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SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN VAN DE FRACTIES VAN GEMEENTE RIDDERKERK mei – juni 2016 per fractie 
(J)aarstukken 2015, 1e (T)ussentijdse rapportage 2016 en (K)adernota 2017. De R in 1e kolom staat voor (R)idderkerk. 
 

Gem Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
R J CDA01 Blz 12 - Beeldende kunst Wanneer zijn de voorbereidende werkzaamhe-

den uitgevoerd voor het participatietraject en het 
opstellen van randvoorwaarden? 

Deze werkzaamheden zijn in de afgelopen maanden uitgevoerd. Zodra de nieuwe projectlei-
der Kuyperhof in juni 2016 aan de slag gaat, wordt de volgende fase van de uitvoering ge-
start. 

R J CDA02 Blz 49 - Vergunningshou-
ders 

De taakstelling van 78 personen is in 2015 niet 
behaald (lees blz. 214) Is het niet behaalde aan-
tal van 11 personen in 2016 inmiddels behaald, 
zo ja met welk aantal? 

Tot 1 mei zijn er reeds 26 personen gehuisvest. Voor 1 juli 2016 moeten er nog 39 personen 
gehuisvest worden. Hiermee is dan de taakstelling voor de eerste helft van 2016 behaald en 
de achterstand van 2015 volledig weggewerkt. 

R J CDA03 Blz 51 - Minimabeleid Er staat geschreven dat er een samenwerking is 
gerealiseerd met de kledingbank waardoor de 
organisatie kan blijven bestaan. In het veld ver-
nemen wij dat deze afspraken niet concreet zijn. 
Kunt u aangeven welke afspraken er concreet 
zijn gemaakt voor nu en in de toekomst? 

Er is samen met de Kledingbank Ridderkerk gekeken naar een structurele oplossing voor het 
behoud van de Kledingbank, op de huidige locatie. Er is inmiddels een samenwerkingsover-
eenkomst opgesteld tussen de Kledingbank en de gemeente, waarin zij een plan van aanpak 
hebben opgenomen voor het behoud van de Kledingbank. In de samenwerkingsovereen-
komst is afgesproken dat de gemeente de diensten die de Kledingbank aan de gemeente 
levert, vergoedt, op basis van daadwerkelijk geleverde diensten en voor een financiële ver-
goeding die vergelijkbaar is met andere aanbieders. Dit behelst een bijdrage van ca. € 850,- 
excl. BTW per maand. Daarnaast is in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd hoe de 
Kledingbank extra inkomsten zal genereren uit andere bronnen. Deze samenwerkingsover-
eenkomst zal in juni 2016 door beide partijen ondertekend worden. 

R J CDA04 Blz. 69 - Wmo mantelzorg-
waardering 

Er wordt aangegeven dat er minder pluimen zijn 
aangevraagd dan verwacht. In Ridderkerk zijn 
542 mantelzorgers geregistreerd (blz. 209) Kunt 
u aangeven hoeveel pluimen er in 2015 zijn uit-
gereikt? Wat is de verklaring dat er minder plui-
men zijn uitgereikt dan verwacht? (is er naar uw 
mening voldoende inzet gepleegd qua bereik-
baarheid/communicatie) 

In 2015 zijn er 485 pluimen uitgereikt.  
 
Er zijn minder pluimen uitgereikt dan verwacht omdat er sprake was van een onvolledig jaar. 
Er zal vaker over De Pluim worden gecommuniceerd. Er zullen interviews worden afgenomen 
met mantelzorgers en hun verhalen zullen worden gepubliceerd. Er zal gelet worden op de 
manier van communiceren zodat mantelzorgers zich herkennen. Processen zijn gewijzigd, zo 
is bijvoorbeeld het onderzoeksverslag bij klantmanagers aangepast zodat de Pluim tijdens dat 
gesprek ook wordt meegenomen. Daarnaast zal de Pluim ook bij partners onder de aandacht 
worden gebracht, zodat zij ook mensen kunnen wijzen op de pluim. Mensen in het bestand 
zullen een formulier krijgen. 

R J CDA05 Blz. 99 - Verwarde perso-
nen 

Er wordt aangegeven dat er steeds meer overlast 
wordt veroorzaakt door verwarde personen. Om 
inzicht te krijgen in de ernst van de zaak, stellen 
wij de volgende vragen: 
Kunt u aangeven hoeveel meldingen er zijn ge-
weest in 2015? Hoeveel meer zijn dit er t.o.v. 
2014? Indien er geen meldingen worden geregi-
streerd, kunt u aangeven waarom niet? Indien er 
geen registratie is, is dit dan niet noodzakelijk 
voor nu en in de toekomst? 

In 2015 hebben we in Ridderkerk 70 meldingen ontvangen van verwarde personen. De politie 
registreert deze cijfers. In 2014 lag dit aantal nog op 74. Dit betekent een lichte daling van 5%. 
De oorzaak voor verwardheid varieert van dementie tot psychoses. Met elkaar blijven we alert 
en zetten we, in samenwerking met onze partners uit het Lokaal Zorgnetwerk, in op vroegsig-
nalering en interventie. 

R J CDA06 Blz 130 – OV Beheer Als er alleen wordt overgestapt op LED als een 
hele straat wordt voorzien van nieuwe masten, 
kan het zelfs (meer dan) 40 jaar duren voordat 

Het is niet zo dat het 40 jaar duurt voordat de gehele openbare verlichting vervangen is door 
LED. Armaturen worden na 25 jaar vervangen. Er wordt sinds 3 jaar in nieuwbouw en bij ver-
vanging LED verlichting toegepast. Theoretisch zou over 22 jaar heel de gemeente zijn voor-
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overgegaan wordt op LED. Is er een doelstelling 
wanneer alles voorzien is van LED verlichting? 

zien van LED verlichting. Maar de ontwikkelingen rondom LED verlichting staan niet stil. Deze 
ontwikkelingen volgen wij nauwlettend waardoor het mogelijk is dat gefaseerd overgaan naar 
LED verlichting veel sneller kan gaan. De LED verlichting van het “eerste uur” zouden wij bij 
wijze van spreken nu niet toepassen. Dit maakt het lastig een juist moment te bepalen voor de 
overgang naar LED verlichting omdat we ingehaald worden door de ontwikkelingen. 

R J CDA07 Blz 154 – Risico’s  Wanneer zijn de kosten voor het saneren van het 
Hak-terrein bekend? 

Het bestek, opgesteld op basis van het saneringsplan en voorliggende onderzoeken, is ge-
reed. Deze documenten vormen de bijlagen voor de momenteel in voorbereiding zijnde twee 
aanbestedingen (zowel voor het vinden van de juiste aannemer als voor de milieukundige 
begeleiding). Planning is om na de bouwvak te starten met de sanering. Op dat moment is de 
aanbesteding dus afgerond en moeten de kosten bekend zijn. 

R J CDA08 Blz 209 - WMO aanvragen Het aantal WMO aanvragen is ten opzichte van 
2014 (aantal 2370) aanzienlijk verlaagd in 2015 
(aantal 542) Kunt u verklaren hoe dit komt?  
Op de gemeentelijke website staat dat de onder-
zoekstermijn/beantwoordingstermijn 6 weken is. 
Kunt u aangeven hoeveel van de aanvragen 
binnen dit termijn zijn behaald? 
Tevens staat op de website dat de aanvrager 
altijd na 6 weken, bij geen antwoord, de aanvraag 
opnieuw mag indienen. Hoeveel herhalingsaan-
vragen zijn er in 2015 ingediend én worden deze 
ook meegeteld in het aantal van 542? (zo ja dan 
zou het aantal aanvragen nog minder kunnen 
zijn) 

In uw vraag wordt het aantal van 542 genoemd. In de jaarrekening correspondeert dit nummer 
met het aantal mantelzorgers. Het aantal aanvragen WMO in 2015 was 751. We gaan ervan 
uit dat u dit aantal bedoeld. De daling van 2.370 naar 751 wordt veroorzaakt door een andere 
manier van registreren en tellen. Tot en met 2014 werden alle aanvragen geregistreerd en 
sinds 2015 is er een onderscheid tussen een melding en een aanvraag. Na melding volgt altijd 
een gesprek met een brede uitvraag. In sommige gevallen is er een andere oplossing dan een 
aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Zo niet, dan wordt er alsnog een aanvraag gedaan. 
In 2015 zijn er voor Ridderkerk 1.009 ‘nieuwe’ meldingen geregistreerd. Samen (751 + 1.009 
= 1.760) levert dat nog steeds een daling op. Dit kan voor een deel worden verklaard uit het 
feit dat er in 2014 een hausse was als gevolg van alle herindicaties Hulp bij het Huishouden, 
die allemaal geregistreerd zijn. In 2013 was het aantal aanvragen nog 1.560. 

R T CDA09 Blz 8 – Apparatuur Hofzaal In de RIB staat dat met de vorige exploitant nog 
geen afspraken waren gemaakt over beheer en 
onderhoud wat betreft de verdeling van de kos-
ten. Met Hotel Ridderkerk BV zijn wel heldere 
afspraken gemaakt. Hoe is de kostenverdeling? 

Er is in de huurovereenkomst met de nieuwe exploitant een kruisjeslijst opgenomen voor het 
beheer en onderhoud van de verschillende ruimten. Hierdoor is helder wie waarvoor verant-
woordelijk is en dus ook wie de kosten daarvoor draagt. 

R J CU01 Algemeen  De prestatie-indicatoren geven een puntschatter 
weer. Is er iets te zeggen over een 95% betrouw-
baarheidsinterval of over de verdeling van de 
achterliggende cijfers? Voor sommige indicatoren 
is het zelfs meer inzichtelijk wanneer gesproken 
wordt over een percentage beneden een bepaal-
de norm, een zgn. overschrijdingspercentage. 

Het Waarstaatjegemeente.nl onderzoek is een landelijk onderzoek dat door het Kwaliteit Insti-
tuut Nederlandse Gemeente (KING) is opgesteld. Het onderzoek is wetenschappelijk onder-
bouwd. De 95% betrouwbaarheidsinterval en overschrijdingspercentages worden dan ook 
gebruikt bij het trekken van de steekproef en het berekenen van de uitslagen. 

R J CU02 64 / bijstandsuitkering U schrijft: volgens Divosa is er een landelijke 
toename van 5%, in R’kerk 8%. (U haalt hiermee 
niet uw eigen doelstelling). Verderop (zelfde 
pagina, bij Jongeren) geeft u aan dat toename in 
R’kerk lager ligt dan landelijk? Dat lijkt tegenstrij-
dig, graag uitleg. 

In de tekst staat inderdaad een onjuistheid. Daar had moeten staan: ‘Zowel de toename van 
het aantal bijstandsuitkeringsgerechtigden als de toename van het aantal jongeren in de bij-
stand in Ridderkerk ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. 

R J CU03 69 / mantelzorgwaardering Er zijn minder pluimen aangevraagd dan ver-
wacht. Wat doet u er in 2016 extra aan om hier 

Er zal vaker over De Pluim worden gecommuniceerd. Er zullen interviews worden afgenomen 
met mantelzorgers en hun verhalen zullen worden gepubliceerd. Er zal gelet worden op de 
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meer aandacht aan te geven? manier van communiceren zodat mantelzorgers zich herkennen. Processen zijn gewijzigd, zo 

is bijvoorbeeld het onderzoeksverslag bij klantmanagers aangepast zodat de Pluim tijdens dat 
gesprek ook wordt meegenomen. Daarnaast zal de Pluim ook bij partners onder de aandacht 
worden gebracht, zodat zij ook mensen kunnen wijzen op de pluim. Mensen in het bestand 
zullen een formulier krijgen. 

R J CU04 69 / WMO Maatschappelijke 
opvang 

Waarom factureert Rotterdam niet?  Recent heeft de gemeente Rotterdam laten weten dat zij deze kosten niet in rekening brengt. 
Rotterdam wordt hiervoor als centrumgemeente gecompenseerd.  

R J CU05 72 /  vervoer over water Wanneer kunt u ons informeren over de gevolgen 
van de directe lijnverbinding naar Kinderdijk van-
uit Rotterdam voor het  
Driehoeksveer?  

In 2015 heeft het Driehoeksveer 82.819 personen overgezet. Dat is 11.640 minder dan vorig 
jaar. Deze vermindering is vrijwel geheel toe te rekenen aan de directe verbinding van de 
Waterbus naar Kinderdijk.  

R J CU06 72 / Vervoer per fiets Welke middelen zijn ingezet bij / met bedrijven 
om woon- werkverkeer met fiets te promoten? 

In samenwerking met de Verkeersonderneming is er een ondernemersontbijt georganiseerd 
over het woon-werkverkeer. 

R J CU07.1 76 / Openbaar groen plan-
matig onderhoud 

U geeft aan dat schade aangebracht aan bomen 
op de dader verhaald konden worden. Hiervan is 
€10.000 structureel. Hoe kunnen deze inkomsten 
structureel zijn? . 

Ervaring in de afgelopen jaren heeft uitgewezen dat door werkzaamheden aan kabels & lei-
dingen  (K&L) in het groen jaarlijks een schade ontstaat van 10.000,- . Dit betreft niet alleen 
schade aan bomen maar voornamelijk schade aan gazon en beplanting. 

R J CU07.2 76 / Openbaar groen plan-
matig onderhoud 

U geeft aan dat de kosten voor ontruiming van-
wege hennepteelt op de dader verhaald worden.  
Hoe kunnen de inkomsten daarvan structureel 
zijn? 

