting zitten inflatiegevoelige posten. Het getuigt niet van realistisch be-
groten om die jarenlang niet te indexeren. Dan wordt het een verkapte bezuiniging 
in de vorm van de kaasschaafmethode. Daar komt bij dat met veel derde partijen 
zoals aannemers en instellingen afspraken zijn gemaakt over indexering. 

R K VVD13 Blz. 6/Overschotten reke-
ning 

De laatste jaren waren er altijd overschotten bij de rekening. 
Waar ziet u met het oog daarop binnen de huidige begroting 
kansen om scherper te ramen? En welk “oud” wordt dan inge-
ruild voor “ nieuwe”? 

De kansen zijn nog niet bekend. Momenteel wordt gewerkt aan het inzichtelijk 
krijgen waar kansen liggen om scherper te ramen. Wij monitoren de budgetten en 
analyseren de bestedingen. Het is nog niet bekend welk oud voor nieuw wordt 
ingeruimd. 

R K VVD14 Blz. 8/Dekkingsreserve Is de conclusie juist dat door scherper te ramen het streven is 
om de dekkingsreserve niet te gebruiken? 

Ja, de ruimte wordt vooral gezocht in de bestaande begroting. En dat gebeurt door 
scherper te ramen en door van de budgethouders een realistische begroting te 
vragen. 

R K VVD15 Blz. 8/Dekkingsreserve Op welke termijn en op welke wijze wordt deze dekkingsre-
serve opgeheven? Tot en met 2019 laat u deze reserve im-
mers nog staan. 

Het streven is in ieder geval aan het eind van de collegeperiode een sluitende 
begroting te hebben zonder inzet van een dekkingsreserve. Tegelijkertijd willen we 
onverantwoorde maatschappelijke effecten voorkomen.  Op welke termijn de dek-
kingsreserve niet meer nodig is, is daarom lastig aan te geven omdat het mede 
afhangt van de toekomstige financiële ontwikkelingen. 

R K VVD16 Blz.9/Onvermijdelijke ont-
wikkelingen punt 1 

Omdat de bestemming gaat veranderen, worden de kosten 
van de gemeentewerven alleen voor 2016 opgenomen. Is dit 
niet in strijd met realistisch begroten? M.a.w. houden we ons 
zelf zo niet voor de gek? 

De kosten die hier worden genoemd betreffen de kosten van de gebouwen: kapi-
taallasten en overige lasten. Het is de bedoeling dat op niet al te lange termijn 
besloten wordt over herbestemming. Dat kan bijvoorbeeld zijn opnemen in het 
Grondbedrijf of tijdelijke verhuur. Op dat moment vervallen die kosten. Vandaar dat 
ze alleen voor 2016 zijn opgenomen. 

R K VVD17 Blz. 9/Omgevingswet Bent u ook van plan om de artikelen van de APV aan de hand 
van de nieuwe Omgevingswet  op te schonen? 

Eén van de acties in het kader van de Omgevingswet is het opschonen van de 
huidige regels. In dat kader zal ook de APV waar nodig worden gewijzigd.  

R K VVD18 Blz. 12/ Landschapstafel Is hier het uitgangspunt, dat dit moet leiden tot minder over-
heid(sinstanties)? Graag uitleg waarom wel of niet. 

Zie antwoord D66GL 18. 

R K VVD19 Blz. 16/GR indexering Voor de MRDH hanteert u andere uitgangspunten dan voor 
andere Gemeenschappelijke Regelingen. Dit omdat men 
vanaf het nulpunt begint. Bij de start was het toch klip en klaar 
wat het financiële kader was en is dit uitgangspunt dan wel 
juist? Waarom zou men op voorhand al “ meer” rechten heb-
ben? 

De reden voor deze afwijking is dat er bij de andere gemeenschappelijke regelin-
gen sprake is van een nacalculatie over de jaren 2013 – 2015. Deze nacalculatie is 
voor de MRDH onmogelijk, omdat deze GR pas sinds 1 januari 2015 bestaat. 

R J D66GL27  INGETROKKEN DOOR D66GL27  
R J PVDA01  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA02  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA03  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA04  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA07  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA10  INGETROKKEN DOOR PvdA  
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R J PVDA11  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA14  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA16  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA17  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA21  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA22  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA23  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA24  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA31  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA32  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA34  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA38  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA41  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA45  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA50  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA51  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA54  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA55  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA57  INGETROKKEN DOOR PvdA   
R J PVDA59  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA60  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA61  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA62  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA65  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA66  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA69  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA67  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA68  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA71  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA73  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA74  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA79  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA80  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA83  INGETROKKEN DOOR PvdA  
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R J PVDA84  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA89  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA92  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA94  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R J PVDA95  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R T PVDA99  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R T PVDA107  INGETROKKEN DOOR PvdA - 
R T PVDA110  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R T PVDA111  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R T PVDA114  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R T PVDA115  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R T PVDA116  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R K PVDA123  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R K PVDA124  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R K PVDA125  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R K PVDA127  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R K PVDA130  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R K PVDA132  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R K PVDA134  INGETROKKEN DOOR PvdA  
R K PVDA135  INGETROKKEN DOOR PvdA  

 
 