Met structureel worden de kosten bedoeld die wij maken om de hennepkwekerijen te ontman-
telen. Deze kosten bestaan o.a. uit inzet van het hennepteam en ontruimingskosten. Onze 
inspanningen zijn gericht op het verhalen van de ontruimingskosten op de dader. Dit invorde-
ringsproces is echter onderhavig aan beroep- en bezwaarprocedures, het traceren van de 
pleger en de financiële status van de pleger (bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigd). Derhalve zijn 
deze inkomsten niet structureel te noemen. 

R J CU08 118 / digitaal handhaven  Tijdelijk zijn er minder inkomsten gerealiseerd 
t.g.v. invoering nieuw systeem. Is het systeem 
inmiddels volledig geïmplementeerd? 

Het systeem om te controleren op parkeren is ingevoerd en hierop wordt sinds het laatste 
kwartaal 2015 weer gecontroleerd en gehandhaafd. 

R J CU09 184 / betalingstermijnen Hoe staat het met de betalingstermijnen? Zijn 
deze verbeterd t.o.v. vorig boekjaar? Bent u al 
benaderd door de VNG inzake “Monitor Betaal-
termijnen Overheid”? 

83% van de facturen 2015 zijn binnen de termijn van 30 dagen betaald. De monitor is ingevuld 
en via concern control verstuurd naar de VNG. 
 

R J CU10 192 / afrekening perso-
neelsrisico’s SenW 

Wij zijn verrast over deze post, is dit volgens 
afspraak en welke afspraak? 

Ja, dit is volgens artikel 2.2 van de oude raamovereenkomst.  

R K CU11 Algemeen Hoe staat het met de toezegging/positieve reactie 
(tijdens de begrotingsdag november 2015) aan 
de ChristenUnie over het nadenken hoe we slim 
met het overschot van de algemene reserve 
kunnen omgaan? Graag in Jip-en-Janneke-taal 
een uitleg met een paar rekenvoorbeelden. Uit-
gangspunt van de CU zou zijn dat het structureel 
ten goede komt aan de inwoners 

De mogelijkheden om de reserves niet alleen voor incidentele lasten in te zetten zijn beperkt. 
Het verlagen van boekwaarden van bestaande vaste activa ten laste van de reserves om zo 
lagere kapitaallasten te krijgen is niet toegestaan. 
Ook verbieden de nieuwe regels uit het BBV ons de reserves in te zetten om nieuwe investe-
ringen ten koste van een reserve te realiseren is. Wel mogen wij meerjarig de kapitaallasten 
van investeringen dekken uit een kapitaallastenreserve.  
De investering heeft op die manier geen invloed op de het saldo van de begroting. 
We realiseren op deze manier (gedeeltelijk) voorzieningen zonder de lokale belastingen te 
verhogen.  
 
Voor een eerste grove berekening van de kapitaallasten van investeringen hanteren wij, af-
hankelijk van de soort investering, als vuistregel een afschrijvingstermijn van 20 of 40 jaar en 
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een rente van ca. 2%. Het rentepercentage is een schatting.  
Uitgaand van de vuistregel kan met een reserve van ongeveer € 10 miljoen een investering 
van afgerond € 7,5 miljoen gerealiseerd worden. 
Zodra in een project meer bekend wordt, wordt ook de berekening van de benodigde omvang 
de reserve exacter.  

R K CU12 8 / IAP U stelt voor een reserve IAP in te stellen. Welk 
beeld heeft u op dit moment van de hoogte van 
deze reserve?  

De reserve IAP wordt gevormd om de ambities uit het IAP te realiseren. In de kadernota wordt 
voorgesteld een reserve IAP te vormen bij de begroting. De komende periode is nodig om de 
hoogte van de reserve te bepalen. Gedurende de looptijd van het IAP zal worden gemonitord 
of de omvang van de reserve niet groter is dan nodig om de projecten te kunnen uitvoeren. 

R K CU13 9 / WABO U geeft aan dat extra inzet gewenst is, en dat de 
wens is meer aandacht te besteden aan. Zijn dit 
geen wettelijke verplichtingen, ofwel: hebben we 
hier nog een keuze? 

De gewenste inzet is een keus maar aangeraden wordt om knelpunten in de uitvoering op te 
lossen. 
De gewenste inzet betreft:  
- Extra toezicht asbestsloop in verband met de geconstateerde ontduiking van de sloop-

meldingsplicht en mogelijk illegale asbeststromen; 
- Extra serviceverlening (voorlichtingstaken) vergunningsvrij bouwen aan burgers om 

bouwplannen op dit punt te toetsen (in verband met de complexe regelgeving na een re-
cente wetswijziging, komen burgers daar niet meer uit). Het Rijk adviseert in brochures en 
op de website om informatie in te winnen bij de gemeente; 

- Controles luchtfoto’s i.v.m. constateren illegale bouw en aanleveren juiste BAG gege-
vens; 

- Projectmatige controles bedrijventerreinen i.v.m. het feit dat gebleken is dat daar de nodi-
ge overtredingen (brandveiligheid, constructies, illegaal gebruik) aanwezig zijn; 

- Projectmatige controles illegale bouw binnen de gemeente in verband met de behoefte 
om hier op een structurele manier invulling aan te geven. 

R K CU14 10 / GAT A16 U schrijft: Zoals het er nu naar uitziet is RWS niet 
verplicht om dit gat te dichten… Kunt u wat meer 
uitleg geven over deze nieuwe informatie? En 
stuurt u aan op realisatie in 2017? 

Er zijn dit jaar (2015) geen overschrijdingen voor geluid (zie het geluidregister) en dus ook 
geen noodzaak voor RWS om het ‘gat’ te dichten. Elk jaar is RWS verplicht een rapportage op 
te stellen m.b.t. de geluidsontwikkeling van de snelwegen. Als die geluidsontwikkeling te hoog 
wordt moet RWS daar actie op ondernemen. Dat is tot nog toe niet het geval.  

R K CU15 11 / Intensivering aanpak 
vluchtelingen 

U heeft ambitie om de begeleiding naar inburge-
ring, scholing en werk intensiever te begeleiden. 
Doelt u (ook) op een verhoging van budget voor 
Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta? 

Stichting Vluchtelingenwerk (Zuidwest Nederland), locatie Ridderkerk ontvangt momenteel 
voldoende subsidie om hun werk goed uit te kunnen voeren. Vorig jaar is al besloten om voor 
2016 extra subsidie beschikbaar te stellen. De locatie is nu 5 dagen per week open (het waren 
er 4) en er zijn nu twee werkbegeleiders aangesteld (dat was er 1).  

R K CU16 13 Waarom verwerkt u de inflatiecorrectie in het 
meerjarenperspectief (2018-2029) niet? Of ver-
wacht u dat de inflatie naar 0 zal gaan?  

Het is in Ridderkerk gebruikelijk de meerjarenraming tegen vaste prijzen op te stellen.  
Meerjarige inflatie blijft een grove inschatting. De inflatie wordt door veel zaken beïnvloed wat 
de voorspelling moeilijk maakt en die jaarlijks bijgesteld moet worden. 

R J D66GL01 Blz. 32. OV A)Welke concrete acties heeft u in 2015 onder-
nomen om het OV voor Ridderkerk te verbeteren 
(uitgezonderd de buurtbus)?  
 
B) Heeft u nog steeds de ambitie om te komen tot 
een directe verbinding van Ridderkerk naar het 
belangrijkste OV knooppunt in de regio (R’dam 
CS)? 

Bij het overleg in 2015 met de vervoerder over het vervoerplan 2016 zijn suggesties gedaan 
voor verbetering van vooral de busverbinding met Dordrecht. Hierover bent u geïnformeerd 
middels een raadsinformatiebrief d.d. 26 november 2015.  
 
Op initiatief van de gemeente Ridderkerk is in de concept Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 
van de MRDH de te verkennen opgave ‘HOV Ridderkerk – Drechtsteden’ opgenomen 
Onze ambitie is het ontwikkelen van hoogwaardig openbaar busvervoer (HOV-bus) in de 
regio, in samenwerking met MRDH (Strategische Bereikbaarheidsagenda), Provincie Zuid 
Holland en Drechtsteden. Alle zetten in op onderzoek naar c.q. het realiseren van HOV in de 
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regio. Ridderkerk neemt actief deel aan de relevante onderzoeken en samenwerkingen. 
OV-verplaatsingen vanuit Ridderkerk zijn grotendeels georiënteerd op het stedelijk gebied van 
Rotterdam.  
In Rotterdam zijn er diverse gebieden die als ‘magneten’ fungeren door een concentratie van 
werkgelegenheid, onderwijs, winkels en zorginstellingen: omgeving Weena, omgeving Blaak, 
Dijkzigt, Kralingse Zoom, Alexander, Kop van Zuid, Zuidplein. Al deze locaties zijn met de 
metro bereikbaar. De OV-netwerkstructuur met buslijnen naar Zuidplein en  
Kralingse Zoom heeft als kenmerk dat alle genoemde locaties met één overstap bereikbaar 
zijn. Bij de genoemde HOV-verkenning kijken we dus breder dan alleen het bereiken van 
Rotterdam CS. 

R J D66GL02 BLZ 32: bereikbaarheid A)Waarom is het streefcijfer bereikbaarheid per 
auto een 8 terwijl het streefcijfer bereikbaarheid 
met OV een ‘7’ is? Zou het niet andersom moe-
ten zijn? 
B)Hoe verhouden deze cijfers zich tot de ambiti-
euze CO2 reductie doelstellingen? 

Deze cijfers zullen naar aanleiding van de mobiliteitsagenda worden bijgesteld. 
 
 
 
De MRDH streeft naar verduurzaming van het openbaar busvervoer. Er wordt ingezet op 
elektrisch aangedreven bussen. De vervanging van het huidig materieel is gepland tot 2025; 
vanaf dat moment zijn alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer vrij van schadelijke uitlaat-
gassen. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) tekende onlangs, onder andere 
samen met dhr. Langenberg (voorzitter Vervoersautoriteit MRDH) een overeenkomst met alle 
vervoerpartijen. 

R J D66GL03 Blz. 33  % 76Voldoende 
groen 

A)Is het parkje  Bolnes‘ Generaal  
Smutsstraat zoals genoemd in de motie groen-
compensatie voor de Ringdijk inmiddels aange-
legd?  
B)Wanneer gaat het participatietraject starten?  

a) De aanleg van het parkje maakt deel uit van een groter geheel. Dit bevat o.a. rioolvervan-
ging en herstraten van de omgeving Wetsstraat, Riebeekstraat. De participatie voor het parkje 
maakt onderdeel uit van het gehele project. 
b) Het participatietraject zal na het zomerreces starten. 

R J D66GL04 Blz. 35 Shoolgebouwen Wat was de overcappaciteit aan lokalen van 
schoolgebouwen in 2015? 

In bijlage 2 (factsheets) bij het IAP is op blz. 11 in tabel 1.0.2.2 de overcapaciteit weergege-
ven. 

 

Overschot (+)/ tekort (-) Cap. '15-'16 '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23 '23-'24 '24-'25 '29-'30
Rehobothschool 13      -2        -3        -3        -3        -3        -3        -3        -3        -3        -3        -2        
De Klimop 6       2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         2         
Ds G.H. Kerstenschool 12      -      -      -      -1        -1        -1        -1        -1        -1        -1        -      
De Wingerd 12      3         3         3         4         4         4         4         4         4         4         5         
     dislocatie (De Klimop) 6       
De Regenboog 15      4         4         3         3         3         2         2         2         2         3         3         
De Bongerd 12      3         2         3         3         3         3         3         4         4         4         4         
De Fontein 13      3         2         2         1         1         1         1         1         1         1         2         
De Bosweide 14      1         1         1         -      -      -      -      -      -      1         2         
De Botter (hoofd- & dislocatie 8       5         5         6         6         6         6         6         6         6         6         7         
     dislocatie 7       
De Noord 12      3         3         4         4         4         4         4         4         4         4         4         
De Piramide 13      5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         
     dislocatie (Rijsoord) 6       -      -      1         1         1         1         1         1         1         1         1         
De Reijer 15      2         1         1         1         -      -      -      1         1         1         1         
De Driemaster 5       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      
Dr. Schaepmanschool 8       1         -      -      -      -      -      -      -      1         1         1         
SBO De Burcht 15      7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         
Totaal 192    37       32       35       33       32       32       32       34       35       37       42       
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
R J D66GL05 Pag. 52 Toelichting begro-

tingsrechtmatigheid 
Meer nieuwe trajecten schuldhulpverlening.  
A)Hoeveel meer betreft dit?  
B)Wat is hiervan de oorzaak?  
C)Waarom heeft u dit niet gemeld bij de tweede 
tussenrapportage? 

Begin 2015 is een inhaalslag gemaakt om de wachtlijst weg te werken. Over geheel 2015 is er 
juist een daling te zien. 
A) In 2015 zijn 88 nieuwe dossiers in behandeling genomen. In 2014 waren dit er 145, en in 
2013 161. Er is dus al een aantal jaren sprake van een daling. Het aantal in behandeling zijn-
de dossiers is nog vrijwel gelijk gebleven:  
Op 31-12-2015 waren 346 dossiers in behandeling. Eind 2014 waren dit er 353 en eind 2013 
waren er 341 dossiers. 
B)Er is geen toename van het aantal nieuwe trajecten. 
C)Er is geen toename van het aantal nieuwe trajecten. 

R J D66GL06 Pag 53 WMO Huishoudelij-
keverzorging 

Wat is de reden van de daling van het aantal 
cliënten? 

De uitstroom is groter dan de instroom. Dit heeft met een aantal factoren te maken: 
- Voor klanten met wat spaargeld kan het voordeliger zijn de hulp zelf te betalen/regelen 

(dit i.v.m. de hoogte van de eigen bijdragen die via het CAK worden opgelegd en geïnd). 
- PGB klanten zien af van hulp nu de betalingen via het SVB lopen i.p.v. via de klant. 
- De verscherpte toetsing op rechtmatigheid en de communicatie met de SVB zorgt ervoor 

dat klanten of hun ondersteuning buiten de gemeente om gaan regelen of overstappen 
naar zorg in natura. 

- De leeftijdscategorie die HH hulp ontvangt ligt in Ridderkerk relatief hoog. Overlijden en 
doorstroom naar een intramurale setting zorgt voor een relatieve hoge uitstroom. 

- Landelijke berichtgeving rond de HH zorgt ervoor dat gemeenten (landelijk beeld) minder 
klanten een beroep doen op de gemeente voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp. 

R J D66GL07 Pag. 53 PGB A) Wat is de oorzaak van de onvoorziene daling 
van het aantal PGB cliënten? 
B) Wat zijn de absolute aantallen? 
C) Kunt garanderen dat met alle cliënten keuken-
tafelgesprekken gevoerd? 

A) Zie antwoord vraag D66GL06. 
B) Het aantal PGB cliënten voor Huishoudelijke Hulp bedroeg in: 2013: 169, 2014: 153, 2015: 
96. 
C) Dat is onze werkwijze. Alleen als er sprake is van een vervolgaanvraag kan het voorkomen 
dat het onderzoek telefonisch wordt gedaan, om mensen niet onnodig te belasten. 

R J D66GL08 Pag. 59 Het gemeentehuis 
is goed verzorgd 

U geeft aan dat er geen specifieke acties nodig 
zijn om het streefcijfer te halen. Tegelijk zien we 
dat het streefcijfer nauwelijks is gehaald de afge-
lopen jaren en de afgelopen jaren juist omlaag is 
gegaan. Hoe denkt u het streefcijfer dan te ha-
len?  

Bij het realiseren van de publieksbalies is extra aandacht voor de nummering van de loketten 
en is rekening gehouden met waarborgen privacy. Er zijn o.a. geluidsabsorberende schotten 
geplaatst. Ook zijn de beeldschermen beter zichtbaar voor de klant zodat de klant ter controle 
mee kan kijken. Het meubilair van de wachtruimte is inmiddels waar nodig hersteld.  

R J D66GL09 Pag. 63 Wachttijd 85% 
tevreden 

85% tevreden?  
Of 85% binnen de wettelijk gestelde termijn? 

85% van het totaal aantal cliënten dat een beroep doet op een voorziening. 

R J D66GL10 Blz. 95 (&37) luchtkwaliteit Wat is de realisatie van de CO2 reductie in 2015 
in %? 

Ridderkerk streeft naar een CO2-reductie van 40% in 2030 ten opzichte van 1990, zoals is 
vastgelegd in het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 behandeld in de gemeen-
teraad in november 2015. Om de doelstelling te behalen dienen we 3% CO2 per jaar te redu-
ceren. Hierop is het programma gericht. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Dit zal ge-
rapporteerd worden in het evaluatieverslag dat in november / december 2016 aan de raad 
wordt aangeboden. In de evaluatie zullen de effecten van projecten op de CO2 reductie be-
noemd worden. 

R J D66GL11 Pag 99 Verwarde personen A)Hoeveel incidenten hebben zich vorig jaar in 
Ridderkerk voorgedaan? B)Hebt u een indruk wat 
hiervan de oorzaak kan zijn? 

In 2015 hebben we in Ridderkerk 70 meldingen ontvangen van verwarde personen. De politie 
registreert deze cijfers. In 2014 lag dit aantal nog op 74. Dit betekent een lichte daling van 5%. 
De oorzaak voor verwardheid varieert van dementie tot psychoses. 
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R J D66GL12 Pag 122 paragraaf 2.3.2.1 

Risicoprofiel 
In deze paragraaf staat de zinssnede “De bena-
dering van het risico management is verbeterd en 
daarmee ook het risicoprofiel van de gemeente.” 
opgenomen.  
A) Kunt aan geven wat precies de strekking is 
van de opmerking dat het risicoprofiel van de 
gemeente is verbeterd? 
B) In het verleden werd NARIS gebruikt om het 
risico profiel te bepalen. Is dit nog steeds het 
geval?  

A) Risicomanagement is een proces dat volgens de hoofdlijnen van het COSO-ERM systeem 
wordt gevoerd. Dit systeem draagt bij aan een goede opbouw van het risicoprofiel. De grip op 
de risico's in processen is hiermee verbeterd wat leidt tot lagere risico's. Het is wel van belang 
om hierbij aan te geven dat het totaal aan risico's is toegenomen als gevolg van uitbreiding 
van taken van gemeente.  
B) Als ondersteunende software wordt inderdaad NARIS gebruikt voor o.a. registreren, mute-
ren en het genereren van het risicoprofiel. 

R J D66GL13 Pag.123 paragraaf 2.3.2.3 
risico 

Alle risico’s worden zo mogelijk 2 maal per jaar 
herijkt. Waar hangt dit van af? 

Voor het overgrote deel van de risico’s geldt dat we er naar streven deze 2 maal per jaar 
onder de loep te nemen. De focus ligt wel op de top 10 van de risico’s. Deze top 10 omvat 
gemiddeld 90% van alle risico’s die de gemeente loopt. Hierdoor wordt de aandacht voor 
kleinere of afnemende risico’s verlaagd. Bepaalde risico’s kennen een afhankelijkheid in 
waarden die niet met een halfjaarlijkse frequentie geïndexeerd worden. Hierdoor wordt de 
frequentie van het actualiseren ook beïnvloed. Er zijn ook risico’s die gekoppeld zijn aan lang-
lopende geschillen of extern uitgezette analyses en hierdoor langere tijd onveranderd blijven. 

R J D66GL14 Pag. 140 Liquiditeitsplan-
ning 

U geeft aan dat het in 2015 bijzonder lastig was 
om een betrouwbare planning te maken.  
A)Wat was (in financiële zin) het gevolg van niet 
uitkomende planning? M.a.w. wat heeft het de 
gemeente gekost?  
B)Verbetering van de sturing op de uitgaven 
heeft uw speciale aandacht. Welke concrete 
maatregelen treft u of heeft u al getroffen? 
C) Heeft de onderliggende oorzaak te maken met 
de BAR fusie? 

A) In maart 2015 is een langlopende lening van € 10mln. afgesloten terwijl achteraf bleek dat 
we deze liquide middelen pas aan het einde van het jaar nodig hadden. De rentelasten voor 
2015 met betrekking tot deze nieuwe lening zijn € 57.000,-. Omdat de rente in de loop van het 
jaar is gestegen kan niet dit hele bedrag als onnodige last worden aangemerkt. Een lening 
zou eind van het jaar toch nodig zijn geweest maar dan tegen een hogere rente. 
Als we deze lening in december hadden aangetrokken in plaats van maart, zou de rente over 
de totale looptijd van de lening hoger zijn uitgevallen. Er is dus sprake van een incidenteel 
nadeel in 2015 maar een structureel voordeel in de latere jaren. 
B) De grootste onzekerheid wat betreft de planning ligt bij het realiseren van de geplande 
investeringen. Er is inmiddels een start gemaakt met het opzetten van een systeem waarbij er 
beter in beeld wordt gehouden wanneer de geplande investeringen daadwerkelijk tot uitgaven 
gaan leiden. Er zal periodiek overleg zijn met de betrokkenen. 
C) Nee, dit heeft niets te maken met de BAR-Organisatie. 

R J D66GL15 Pag. 171 Staat van Reser-
ves 

-Risico afkoopsommen participatie. Waarom 
heeft u deze reserve nog nodig in 2017. Kan dit 
niet gewoon vanuit de exploitatie gedekt worden? 

De inzet van de reserve Risico afkoopsommen participatie is niet meer nodig. Daarom wordt 
in het voorliggende raadsvoorstel van de nota reserves en voorzieningen 2016-2019 ook aan 
uw raad voorgelegd deze reserve te laten vervallen. 

R J D66GL16 Pag 207 Voortgang presta-
tie- informatie programma’s 

De afgelopen jaren nemen zowel het aantal be-
drijfsvestigingen als het aantal arbeidsplaatsen 
gestaag af in Ridderkerk. 
A)Kunt u aangeven wat hiervan de oorzaak is?  
B)Kunt u aangeven welke middelen u vorig jaar 
heeft ingezet om deze trend te breken en wat 
hiervan het resultaat is? 

De economie trekt aan, bedrijven merken dit ook, zo horen we tijdens bedrijfsbezoeken. He-
laas is dit (nog) niet terug te zien in werkgelegenheidscijfers. De directe invloed van de ge-
meente hierop is beperkt. We stellen we werkgelegenheid aan de orde tijdens bedrijfsbezoe-
ken en andere ondernemerscontacten en hebben we twee ontbijten rond dit thema georgani-
seerd. 

R J D66GL17 Algemeen: representatie-
kosten 

Graag ontvangen wij een overzicht van de repre-
sentatiekosten en onkosten van de ambtenaren 
met een topinkomen en het gemeentebestuur? 

Zie bijlage 1. 
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R J D66GL18 Pag 209 PGB De gemeente heeft meer zorgtaken m.b.t. WMO 

gekregen. Kunt u de daling van het aantal clien-
ten PGB, ZIN en het totaal Wmo aanvragen ver-
klaren in relatie tot het toegenomen takenpakket?  

Uw vraag verwijst naar pagina 209 van de jaarrekening. Wij zien verschillende redenen die de 
daling van het aantal cliënten PGB en ZIN huishoudelijke hulp en aanvragen WMO kunnen 
verklaren. Deze redenen zijn genoemd bij de beantwoording van de vragen: D66GL06 & 
CDA08. 

R T D66GL19 Algemeen De accountant heeft in de jaarrekening een aan-
tal keer de opmerking geplaatst dat afwijkingen 
eerder gemeld hadden kunnen worden aan de 
raad (voorbeeld pagina 100 Jaarrekening).  
A)Hoe kunnen wij er van verzekerd zijn dat de nu 
voorliggende TuRap alle al bekende wijzigingen 
bevat?  
B)Hoe borgt u dit in uw processen?  

De laatste tussenrapportage wordt opgesteld op basis van informatie van eind mei/begin juni. 
Op dat moment was nog niet goed in te schatten dat deze budgetten per 31 december over-
schreden zouden worden. Wij streven altijd naar nauwkeurige en goede inschattingen van de 
mogelijke afwijkingen en zullen dat nog eens benadrukken in het plan van aanpak. 

R T D66GL20 Pag. 11 Re-
integratieprojecten 

U stelt voor de inburgering budgetten toe te voe-
gen aan de re-integratiebudgetten.  
A)Zijn de doelgroepen van deze twee potjes aan 
elkaar gelijk? 
B) Is het re-integratieproject alleen bestemd voor 
nieuwkomers?  
C) Heeft u hierover contact gehad met vluchtelin-
genwerk?  

De Wet inburgering wordt in 2016 niet meer door de gemeente uitgevoerd maar door DUO. In 
2015 werden er nog enkele inburgeringstrajecten uit gefinancierd, en ook taaltrajecten voor 
niet-inburgeringsplichtigen (vooral geen nieuwkomers) in het kader van re-integratie. Omdat 
we ernaar streven om taalondersteuning in toenemende mate integraal te koppelen aan re-
integratietrajecten worden deze middelen toegevoegd aan het re-integratiebudget. Dit staat 
dus los van de begeleiding door Vluchtelingenwerk in het kader van de huisvesting voor sta-
tushouders / vergunningenhouders. 

R K D66GL21 Algemeen Is het college het met D66/GroenLinks eens dat 
de raad vanuit haar budgetrecht een kadernota 
met zoveel PM posten en daarmee zo veel onze-
kerheden niet kan vaststellen? 

De kadernota wordt ter kennisgeving en niet ter vaststelling aangeboden. 
De kadernota is een richtlijn. Het college acht het niet juist kostenposten die niet goed zijn 
onderbouwd gekwantificeerd op te nemen. 

R K D66GL22 Blz 10, starterslening A)Uit welk onderzoek blijkt dat een starterslening 
een significante bijdrage levert aan de doorstro-
ming op de woningmarkt? 
B)Zijn er concrete cijfers waaruit dit blijkt? 

A. U heeft over dit onderwerp begin juni 2016 een raadsinformatiebrief ontvangen. Daarin 
heeft u kunnen lezen dat wij startersleningen zouden willen inzetten voor een specifieke doel-
groep. Het beoogde doel is om daarmee bij te dragen aan het vrij krijgen van sociale huurwo-
ningen voor de lage inkomensgroep, waaronder de primaire doelgroep.  
B. Wanneer besloten wordt vanaf 2017 op deze manier startersleningen te gaan verstrekken, 
zullen wij in 2018 gaan evalueren. Uit de evaluatie zal moeten blijken of het beoogde doel ook 
is bereikt. 

R K D66GL23 Blz  10, Duurzaamheids-
fonds 

U spreekt over een “forse C02 reductie”. Hoe 
vertaalt u deze doelstelling SMART?   

Het doel is om belemmeringen weg te nemen die inwoners, partners en bedrijven er nu nog 
van weerhouden te investeren in energiebesparing en (het zelf opwekken van) duurzame 
energie. We willen onderzoeken welke belemmeringen er nog zijn en hoe we deze kunnen 
wegnemen. Bijvoorbeeld via toegankelijke financieringsmogelijkheden- en constructies. In dit 
stadium is nog niet bekend of een duurzaamheidsfonds de meest effectieve wijze is en zo ja, 
welke CO2 reductie hiermee bereikt kan worden.  

R J EVR01 p. 3- bijlagen Waarom geen overzicht actualisering bestem-
mingsplannen? 

De door u gevraagde informatie staat in paragraaf 2.2.1.3 ‘Realisatie’ van de Jaarrekening 
onder het kopje ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen’. Daarin is beschreven wat het afgelopen 
jaar, voor wat betreft de actualisatie van bestemmingsplannen, is gerealiseerd.  
 
Voor 2016 is concreet gepland: 
- Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Centrum.  
- In voorbereiding nemen van het omgevingsplan  
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Donkersloot. De startnotitie daartoe is vastgesteld in februari 2016. 

- In voorbereiding nemen van het bestemmingsplan Woongebied. De startnotitie daartoe is 
vastgesteld in mei 2016. 

- Vervolg geven aan het visiedocument Centrum Oost, zodat een bestemmingsplan in 
voorbereiding genomen kan worden en de planning van het visiedocument gelijk gaan lo-
pen met de planning van de Toekomstvisie. 

 
Een planning op langere termijn is gelet op de aanstaande implementatie van de Omgevings-
wet niet te geven.   

R J EVR02 p. 14- gereal. Lasten-baten 
progr. 1 

Openbaar bibliotheekwerk: waarom voordeel van 
€ 6.500? 

Op basis van afspraken over de bibliotheekdienstverlening voor 2015 is er een subsidie ver-
strekt van in totaal € 1.394.090,--. Deze subsidie is nog niet definitief vastgesteld. De exacte 
hoogte van de uitgaven over 2015 waren bij het opstellen van de begroting niet bekend; het 
betreft een raming van de kosten. Deze bleek realistisch gelet op het uiteindelijke afwijkings-
percentage van slechts 0,46%. 

R J EVR03 p.18- muziekschool Graag overzicht van wat (ook door faillissement) 
is betaald aan ToBe in 2015? 

In totaal is in aan ToBe in 2015 in totaal een bedrag betaald van € 817.955: 
- Periode jan. t/m aug. 2015: € 493.632 
- Periode sept. t/m dec.2015: € 246.816 
- Oktober 2015                            €     4.993 -/- (verrekening teveel ontvangen subsidie 

2014) 
- December 201                           €    82.500  

(bijdrage voor de betaling van salarissen en loonverplichtingen in december op verzoek 
van de curator). 

R J EVR04 p. 22- integrale afweging 
ruimte 

Welke ontwikkelingen in de omgeving zijn aanlei-
ding act. bestem. plan Veren Ambacht uit te stel-
len? 

Actualisatie van het bestemmingsplan Veren Ambacht is in 2015 uitgesteld in afwachting van 
meer duidelijkheid rondom het vervolg van de locatie Boomgaard en de mogelijke dynamiek in 
het gebied ten opzichte van de ontwikkelingen in Nieuw Reijerwaard.  

R J EVR05 p. 23- woningmarkt afspra-
ken  

Hoe zijn de verhuisstromen in de subregio Zuid-
rand 2015? 

De Monitor op verhuisstromen moet worden geleverd door de Maaskoepel. De gegevens over 
2015 zijn nog niet ontvangen. Zodra de informatie is ontvangen, zullen we deze aan u door-
sturen. 

R J EVR06 p. 28 82 - waterkwaliteit Wat is de planning afkoppeling riolering- hemel-
water in andere gebieden? 
 
 

Er is geen projectplanning voor het afkoppelen van hemelwater. 
Bij herstructeringsprojecten, renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten wordt nagegaan of 
afkoppelen mogelijk is. 

R J EVR07 p.35- toeg. gezondheids-
zorg 

Project beweegmakelaar doorontwikkeld, is dit 
nog steeds een project, dus ‘tijdelijk’? 

Het doel is om de beweegmakelaar op te nemen in het uitvoeringsprogramma ‘verbindend 
bewegen’. Daarmee krijgt de beweegmakelaar dan een structurele schakelfunctie tussen 
sport, volksgezondheid en welzijn. Het project loopt nu door tot eind 2017.  

R J EVR08 p.39- goede inzameling hh 
afval 

Wat is de taak van Opnieuw &Co hierin, en hoe is 
de vergoeding aan hen opgebouwd? 

Opnieuw en Co (O&C)zamelt textiel, kleding en schoenen in met containers die bij de milieu-
parkjes staan in de wijken. Bewoners kunnen hun kleding en huisraad afgeven bij het maga-
zijn van O&C. Hiervoor ontvangt O&C geen vergoeding. O&C haalt bruikbaar huisraad aan 
huis op en krijgt hier een vergoeding van € 17,50 per adres en € 80,- per ingezamelde ton 
bruikbaar huisraad voor vermeden verbrandingskosten.  

R J EVR09 p. 51- minimabeleid Het voortbestaan Kledingbank is gegarandeerd, 
hoe ziet de samenwerking er uit? Hoe is de fi-
nanciële onderbouwing hiervan?  

Er is samen met de Kledingbank gekeken naar een structurele oplossing voor het behoud van 
de Kledingbank, op de huidige locatie. Er is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld tussen de Kledingbank en de gemeente, waarin zij een plan van aanpak hebben 
opgenomen voor het behoud van de Kledingbank. In de samenwerkingsovereenkomst is 
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afgesproken dat de gemeente de diensten die de Kledingbank aan de gemeente levert, ver-
goedt, op basis van daadwerkelijk geleverde diensten en voor een financiële vergoeding die 
vergelijkbaar is met andere aanbieders. Dit behelst een bijdrage van ca. € 850,- excl. BTW per 
maand (dit wordt gefinancierd vanuit het Minimabudget). Daarnaast is in de samenwerkings-
overeenkomst vastgelegd hoe de Kledingbank extra inkomsten zal genereren uit andere 
bronnen. Deze samenwerkingsovereenkomst zal in juni 2016 door beide partijen ondertekend 
worden. 

R J EVR10 p.59- gemeente-
huis/parkeergelegenheid 

Het oordeel bezoeker loopt hier terug, waarom? Het is onduidelijk waarom de score dit jaar lager is. Het zou kunnen dat bezoekers wat last 
hebben gehad van de bouw naast het gemeentehuis, maar de parkeergarage is altijd goed 
bereikbaar geweest. 

R J EVR11 p. 74- garantie regeling oud 
papier 

Hiervoor zijn nieuwe voorwaarden en afspraken 
gemaakt, werkt dat naar tevredenheid van alle 
partijen? 

De garantieregeling is niet veranderd, er is een convenant afgesproken met een vaste papier-
prijs. Conform de afspraken worden de kosten voor de inzet van voertuigen en chauffeurs 
doorberekend aan de verenigingen. Een aantal verenigingen merkt een teruglopende hoe-
veelheid ingezameld oud-papier, waardoor de opbrengst onder druk staat. Om vervolgens de 
kosten te beperken zal gezamenlijk gekeken moeten worden of de inzameling efficiënter kan 
verlopen. 

R J EVR12 p.78- klimaat Verplichting energiecoöperatie, dit is toch een 
particulier initiatief(de Groene Stroom) ?  Waar-
om dan een verplichting? Ik zie dit ook niet  in 
subsidie overzicht. 

Conform het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 is het doel de oprichting van 
een lokale energie coöperatie, zodat inwoners (met bijvoorbeeld geen geschikt dak of een 
kleinere portemonnee) kunnen investeren in zonne-energie. De oprichting van een energie 
coöperatie en het opzetten van projecten vraagt ondernemerschap en energie technische 
expertise. Ondanks de gewaardeerde inzet van de oprichters van de lokale energie coöperatie 
ontbreekt het de bestuurders nog aan kennis op dit gebied, geld en hulpvaardige handen en 
middelen. Deze middelen zijn dan ook nodig voor bijvoorbeeld communicatieactiviteiten, het 
onderzoeken van een constructie van een dak en de inzet van een projectleider voor de opzet 
van een eerste project (met de postcoderoosregeling).  

R J EVR13 p.87 86 - wegen en fietspa-
den 

Hoe staat het met de vlakheid en stabiliteit van 
voetpaden? 
 
 

De stabiliteit van de voet- en fietspaden is niets mis mee. De meeste klachten komen van 
wortelopdruk in voet -en fietspaden. Dit wordt bij de voetpaden hersteld met plaatselijke repa-
raties. Op de fietspaden aan de Rijnsingel, Sportlaan en de Karnebeekweg is de wortelopdruk 
een terugkerend probleem. Hier worden delen van de fietspaden die nu uitgevoerd zijn in 
tegels omgebouwd naar asfalt. De wortelopdruk moet hiermee verleden tijd zijn. 

R J EVR14 p.125- tabel weerstand Hoe kan het zijn dat er wordt gesproken over 
benodigde weerstandscapaciteit van €6.502.100 
terwijl de garantstelling voor Woonvisie met risico 
€28.936.500 (p. 187) er helemaal wordt buiten 
gelaten? (zie ook Vestia en Lochdale) 

Het door u genoemde bedrag betreft een indicatie van het deel waarvoor de gemeente kan 
worden aangesproken. Het risico dat dit ook werkelijk zal gebeuren is uitermate gering. In het 
verleden is gebleken dat wanneer er een woningbouwvereniging in de financiële problemen 
raakt, hiervoor diverse vangnetten zijn voordat er een beroep wordt gedaan op de gemeente 
die garantstaat. Als gevolg van deze risico inschatting is het effect op de weerstandcapaciteit 
laag. 

R J EVR15 p. 134- beheer Het onderhoud van het ‘water’ is geregeld, hoe zit 
het met de visstand? Wat is de rol van de ERHV 
hierin? 

De visstand is de afgelopen jaren niet intensief gemonitord.  
De gemeente is voornemens om het visrecht per 1 januari 2017 te verhuren aan ERHV De 
Waal.  
Met het verhuur van de visrechten aan de ERHV verkrijgt deze vereniging het recht om te 
vissen, schriftelijke toestemmingen (visvergunningen) uit te geven en vissen uit te zetten. Met 
de ERHV wordt afgesproken dat het visbeheer in goed overleg met de gemeente Ridderkerk 
zal plaatsvinden.  
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R J EVR16 p. 154- Cornelisland Er wordt gesproken over een bedrijfsverzamel-

gebouw op Cornelisland. Is de grond hiervoor 
door de gemeente geleverd? Indien dit niet het 
geval is, waarom wordt dan er dan over gespro-
ken bij de gemeentelijk stand van zaken? 

De grond is niet direct door de gemeente geleverd. 
Op het kavel zijn 24 bedrijfsunits gerealiseerd. Alle units zijn verkocht aan beleggers, maar 
nog niet alle units zijn in gebruik. Het aantal gevestigde bedrijven is genoemd, om inzicht te 
geven welke units daadwerkelijk door bedrijven worden gebruikt. Het gaat bij Cornelisland niet 
alleen om gronduitgifte maar ook om het aantal bedrijven dat zich daadwerkelijk in Ridderkerk 
vestigen. 

R J EVR17 p. 154- Cornelisland Ondanks de stagnerende grondverkopen, heeft 
de gemeente in 2015 nog minstens 10 ha. grond 
bijgekocht op Cornelisland. Hoe kan worden 
gesteld dat de gemeente geen extra risico’s 
loopt, de investeringen zijn toch met minstens 5 
miljoen toegenomen?  

Dat de gemeente geen extra risico’s loopt, slaat op de kosten van het bouw- en woonrijp ma-
ken. Deze kosten zijn ook voor de nieuw aangekochte grond goed in beeld. 
 
In de tweede alinea staat aangegeven dat: “Het tempo van gronduitgifte is een belangrijk 
risico in deze grondexploitatie”. Bij dit benoemde risico is de extra investering die de aankoop 
van de grond met zich meebrengt meegenomen.  

R J EVR18 p. 169- spec. uitzettingen 
korten dan één jaar 

De vordering op Uiterdijk Holding komt voort uit 
door hen gewenste ontwikkeling op Cornelisland. 
Hoe is het mogelijk dat de ontwikkelingen wel zijn 
doorgegaan, maar dat betaling achterwege is 
gebleven. Het is toch gebruikelijk dat de gemeen-
te zekerheid vraagt door borgstelling? 

Het is niet gebruikelijk dat er altijd om een borgstelling wordt gevraagd. Contractueel is vast-
gelegd dat Uiterdijk Holding de gemeente een exploitatiebijdrage betaalt. Op basis van de 
overeenkomst kan het bedrag worden gevorderd. In gezamenlijk overleg is overeengekomen 
dat Uiterdijk Holding de betaling doet op het moment dat zij gronden verkopen.  

R J EVR19 p. 193- overzicht éénmalige 
lasten/baten 

Huisvesting OBO, BBO en gymnastieklokalen 
waarvan de boekwaarde bij sloop of verkoop over 
het hoofd is gezien. Hoe kan dat?  Is dat bij meer 
panden het geval? 

Eén van de acties uit het IAP was/is ook om de administratie rondom de gebouwen op orde te 
krijgen. De activalijst m.b.t. deze investeringen/boekwaarden is in het kader van het IAP beke-
ken door de programmamanager Maatschappelijk Vastgoed, die daarmee een volledig beeld 
heeft gekregen van de volledige gemeentelijke vastgoedportefeuille.  

R J EVR20 p.212- overzicht subsidies Graag een uitgebreid overzicht van subsidies v.a. 
€ 500,-- 

Zie bijlage 4. 

R J EVR21 ------------------------------- Graag een overzicht met declaraties B&W en 
representatie kosten  

Zie bijlage 2 en 3. 

R J EVR22 ------------------------------- Graag een overzicht besteding budget Rekenka-
mer  

De rekenkamercommissie heeft in haar jaarverslag 2014-2015, dat u als raad heeft gehad op 
27 november 2015, laten weten de volgende uitgaven te hebben gedaan: 
Vergoedingen aan externe leden (presentiegelden en reiskosten) € 13.185.  
Kosten onderzoek Samenspel Gemeente en Gemeenschap € 1.500.  
Kosten onderzoek Sturingsrelatie Sport en Welzijn € 11.150.  
Kosten onderzoek Lokale Economie Ridderkerk € 9.865.  
Overige uitgaven  € 435.  
De kosten verbonden aan de werving van de nieuwe rekenkamercommissie zijn € 6.421 ge-
weest en ten laste gebracht van het budget van de rekenkamercommissie. 

R T EVR23 p.4 –niet budgettair neutrale 
wijzigingen 

IAP, € 110.000,-- en € 65.000,-- is dat alleen voor 
‘bureauwerk’ of ook al voor uitvoering? 

Het uitvoeren van het op 14 april jl. vastgestelde Integraal Accommodatieplan Ridderkerk kost 
extra capaciteit. Het gaat hier om inzet op voorbereiding van de raadsvoorstellen volgend uit 
het IAP, de uitvoering van de vraagstukken op maatschappelijk vastgoed (waarvoor kredieten 
zijn verstrekt), opstellen visie maatschappelijk invulling verenigingsgebouwen, optimaliseren 
huurovereenkomsten en modernisering van de verordening onderwijshuisvesting. Dit willen wij 
niet ten koste laten gaan van de voortgang van het proces. 

R T EVR24 p.15- programma 10 Wat is hernieuwbare elektriciteit? Een hernieuwbare bron moet voor onbeperkte tijd bruikbaar zijn. Hernieuwbare elektriciteit is 
dus elektriciteit opgewekt uit bijvoorbeeld windenergie of zonne-energie.  

R T EVR25 p. 18- actie programma Waarom is de onderliggende veiligheidsanalyse De veiligheidsanalyse is niet door het college gekomen, omdat de analyse niet breed genoeg 
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veiligheid niet door het college gekomen? was. Zo ontbrak er bijvoorbeeld in de analyse een vergelijking met de omliggende gemeenten 

en met gemeenten van een vergelijkbare grote.  
R T EVR26 p. 20- kadernota sport en 

bewegen 
Moet het WMO-platform het Maatschappelijk 
Burgerplatform zijn?  

Ja, dat klopt.  

R T EVR27 p.27- laadpunten elektrische 
fietsen 

Kan er een compleet overzicht van deze punten 
op de gemeente-site gezet worden? 

Via www.oplaadpunten.nl zijn alle laadpunten in Ridderkerk te bekijken. We zullen een link op 
de site plaatsen 

R T EVR28 p. 29- pilot éénrichting ver-
keer                   

Hoe is de stand van zaken nu, aangaande de 
pilot? 

De resultaten van de pilot zijn nog in bewerking, deze komen in juni 2016 beschikbaar. 

R T EVR29 p. 30- programma 8 welzijn Hoe is de financiering vanuit rijk en COA voor de 
instroom vluchtelingen en wat zijn de kosten voor 
de gemeente per vluchteling? 

Vanuit het Rijk worden er o.a. middelen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begelei-
ding en participatietraject. De rijksbijdrage per vergunninghouder bedraagt € 2.370,-.  
Per vergunninghouder zijn de kosten niet exact in beeld te brengen. Elke volwassen vergun-
ninghouder ontvangt in ieder geval een uitkering van de gemeente en een 2-jarig traject maat-
schappelijke begeleiding bij St. Vluchtelingenwerk. Daarnaast ontvangen zij ook bijzondere 
bijstand (in de vorm van een lening) om hun huis mee in te richten. 

R K EVR30 p. 10- gat A16 Een onhandige benaming voor ontbrekend deel, 
het lijkt nu of reparatie nodig is. Misschien aan-
passen? 

Dat kan. We staan open voor suggesties. 

R J LR01 BLZ.198 doorgeschoven 
prestaties 2015 - 2016 

Vraag; het overschot van de rekenkamercommis-
sie in 2015 is hier niet terug te vinden, staat dit 
ergens anders?. Zo nee kan het dan alsnog wor-
den opgenomen. 

De rekenkamercommissie had aan het einde van 2015 een voordelig saldo van € 1.017,75. 
Bij de bezuinigingen op het budget voor de rekenkamercommissie in het verleden heeft de 
raad besloten dat overschotten tot € 10.000,- kunnen worden doorgeschoven naar het vol-
gende jaar. 
Een bedrag van € 1.000,- zal worden opgenomen in bijlage 1 van de jaarstukken, doorge-
schoven prestaties, bij programma 1. De wijziging wordt financieel doorgevoerd bij de 2e Tus-
senrapportage. 

R T LR02 BLZ.5 programma 7 jeugd 
Er wordt gesproken over 
extra inzet door 4.25 FTE 
tijdelijk in te zetten voor de 
gebiedsteams. 

Vraag: op welke wijze wordt deze inzet gereali-
seerd, met externe inhuur van derden of door 
intern te schuiven met formatieplaatsen? En 
hoelang maakt men hier van gebruik? 

Deze inzet is gerealiseerd door uitbreiding van uren van reeds werkzame professionals en de 
inzet van extra professionals van externe organisaties. De kosten worden gedekt door ver-
schuiving en doelgerichte inzet van middelen binnen de bestaande begroting. De extra inzet 
wordt in ieder geval tot eind 2016 gepleegd. In de loop van 2016 wordt herzien in hoeverre 
verlenging nodig is.  

R T LR03 BLZ.5  programma 8 WMO; 
vergunninghouders 

Vraag: er wordt een projectleider aangesteld. Is 
dit een tijdelijke of een structurele  aanstelling? 

Vanuit de vaste formatie is er een tijdelijk projectleider (vanuit de afdeling projecten) aange-
steld voor de uitvoering van de motie, om extra vergunninghouders te huisvesten en hiervoor 
extra accommodatie te realiseren. 

R T LR04 BLZ.6 Programma 12 Saldo 
Kostenplaatsen, "Vooruitlo-
pend op de ontwikkeling 
van de gebiedsvisie PC 
Hooftparck en een nieuwe 
invulling van dit gebied is 
daarom e.e.a. gesloopt." 

Vraag: Tijdens behandeling BAR jaarstukken 
2015 stond te lezen dat PC Hooftparck tijdelijk 
wordt verhuurd aan Opnieuw & Co. In de begro-
ting 2016 staat totale huuropbrengsten 2016 
weergegeven. Is deze huuropbrengst verwerkt in 
de begroting van 2016?  

De huurinkomsten van Opnieuw en CO zijn € 9.276,- per jaar en € 3.000,- servicekosten. Dit 
zit onder de grens van € 25.000,-, waarboven e.e.a. in de tussenrapportages gemeld wordt. 

R T LR05 Algemene vraag over pro-
gramma 8 WMO 

Vraag; de raad van staten heeft op 18 mei 2016 
uitspraak gedaan over huishoudelijke hulp aan-
bieden als algemene voorziening. Gaat deze 
uitspraak gevolgen geven op de financiële begro-

De interpretatie van de uitspraken vindt momenteel plaats. Momenteel kunnen wij hierover 
nog geen uitspraak doen.  

http://www.oplaadpunten.nl/
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ting voor 2016?  

R K LR06 BLZ.3 Inleiding 
Er wordt aangegeven dat de 
algemene reserve goed 
gevuld is met € 33 miljoen  
De ondergrens van € 20 
miljoen is eerder door de 
raad bepaald. De laatste 
jaren groeit deze algemene 
reserve als maar hoger. 

Vraag: blijft de gemeente dan alsmaar “sparen” of 
wordt dit bedrag op een gegeven moment “ afge-
roomd” tot de ondergrens van 20 miljoen? 

Afromen van de reserves is geen doel op zich. Wel zetten wij in op het slim gebruiken van een 
deel van de reserves. Bijvoorbeeld door reserves te gebruiken voor het dekken van kapitaal-
lasten van nieuwe investeringen, een zogenaamde kapitaallastenreserve. 

R K LR07 BLZ.11  “De uitvoering van 
de schulddienstverlening is 
tot maart 2017 in handen 
van een externe dienstver-
lener. Hier zijn verschillende 
opties voor, zoals een 
nieuwe aanbesteding of een 
uitvoering door de eigen 
(BAR-) organisatie.” 

Vraag; kunt u aangeven wanneer het nieuwe 
aanbestedingsproces van start gaat en/of er 
vooraf een startnotitie aan de raad wordt voorge-
legd?  

Het is niet bij voorbaat bepaald dat er een nieuw aanbestedingsproces zal plaatsvinden. 
Op dit moment beoordelen we de opties: eigen uitvoering, nieuwe aanbesteding of inkoop bij 
een andere gemeente. Aan het college zal – nog voor de zomer – een voorstel worden ge-
daan. De uitvoering van het collegebesluit zal dan direct van start gaan. 
Het betreft hier een uitvoeringsaspect, dat onder de bevoegdheid van het college valt. Er is 
geen sprake van een geheel nieuwe aanbesteding, maar een herhaling van een reeds eerder 
uitgevoerde aanbesteding. Daarom zal er geen startnotitie aan de raad worden voorgelegd. 

R K LR08 Algemene vraag  Vraag; Er staan veel kosten nog in pm aangege-
ven. Kunt u een inschatting geven of deze pm 
kosten kunnen gaan leiden tot grote aanpassin-
gen aan de vastgestelde begroting voor 2017?  

De voorstellen met pm posten in de kadernota zijn nog niet genoeg uitgekristalliseerd. De 
periode tot aan zomer wordt hiervoor gebruikt. De pm posten kunnen inderdaad nog leiden tot 
aanpassingen in het voorlopige beeld van de begroting 2017.  

R J P18P01 17 / Subsidie Scouting Kunt u aangeven wat de totale kosten voor het 
nieuwe clubhuis zijn en wat de gevolgen van de 
verkeerde verantwoording zijn voor de kosten?  

De kosten voor de gemeente voor de nieuwbouw bedroegen € 180.000.  
Dit bedrag is nu in een keer ten laste gekomen van de exploitatie. 
De kapitaallasten van afgerond € 11.500 vallen de komende 20 jaar vrij. 

R J P18P02 79 / Vervanging gemaal 
P01 

Kunt u aangeven wat de totale kosten zijn voor 
de vervanging van het gemaal? 

Totaal € 1.246.282,- (bestaande uit: riolering aanpassing voor het gemaal, bouwkundig, instal-
laties, sloop oude gemaal en persleidingaansluiting van bestaand op nieuw). 

R J P18P03 102 / Betaald straatparke-
ren 

Kunt u een overzicht verstrekken met de totale 
lasten en baten m.b.t. betaald straatparkeren in 
2015? 

Overzicht 2015: 
Inkomsten:  
- betaald parkeren                        € 338.300,- 
- parkeervergunningen c.a.          €   26.400,- 
- parkeerboetes                            €     9.600,- 
Uitgaven: 
- kosten en kapitaallasten            € 115.000,- 
- toezicht                                      €   15.000,- 
 
In deze bedragen is niet opgenomen: personeels- en overheadkosten (m.u.v. toezichthou-
ders). Sinds enkele jaren vind hiervan namelijk geen doorberekening meer plaats naar het 
product Parkeren. Op basis van ervaringscijfers uit eerdere boekjaren bedraagt deze post 
totaal € 98.800,- 
Andere kosten die niet rechtstreeks doorberekend worden aan Parkeren zijn onderhoud ver-
harding, straatreiniging, openbare verlichting, riolering en bebording. Deze kostenpost be-
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draagt per jaar circa € 40.000,-.  

R J P18P04 118 / Haven- en kadegelden Realisatie 2015 is € 0,-. Wat is hier de oorzaak 
van? 

In 2015 is voor haven- en kadegelden een bedrag ontvangen van € 1.983,45. Er is echter 
verzuimd dit bedrag op te nemen in dit overzicht.  

R J P18P05 149 / Eneco Voor welke waarde zijn de aandelen in Eneco 
aangekocht? 

Aandelen Eneco zijn nooit aangekocht. Bij de opheffing van de gemeentelijke energiebedrij-
ven zijn deze samengegaan in Eneco. Zo is doorgegroeid naar de huidige situatie.  

R J P18P06 188 / hypotheekgaranties Kunt u aangeven wat het doel van deze hypo-
theekgaranties is? 

Het overzicht betreft de hypotheken met gemeentegarantie tot 1-1-1995. Het doel was destijds 
de bevordering van het eigen woningbezit en daar werkten bijna alle gemeenten aan mee. Als 
de gemeente garant stond voor de hypotheek bij de geldverstrekker, dan gold meestal een 
lagere hypotheekrente. 

R K P18P07 9 / Gratis OV Wordt er rekening gehouden met de recente 
ontwikkelingen inzake het afdragen van belasting 
op gratis openbaar vervoer? 

In het voorgestelde bedrag van € 54.000,- is geen rekening gehouden met de BTW-
verplichting van 6%. De gemeente Capelle a/d IJssel is in bezwaar gegaan en hebben aange-
kondigd desnoods in beroep te gaan. Voorlopig houden we rekening met de BTW-verplichting. 

R K P18P08 7 / Afvalscheiding Welke maatregelen gaat het college inzetten op 
het ruimen en tegengaan van zwerfafval? 

Het college blijft zich inzetten om de gevolgen van (zwerf)afval in de openbare ruimte bij kin-
deren via de basisscholen onder de aandacht te brengen. Naast afvallessen doen diverse 
scholen mee aan de pilot afvalscheiding 
(PMD). Gekoppeld daaraan voeren deze scholen zwerfafval opruim acties uit.  
Daarnaast zijn dit voorjaar bij de wijkoverleggen tientallen afvalgrijpers uitgereikt aan wijkbe-
woners die zwerfafval willen ruimen. Deze grijpers zijn beschikbaar bij diverse uitgiftepunten. 
Het faciliteren van deze voorzieningen blijft doorgaan.  
Voor de afvalbakken in de openbare ruimte is en afvalbakkenplan in voorbereiding. Naast de 
bepaling van op welke locaties moet een afvalbak staan zal aandacht worden besteed aan het 
scheiden van afval door zogenaamde duo-en triobakken te plaatsen. 
Specifieke locaties waar zwerfafval overlast is gesignaleerd worden nader onderzocht om de 
overlast te voorkomen. (Bijvoorbeeld Sportpark Reijerpark). 

R J PvdA01.1 P9 Hoeveel geld blijft er over op het Sociale Do-
mein? 

In de het sociale domein blijft er in 2015 een bedrag over van ongeveer € 1.25 miljoen. In de 
Bestuursrapportage Sociaal Domein 2015 leest u hoe dit bedrag is onderverdeeld naar de 
categorieën Jeugd, Wmo en Participatie. 

R J PvdA01.2 P17 Aangegeven wordt dat de subsidie voor het 
nieuwe clubhuis van Scouting Ridderkerk in 2014 
als investeringssubsidie is verantwoord. Op 
grond van het besluit Begroting en Verantwoor-
ding gemeenten moest dit echter als een exploi-
tatiesubsidie worden behandeld. Hoe heeft dit 
misverstand kunnen ontstaan?  

Bij het opstellen van de subsidiebeschikking was het BBV op dit punt nog onvoldoende be-
kend waardoor in de voorwaarden van de subsidiebeschikking niet is opgenomen dat tijdens 
de afschrijvingsperiode gedeeltelijke restitutie van de subsidie moet plaatsvinden indien het 
clubhuis gebruik voortijdig wordt beëindigd. 

R J PvdA02 P28 De peiling Ondernemersklimaat is uitgevoerd. 
Op welke korte termijn komen de resultaten naar 
de raad? 

Momenteel is de peiling ondernemingsklimaat nog gaande. De ondernemers van Ridderkerk 
hebben de gelegenheid om tot 11 juni a.s. de enquête in te vullen. De verwachting is, dat het 
rapport voor de zomervakantie naar de raad gestuurd kan worden. 

R J PvdA03.1 P20 
P27 

Op 10 juni 2015 heeft u voor de tweede keer een 
ideeëndag georganiseerd. Kunt u aangeven aan 
welke ideeën u deze collegeperiode nog wilt 
uitvoeren? 
Kunt u aangeven welke ideeën van de eerste 
ideeëndag inmiddels zijn uitgevoerd?  

Op de eerste Ideeëndag 2014 kwamen inwoners vooral nog met meldingen openbare ruimte 
en hulpvragen over de a.s. veranderingen in het sociaal domein. De tweede keer hebben we 
gericht gecommuniceerd over “Ridderkerk dragen we samen”, de veranderingen op het ge-
bied van participatie. Door onze inwoners is dat goed opgepakt en kwamen met andere vra-
gen. Op de dag zelf hebben we inwoners met ideeën gekoppeld aan partners of onderling 
gekoppeld. In enkele gevallen is de wijkregisseur ondersteunend opgetreden bij de uitwerking 
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Hoeveel kost het om een ideeëndag te organise-
ren (voorbereiding, de dag zelf, schriftelijke te-
rugkoppeling aan bezoekers, enz.)?  

van een idee. In de Combinatie is op 25 juni 2015 een lijst van de meest voorkomende ideeën 
gepubliceerd. De organisatiekosten bedroegen + € 5.000,-. 

R J PvdA03.2 P20 
P27 

J, p. 27: Tijdens de ideeëndag zijn diverse signa-
len afgegeven dat het onderhoudsniveau van de 
openbare ruimte als zeer matig wordt ervaren. 
Welke wijken springen er in positief en negatief 
opzicht tussenuit? Hoe verklaart u dat? 
 

Naast de ideeëndag weten wij ook via “Waar staat je gemeente” hoe er geoordeeld wordt over 
de kwaliteit van het onderhoud. Het oordeel is niet slecht, maar er worden terecht verbeter-
voorstellen gedaan, die beoordeeld worden op de mogelijkheid daar invulling aan te geven.  
Het op peil houden van het onderhoudsniveau is in de wijk Drievliet het lastigste. Dit heeft 
direct te maken met de inrichting van de openbare ruimte van de woonwijk ( veel bochten, 
veel obstakels, kleine groenvakken) waardoor het onderhoud arbeidsintensief is en de ge-
bruikte materialen (tegels, klinkers) waardoor onkruid op verharding al snel een hinderlijk 
beeld geeft.  
Opmerkingen over deze wijk zijn door ons al gesignaleerd en zijn deels terug te voeren op 
tekortkomingen van de aannemer die daar door ons op wordt aangesproken. 
 
Tijdens de ideeëndag zijn bijna 70 meldingen gedaan over / rondom de openbare ruimte. 
Hiervan gaan ca. 20 meldingen over uiteenlopende onderhoudszaken (uitvoering maaiwerk, 
verstopte kolk, kuil in trottoir, overhangend groen, slecht groen onderhoud, hoge stoeprand, 
kapotte lamp in lichtmast etc.) in de openbare ruimte verspreid over de diverse wijken.  
Naast de problematiek van het onderhoud in de wijk Drievliet zijn er op wijkniveau geen grote 
verschillen in het onderhoudsniveau.  

R J PvdA04.1 P30 
 
 
 
 
 

Aangegeven wordt dat het Bedrijvenregister Zuid-
Holland ten aanzien van het aantal arbeidsplaat-
sen andere cijfers geeft dan in voorgaande jaren 
(ook over de voorgaande jaren). De reden hier-
voor is niet bekend. Waarom is daarover geen 
navraag gedaan bij de registerbeheerder?  

Als we de cijfers van de afgelopen jaren met elkaar vergelijken blijkt, dat het kleine verschillen 
zijn en de trend vergelijkbaar is. Dit is voor ons geen aanleiding geweest om navraag te doen 
bij het bedrijvenregister Zuid-Holland. 

R J PvdA04.2 P30 
 
 

Een duidelijke daling van het aantal arbeidsplaat-
sen is zichtbaar. Bij decentralisaties is maatwerk 
de norm.  
Hoe gaat u om met de sollicitatieplicht en het 
aantal verplichte sollicitaties per week van bij-
standsgerechtigden?  

Omdat er minder arbeidsplaatsen beschikbaar zijn, is maatwerk nog belangrijker om een 
goede match te maken met openstaande vacatures. Op grond van maatwerk kan tijdens be-
paalde onderdelen van een re-integratietraject soepel worden omgegaan met sollicitatiever-
plichtingen, en iemand daarvan ook vrijgesteld worden. 

R J PvdA04.3 P30 
 

Mensen mogen zelf met een plan voor een te-
genprestatie komen. Hoe en waar communiceert 
u dit? Sluit u groepen uit van deze mogelijkheid? 
Graag motiveren 

In de Verordening Tegenprestatie Participatiewet staat uitgelegd dat iemand zelf met een 
voorstel kan komen. Intern is dit besproken en verder uitgewerkt in richtlijnen voor de uitvoe-
ring. Verplichtingen die verbonden zijn aan een uitkering worden individueel door een klant-
manager gecommuniceerd. Er worden geen groepen uitgesloten van deze mogelijkheid. 

R J PvdA04.4  Welke inzet wordt gepleegd om te bevorderen 
dat jonge mensen met een uitkering naar ver-
mogen mee kunnen doen in de samenleving? 
(zie ook p64) 

De regionale aanpak Jeugdwerkloosheid heeft in 2015 een vervolg gekregen. Daarnaast is de 
samenwerking met de regionale partner op dit gebied, de Jonge Krijger, voortgezet. Momen-
teel wordt gewerkt aan een plan om de jongeren (immers een groeiende doelgroep binnen de 
Participatiewet) beter te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. 

R J PvdA04.5 P50/51 
 

Welke meetbare doelen streeft u naar op het 
gebied van Werk en inkomen? 
 
 

Afhankelijk van onderwerp zijn er wettelijke doeleinden (bijvoorbeeld Banenafspraak), doel-
einden m.b.t. de ontwikkeling van het bestand, en budgettaire doeleinden. Maatschappelijke 
effecten in relatie tot bijvoorbeeld preventie, zijn minder meetbaar. 
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Welke prestatie indicatoren heeft u vastgesteld 
voor het Project impuls Werk? 
 
 
 
Hoeveel mensen (in aantal en percentage) wer-
ken een half jaar na plaatsing nog steeds bij 
dezelfde werkgever? 
 
 
 
 
 
Welke tegenprestatie moeten klanten verrichten 
in samenwerking met Connect2Act? 

Voor het Project Impuls Werk is per onderdeel een zo SMART mogelijk resultaat geformu-
leerd; in totaal zijn dit er 20. Dat varieert van het aantal mensen dat door Randstad in traject is 
genomen tot het percentage mensen dat in het doelgroepregister is opgenomen. Het voert te 
ver om al deze resultaten hier op te nemen.  
 
Het is niet bekend hoeveel mensen na een half jaar nog bij dezelfde werkgever werkzaam 
zijn. Als mensen geen uitkering meer hebben, en niet terugkomen voor een uitkering, houden 
we geen gegevens bij over mutaties van werkgevers, terwijl ze wel bij een andere werkgever 
aangenomen kunnen zijn. 
In 2015 zijn 68 mensen begeleid naar werk. Van hen zijn er 4 personen die binnen een termijn 
van 6 maanden na het beëindigen van de uitkering opnieuw een uitkering hebben aange-
vraagd. Van hen hebben 2 personen inmiddels weer werk. 
 
Met Connect2Act is afgesproken dat zij onbetaalde activiteiten zoveel mogelijk afstemmen op 
de mogelijkheden en affiniteit van de klant. Om daar inzicht in te krijgen, en voor te bereiden 
op onbetaalde activiteiten, kan ook een training worden aangeboden.  

R J PvdA04.6 P50/51 
 

Hoeveel mensen zitten in het Doelgroepregister? 
 
 
Bij welke bedrijven en organisaties zijn mensen 
geplaatst? 
 
Hoeveel mensen werken een half jaar na plaat-
sing nog steeds bij dezelfde werkgever 

Eind 2015 waren vanuit ons klantenbestand 32 personen in het doelgroepenregister opgeno-
men. 
 
Mensen worden voor werktrajecten vooral geplaatst bij Beheer en Onderhoud en Opnieuw en 
Co. Via het Werkgeversservicepunt van de BAR-organisatie zijn in 2015 alleen mensen op 
een garantiebaan geplaatst bij de BAR-organisatie. 
Het is niet bekend hoeveel mensen na een half jaar nog bij dezelfde werkgever werkzaam 
zijn. Als mensen geen uitkering meer hebben, en niet terugkomen voor een uitkering, houden 
we geen gegevens bij over mutaties van werkgevers, terwijl ze wel bij een andere werkgever 
aangenomen kunnen zijn. 
In 2015 zijn 68 mensen begeleid naar werk. Van hen zijn er 4 personen die binnen een termijn 
van 6 maanden na het beëindigen van de uitkering opnieuw een uitkering hebben aange-
vraagd. Van hen hebben 2 personen inmiddels weer werk. 

R J PvdA04.7 P50/51 
 

Algemeen: Welke trajecten zijn succesvol. En 
welke niet. Waarom wel/niet? Is er bij de ge-
meenten een ‘Werkcoach’ aangesteld die zich 
bezighoudt met deze trajecten of moeten bijv. 
klantmanagers ‘het erbij doen’? 

Trajecten zijn om verschillende redenen succesvol. Ze helpen o.a. om werknemersvaardighe-
den te ontwikkelen en te behouden, kunnen voorbereiden op werk in loondienst, kunnen het 
welzijn van mensen bevorderen, of bijdragen aan de motivatie om te gaan werken. Het succes 
is mede afhankelijk van de inzet van de klant, de activiteiten en doelstellingen van het traject, 
de samenwerking tussen klantmanager werk, accountmanager, jobcoach, en de werkgevende 
organisatie. Via de (leer)werktrajecten zijn in 2015 19 personen uitgestroomd naar werk (zie 
ook de bestuursrapportages voor meer informatie). 

R J PvdA04.8 P50/51 
 

Pag. 74 Werkstages: Hoe lang duren deze werk-
stages voordat inzichtelijk is of men kan door-
stromen naar een betaalde baan en hoe hoog is 
de uitstroom?  

De inschatting is dat iedereen die voor een werkstage wordt aangemeld t.z.t. ook kan uitstro-
men naar betaalde arbeid, al dan niet met ondersteuning. Vanwege individuele verschillen, en 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verschilt de tijd die nodig is om jobready te worden en uit 
te stromen. Werkstages duren in eerste instantie 3 maanden tot 1 jaar. Indien in deze periode 
duidelijk wordt dat er naast werkervaring nog andere instrumenten nodig zijn, zoals scholing, 
kan dat worden georganiseerd. Zie ook vraag PvdA04.7 

R J PvdA05 P 32 1) wordt dat de Westmolendijk en de Molensteeg 
fietsvriendelijker zijn gemaakt. In hoeverre heeft 

De St. Jorisstraat is na de proef met éénrichtingverkeer in de oude staat teruggebracht met 
dat verschil, dat de wegbreedte bij de versmalling bij de aansluiting Molensteeg iets vergroot 
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het weer openstellen van de Sint Jorisstraat voor 
het verkeer in beide richtingen een negatief effect 
op de fietsvriendelijkheid?  
 
2)In de commissie Samen Wonen van 7 april 
2016 is aangegeven dat de resultaten van de 
pilot naar verwachting in april naar de raad zou-
den worden gestuurd. Dat is niet gebeurd. Wan-
neer kan de raad de resultaten tegemoet zien? 
 
3)Aan de hand van welke criteria zal worden 
beoordeeld of de pilot al dan niet als een succes 
kan worden beschouwd? 

is. Daarmee is de fietsveiligheid in de St. Jorisstraat iets verbeterd. Het fietsvriendelijk maken 
van de Molensteeg en Westmolendijk hebben daar geen invloed op. 
 
 
De resultaten van de pilot zijn nog in bewerking, deze komen in juni 2016 beschikbaar. 
 
 
 
 
 
Hiervoor verwijzen wij u naar de nog te verstrekken informatie over het resultaat van de proef. 

R J PvdA06 35 Het project Beweegmakelaar is doorontwikkeld.  
1) Welke veranderingen zijn aangebracht en 

waarom?  
2) Waarom is er in 2015 een nieuw tevreden-

heidsonderzoek ontwikkeld? 
3) Wanneer wordt de tevredenheid gemeten? 
 

1) In 2015 is de beweegmakelaar ingezet t.b.v. de projecten Gezondheid in Beweging en 
70fit. Hierbij is de rol van de beweegmakelaar als verbinder tussen zorgaanbieders, ge-
meente als verwijzer en het beweegaanbod verder versterkt. Naast het bijeenbrengen 
van vraag en aanbod op het vlak van bewegen in brede zin was de beweegmakelaar in 
2015 ook actief in de verbinding tussen zorgaanbieders in 1 e en 2e lijn m.b.t. innovatieve 
ideeën omtrent behoud en vergroten van fysieke mobiliteit voor ouderen in de woonom-
geving. Tenslotte was de beweegmakelaar actief betrokken bij het tot stand komen van 
de kadernota verbindend bewegen. 

2) Om de cliënttevredenheid in relatie tot de decentralisaties in het sociaal domein breed te 
kunnen volgen is een nieuw onderzoek ontwikkeld. 

3) Dit wordt jaarlijks gemeten. 
R J PvdA07 P47 Kunt u een overzicht geven van de enge plekken 

die na de inventarisatie in 2015 inmiddels zijn 
aangepakt? 

Van de meldingen (11) die binnengekomen zijn is er 1 daadwerkelijk aangepakt. Dit betrof het 
achterpad bij basisschool de Bongerd. De overige plekken, kwamen niet in aanmerking omdat 
er voor deze donkere plekken/wegen een alternatieve niet donkere route is. De enge plekken 
die aangedragen zijn, maar niet in ons beheer, zijn doorgegeven aan de betreffende eigenaar.  

R J PvdA08.1 P39 Het verzorgen van een goede inzameling huis-
houdelijk afval: 
Het is onduidelijk waar mensen kunnen melden 
van een storing aan de ondergrondse containers 
in het weekend. Daardoor stapelen de vuilniszak-
ken zich op naast de containers. Waar kunnen 
mensen in het weekend storingen etc. 

Dit is het nummer van de gemeente, waarbij wordt doorverwezen naar de storingsdienst. 
Intern worden dit soort storingen vervolgens doorgezet naar afval. 
 

R J PvdA08.2 P39 Op p48 : Aangegeven wordt dat er geen toename 
van zwerfafval is geconstateerd. Kunt u aange-
ven of de hoeveelheid zwerfafval ongeveer gelijk 
is gebleven, of dat er sprake is van een afname? 
Hoe verklaart u dat? 
Is er sprake van een toe of afname van de over-
last van hondepoep? Wat is het doel tav deze 
overlast en wanneer moet dit zijn bereikt?  

Ons gevoel geeft aan dat er geen sprake is van een toename van zwerfafval. Om het gevoel 
deels te kunnen meten wordt in 2016 drie keer een meting gedaan naar o.a. het soort en het 
aantal aanwezig (zwerf) afval in de openbare ruimte verdeeld in de locaties verharding/ open-
baar groen en water. 
Deze meting wordt uitsluitend gedaan in gebieden waar de scholen meedoen met de pilot 
afvalscheiding en gekoppeld daaraan vier keer per jaar een zwerfafvalactie uitvoeren in een 
gebied rond de school.  Deze metingen zullen een betere indicatie van de hoeveelheid zwerf-
afval geven. 
Dit jaar wordt meegedaan aan “de verkiezing schoonste winkelgebied ” georganiseerd door 
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Nederland Schoon waarbij de bezoekers wordt gevraagd naar hoe schoon zij het winkelge-
bied ervaren. Onderzoek wordt gedaan bij de winkelgebieden Ridderkerk Centrum, Bolnes, 
Vlietplein en Dillenburgplein. De uitkomsten geven input over de aanwezige vervuilingsgraad. 
Dit kan de basis vormen om in overleg met winkeliers actie te gaan ondernemen tegen de 
vervuiling.  
Cijfers rondom overlast van hondenpoep zijn er niet. 
Er bestaat bij de inwoners wel onvrede over de aanwezigheid van hondenpoep. In 2016 wor-
den de regels rondom het hondenbeleid; geen hondenbelasting, regels rondom loslopen en 
opruimen van hondenpoep wederom gepubliceerd. Tevens willen wij contact zoeken met 
hondenbezitters om knelpunten die zij ervaren vanuit het hondenbeleid en de praktijk te inven-
tariseren en waar mogelijk voorzieningen te treffen die zowel voor de hondenbezitter als de 
niet hondenbezitter kunnen leiden tot meer respect onderling. 

R J PvdA09 P53 De recente uitspraak 18 mei van de Centrale 
raad van Beroep ten aanzien Huishoudelijke Hulp 
en de WMO heeft ook betrekking op Ridderkerk. 
 
1) Op welke termijn ontvangt de raad een voor-

stel tot aanpassing van Beleid? 
2) Welke percentage van de mensen die be-

zwaar hebben ingediend tav indicatiestelling 
en uren HH zijn er in uren op vooruit ge-
gaan? 

3) Hoeveel is er over van het HHT budget?  
4) En blijft dat behouden voor de doelgroep? 

Waarom wel/niet? 
WMO Eigen bijdrage 
De gemeenteraad stelt de Eigen Bijdrage en de 
hoogte  van de Eigen Bijdrage vast. In de uitzen-
ding van Nieuwsuur werd duidelijk dat mensen 
zorg mijden vanwege de (stapeling van ) Eigen 
bijdrage.  
5) Welke acties heeft u ondernomen om zorg-

mijding te signaleren en te voorkomen? 
6) Wordt in keukentafel- en zorggesprekken etc 

altijd de vrije keuze gegeven voor ZIN of 
PGB?  

7) In welke gevallen niet?  
8) Wordt in de afweging ook de situatie van de 

ouders cq kinderen meegewogen?  
9) Hoe monitort u dit?  
P202 
10) Past het Primaat van verhuizen bij de inzet 

op maatwerk en de cliënt centraal? Waarom 
wel/niet? 

1) De interpretatie van de uitspraken vindt plaats. Momenteel kunnen wij hierover nog geen 
uitspraak doen. 

2) De vraag m.b.t. percentage inwoners wiens bezwaar is toegekend en indicatie uren HH is 
toegenomen is onvoldoende gespecificeerd om te kunnen beantwoorden. 

3) HHT-budget:  
Begroot:            259.000 
Uitgegeven:        63.250 
Restant:            195.750 

4) Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De gemeenteraad 
kan altijd besluiten geld uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor deze doel-
groep. Daarnaast heeft de reserve Sociaal Domein per 31-12-2015 al een saldo van ruim 
€ 1,6 mln. 

5) Acties om zorgmijding te voorkomen: bij signalen dat cliënten van zorg af lijken te willen 
zien vanwege de eigen bijdrage wordt er actief naar een oplossing gezocht. Er is aan-
dacht voor zorgmijding in de gesprekken die ambtenaren in de uitvoering van WMO voe-
ren, en in het bijzonder bij gesprekken i.h.k.v. herindicaties.  

6) Ja, in keukentafel/zorggesprekken wordt altijd de vrije keuze gelaten voor ZIN of PGB.  
7) Uitzonderingen: Wanneer niet voldaan wordt of kan worden aan de criteria zoals opge-

nomen in artikel 5 van de beleidsregels, waaronder zekerheid rondom de continuïteit van 
de hulpverlening.   

8) Situatie ouders/kinderen: Ja, als er direct betrokkenen zijn die in staat zijn het PGB te 
beheren als dat nodig is kan er eerder tot verstrekking van PGB worden overgegaan, dan 
wanneer dat dit niet het geval is. 

9) Monitoring PGB: Client is verantwoordelijk voor de besteding en verantwoording van het 
PGB. Dit blijkt ook uit het ondersteuningsplan dat wordt opgesteld, waarin o.a. resultaat 
en evaluatie zijn opgenomen. 

10) Primaat verhuizen vs maatwerk: er is altijd sprake van een afweging tussen verhuizen en 
het beoordelen van de persoonlijke omstandigheden. Hierbij wordt ook gekeken naar de 
inzet van mantelzorg. 
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R J PvdA10 P49 Trends en Ontwikkelingen, Voorzieningen: Rid-

derkerk heeft te maken met een sterke vergrijzing 
van de inwoners, maar bij de HH ziet men een 
afname van het aantal klanten met schoonmaak-
voorziening in 2015. Hoe is dit te verklaren?  

Zie antwoord vraag D66GL06. 

R J PvdA11 P52 Waarom zijn de kosten van handhaving ten laste 
gebracht van de BUIG-middelen.? 
Daardoor ontstaat een nadeel, waar staat het 
voordeel vanwege de extra rijksbijdrage BUIG 
van €819.000? 

Een van de begrotingsposten bij de BUIG-middelen betrof advieskosten. Omdat er voor de 
handhaving is samengewerkt met een externe organisatie zijn die kosten ten laste gebracht 
van de BUIG-middelen, en zijn de middelen voor handhaving daaraan toegevoegd (zie ook 
vraag PvdA31). 

R J PvdA12 P54 Maatwerk is de norm bij de Decentralisaties. 
Vanuit de organisatie wordt nog gewerkt met een 
verstrekkingen boek. Bijvoorbeeld ‘bij astma 
vergoeden wij alleen vloerbedekking en gordij-
nen’ en wordt er niet gekeken naar de persoonlij-
ke situatie.  
1) Welke extra impuls wordt er in 2016 gegeven 

om de kanteling in de organisatie door te zet-
ten? 

2) Bent u bereid om het budget voorzieningen 
gehandicapten voor doelgroep te behouden? 
Waarom wel/niet? 

1) Er wordt altijd gekeken naar de omstandigheden van de cliënt. Een verstrekkingenboek is 
een leidraad, maar in specifieke gevallen kan en wordt er van afgeweken. De impuls in de 
organisatie wordt kracht bijgezet via het programma “Samen Veranderen” 

2) Ja. 

R J PvdA13 P55 Graag een overzicht van de postafhandelings-
termijnen. 
Waarom wordt er niet standaard een ontvangst-
bevestiging gegeven bij afgifte van stukken aan 
de balie/receptie? 

Aanvragen van burgers en bedrijven per post worden onderverdeeld in zaaktypen. Per type is 
er een wettelijke termijn van afhandeling. Deze wordt toegepast. In sommige gevallen hante-
ren we een kortere termijn. Het gaat om meer dan 400 zaaktypen met een daaraan gekoppel-
de termijn, variërend van enkele dagen tot een jaar. 
Bij afgifte van stukken in de gemeentehuizen wordt enkel op verzoek van de bezorger een 
ontvangstbevestiging verstrekt. 

R J PvdA14 P62 BAR Dichtbij is door u ingehuurd om zowel de 
toegang tot voorzieningen te regelen als ook de 
kwaliteit te monitoren.  
1) Wat is uw mening over de kwaliteit van de 

monitoring? 
2) Welke aandachts- en verbeterpunten zijn 

daar in 2015 uit voortgekomen? 
3) Hoe gaat u om met de toename van verwar-

de personen waarbij het resultaat schoon 
huis lastig te bereiken is?  

1) De kwaliteit van de monitoring is in onze ogen goed. 
Wanneer er in individuele zaken geconstateerd wordt dat het resultaat niet behaald wordt, 
wordt meteen bijgestuurd. 
In 2015 is er goed gecommuniceerd over de HHT-regeling. In 2016 wordt dit weer opgepakt. 
2) Geen, we zijn tevreden. 
3) Wij zien geen toename van het aantal verwarde personen met een indicatie HH waarbij 

het lastig is om het resultaat schoon huis te bereiken. 

R J PvdA15.1 P63 De vervoerder voert het eigen klanttevredenheid 
onderzoek uit. Dat klinkt als de slager keurt zijn 
eigen vlees.. 
Op welke wijze is de gemeente betrokken bij het 
monitoren van de kwaliteit van de klanttevreden-
heidonderzoeken? 

Wij hebben inzicht gekregen in alle ingekomen reacties en zijn nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de uiteindelijke documenten. 
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R J PvdA15.2 P63 Op welke wijze is de gemeente betrokken bij het 

monitoren van de kwaliteit van de klanttevreden-
heidonderzoek BAR-dichtbij?  

De gemeente geeft opdracht aan BAR-dichtbij de kwaliteit te monitoren en aan de gemeente 
te rapporteren.  

R J PvdA16 P69 Hoeveel is in Ridderkerk bezuinigt tov 2014 op de 
WMO begeleiding?  

In het jaar 2015 is gemiddeld 15% op de maximale tarieven voor de begeleiding verlaagd 
t.o.v. 2014. 

R J PvdA17 P72 Openbaar Vervoer: het OV per bus is met name 
in de avonduren en in het weekend zeker niet 
optimaal. Studenten met avondcolleges moeten 
vaak omrijden en meerdere keren overstappen 
om thuis te komen. Busverbinding met Dordrecht 
is verre van regelmatig en om naar Dordrecht te 
reizen zou men met de bus naar Station Rotter-
dam Lombardijen of Station Barendrecht moeten 
reizen om daar de trein te nemen. Hoe verwacht 
u dit te verbeteren? 
 
Lijn 601 verbindt de gemeentehuizen van Ridder-
kerk en Barendrecht. Hoeveel ambtenaren ma-
ken gebruik van deze lijn? Op welke wijze stimu-
leert u intern het gebruik van deze lijn? 
 
 p. 97: Aangegeven wordt dat wordt gepartici-
peerd bij het opstellen van vervoerplannen. In 
2015 is de raad middels een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over wijzigingen in de dienstrege-
ling van het streekvervoer voor 2016. Kan de 
raad hierover jaarlijks worden geïnformeerd mid-
dels een raadsinformatiebrief?  

Bij het overleg in 2015 met de vervoerder over het vervoerplan 2016 zijn suggesties gedaan 
voor verbetering van vooral de busverbinding met Dordrecht. Hierover bent u geïnformeerd 
middels een raadsinformatiebrief d.d. 26 november 2015.  
Onze ambitie is het ontwikkelen van hoogwaardig openbaar busvervoer (HOV-bus) in de 
regio, in samenwerking met MRDH (Strategische Bereikbaarheidsagenda), Provincie Zuid 
Holland en Drechtsteden. Allen zetten in op onderzoek naar c.q. het realiseren van HOV-bus 
in de regio. Ridderkerk neemt hieraan actief deel. 
 
 
 
 
Op intranet wordt deze vervoersmogelijkheid actief onder de aandacht gebracht. Uit reacties 
blijkt dat de buslijn regelmatig wordt gebruikt en gewaardeerd. 
 
 
 
Wij zullen de raad voortaan jaarlijks informeren over wijzigingen in de dienstregeling via de 
weekmail of een raadsinformatiebrief. 

R J PvdA18 P73 Aangegeven wordt dat naast een ruim aanbod 
aan hoogwaardige voorzieningen in het centrum 
een goed voorzieningenniveau op wijkniveau 
essentieel is. Juist de tevredenheid daarover 
scoort bij de burgers van Ridderkerk lager dan 
het landelijke gemiddelde. Hoe verklaart u dat?  

De genoemde tekst staat onder het kopje: Groen- en watervoorzieningen. Dit is onjuist. 
De tevredenheid van de burger over het voorzieningenniveau in de wijken kan lager zijn om-
dat in enkele wijken bewoners aangeven een wijkcentrum te missen. In wijken waar wel een 
wijkcentrum is, wordt door bewoners wel eens opgemerkt dat zij niet altijd tevreden zijn met 
de openingstijden of het activiteitenaanbod. 

R J PvdA19.1 Pag. 80  
 

MFA Bolnes incl. gymlokaal: Zijn de omwonen-
den naar uw mening voldoende geïnformeerd 
over de bouwplannen en de gevolgen voor hun 
uitzicht c.q. woongenot? 

In het wijkoverleg Bolnes van 25 april jl. hebben de architect en de bouwkundig adviseur een 
presentatie gegeven van de definitieve plannen. De plannen zijn positief ontvangen. Als de 
omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd, wordt dat op de wettelijke en gebruikelijke 
wijze gepubliceerd. Daarnaast worden alle direct omwonenden persoonlijk via een brief geïn-
formeerd.  

R J PvdA19.2 Pag. 80  
 

Aangegeven wordt dat de uitvoering van het 
energiesysteem gemaal P01 is opgehouden door 
een bezwaarprocedure op de bouwvergunning. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat u de hele 
procedure heeft afgeblazen in afwachting van 

Het rapport is ontvangen en vervolgens getoetst door DCMR. 
Volgende week ontvangt u een RIB waarbij we ingaan op het rapport. De ontwerper van het 
systeem is Windinvent. www.windinvent.com 
 
Als er een vervangging of renovatie van een gemaal wordt voorbereid, zijn de aspecten duur-

http://www.windinvent.com/
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een akoestisch rapport.  
Is dit rapport al beschikbaar en zo ja, kan dit ter 
kennis van de raad worden gebracht? Indien het 
rapport nog niet beschikbaar is: kan dit op het 
moment van beschikbaarheid ter kennis van de 
raad worden gebracht?  
Wat is de naam van de producent van het ener-
giesysteem? 
In hoeverre bent u voornemens om de vervang 
van andere gemalen, zoals P42, ook een ener-
giesysteem te p 

zaamheid en energie efficiëntie essentiële uitgangspunten. De haalbaarheid van energie terug 
lever toepassing worden daarin meegenomen. 

R J PvdA19.3 Pag. 80  
 

Bij de af te sluiten/af te voeren investeringskre-
dieten worden de panden Molensteeg 34/36 
genoemd. Deze panden, met een waarde van 
rond de € 400.000 per pand, zijn met geld van de 
gemeente opgeknapt en worden verhuurd aan 
een particulier. Wat is de huurprijs en wat zijn de 
inkomsten voor de gemeente?  

Deze woningen worden door leegstandsbeheerder Villex anti kraak verhuurd aan particulie-
ren. Het is op dit moment niet mogelijk om de bestemming van deze woningen (bedrijfsdoel-
einden) te veranderen nog afgezien van de vraag hoe de woningen al dan niet in de te ont-
wikkelen gebiedsvisie PC Hooftpark passen. Op het moment dat wij helderheid hebben over 
de toekomst van deze woningen kunnen we de overeenkomst met Villex opzeggen. 

R J PvdA20.1 100-109  p. 100: Aangegeven wordt dat een nadeel van € 
39.900 is ontstaan door het inwinnen van juridi-
sche adviezen bij complexe overeenkomsten. 
Kunt u aangeven welke overeenkomsten het 
betreft, wat de reden(en) is/zijn dat het advies is 
ingewonnen en bij wie het advies is ingewonnen? 
Waarom is dit nadeel niet gemeld in de tweede 
tussenrapportage 2015? 

In 2015 is een aantal complexe overeenkomsten aan externe juristen voorgelegd. Deze be-
treffen de boomgaard, verhuur Gebouw C, overeenkomsten S&W, Investiga en cultuureduca-
tie. Het gaat hierbij om juridisch advies van de kantoren van Loyens & Loeff, Capra en Pels 
Rijcken Drooglever Fortuijn. 
 
Omdat ten tijde van het opmaken van de tweede tussenrapportage de overschrijding in deze 
omvang nog niet voorzien was. 

R J PvdA20.2 100-109 p. 108: Aangegeven wordt dat een nadeel is 
ontstaan van € 99.900 op verzekeringen en per-
soneelskosten. Kunt u dit nadeel nader toelichten 
en waarom is dit niet gemeld in de tweede tus-
senrapportage? 

Deze informatie kunt u op blz. 108 van de jaarrekening 2015 vinden.  
De tweede tussenrapportage wordt opgesteld op basis van informatie van eind mei/begin juni. 
Op dat moment was nog niet goed in te schatten dat deze budgetten per 31 december over-
schreden zouden worden.  

R J PvdA20.3 100-109 p. 108: Aangegeven wordt dat met de Belasting-
dienst een geschilpunt is ontstaan of de BAR-
organisatie BTW-vrijgestelde of BTW-belaste 
activiteiten uitvoert. Kunt u nader toelichten 
waaruit dit geschilpunt bestond?  
Aangegeven wordt dat naar aanleiding van de 
uitspraak van de Staatssecretaris van Financiën  
in februari 2016 het btw-nadeel als gevolg van de 
samenwerking aanzienlijk wordt beperkt, omdat 
de BAR-organisatie voldoet aan de aangepaste 
voorwaarden. Onduidelijk is nog vanaf welk mo-
ment het nieuwe beleid kan worden toegepast.  
U bent nog in afwachting van de formalisering 

De z.g.n. koepelvrijstelling houdt in dat de overheidstaken niet belast worden met BTW en dat 
de voorheffing BTW op facturen die betrekking hebben op deze overheidstaken op het BTW 
compensatiefonds verhaald kunnen worden. De belastingdienst had het standpunt dat de 
BAR-organisatie niet voldeed aan de voorwaarden voor de Koepelvrijstelling, maar diensten 
verleende aan de 3 gemeenten en derhalve bedrijfsmatig werkte en volledig aan BTW heffing 
onderhevig was. Concreet had dit tot gevolg dat door de gemeenten eveneens BTW over de 
volledige loonkosten verschuldigd was. Van deze extra BTW last was 5% niet terug te vragen 
en dit werkt kostenverhogend voor de gemeenten. 
Het nieuwe beleid is nog niet geformaliseerd. Een datum waarop dit gaat gebeuren is nog niet 
bekend.  
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van dit nieuwe beleid en op de reactie hierop van 
de inspecteur. Wanneer verwacht u de raad te 
kunnen informeren over het uiteindelijke nadeel? 

R J PvdA20.4 100-109 p. 109: Waarom wordt de CAR-verzekering dit 
jaar niet toegerekend aan de projecten waarvoor 
deze is afgesloten?  

Inmiddels zijn afspraken gemaakt dit vanaf 2016 weer te gaan doen. 

R J PvdA21 P82 Bij het oordeel ‘burgers hebben voldoende in-
vloed op wat de gemeente doet’, wordt bijna een 
punt onder het streefcijfer gescoord. Hoe ver-
klaart u dat?  

Er is geen duidelijke verklaring voor het achterblijven van de waardering ten opzichte van het 
streefcijfer. 

R J PvdA22 P119 Aangegeven wordt dat het aantal bouwaanvra-
gen voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard 
in 2015 is achtergebleven ten opzichte van de 
verwachting. Wat was het aantal verwachtte 
bouwaanvragen en hoeveel aanvragen zijn uit-
eindelijk gedaan? 
 

Voor 2015 werd volgens de toenmalige planning rekening gehouden met de uitgifte van 8,35 
ha bedrijventerrein. In verband met de vertraging van de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
is terughoudend omgegaan met het inschatten van de Wabo-leges voor het jaar 2015. Er is 
een bedrag van € 70.000,- begroot. Dit zijn in de praktijk 1 of 2 bouwplannen (afhankelijk van 
de grootte). In 2015 heeft er echter geen uitgifte van gronden plaatsgevonden en er zijn geen 
bouwaanvragen ingediend. 
 

R J PvdA23 P119 Aangegeven wordt dat 274 kwijtscheldingsver-
zoeken zijn afgewezen. Kunt u aangeven welke 
reden(en) aan een afwijzing ten grondslag heb-
ben gelegen? 
 

De afwijzingsredenen zijn: 
- Inkomen blijkt hoger dan de bijstandsnorm. Er is dan sprake van betalingscapaciteit; 
- Positief saldo op vermogen (bijv. banksaldi); 
- Verwijtbaar gedrag (bijv. de aanschaf van een auto waardoor aanvrager de aanslag niet 

heeft betaald). 
R J PvdA24 P124  de Wet Meldplicht Datalekken is op 1 januari 

2016 inwerking getreden. Is deze wet in Ridder-
kerk inmiddels volledigheid geïmplementeerd? Zo 
nee, wat is daarvan de reden en wanneer ver-
wacht u alsnog aan de eisen van deze wet te 
voldoen? 
 

In de 2e helft van dit jaar wordt bepaald hoe we invulling geven aan deze wet. 

R J PvdA25 P134 Op deze pagina wordt informatie gegeven over 
de waterhuishouding. Wij hebben begrepen dat 
het Ridderkerkse viswater in pacht is/wordt uitge-
geven aan ERHV De Waal. Kunt u aangeven of 
dit klopt? 
Wat is/zijn de redenen dat het viswater in pacht 
is/wordt uitgegeven en door wie wordt/is daar een 
vergunning voor verleend? Wanneer worden de 
raad, vissers en wijkoverleggen hierover geïn-
formeerd en op welke wijze? 
 
De gemeente geeft aan op welke plekken de 
kwaliteit van het natuurlijk zwemwater wordt 
gecontroleerd. Waarom wordt deze kwaliteit niet 
meer gemeten in Park Ringdijk? 

Het klopt dat de gemeente Ridderkerk voornemens is om de visrechten in de wateren van 
Ridderkerk te verhuren aan ERHV De Waal. Dit zal per 1 januari 2017 ingaan. De visrechten 
worden verhuurd zodat het er voor de visser beter op wordt en de gemeente Ridderkerk tege-
lijkertijd wordt ontzorgd van het visbeheer. ERHV heeft meer expertise op het gebied van 
visbeheer dan de gemeente en tevens hebben zij ondersteuning van sportvisserij Nederland. 
Het ondertekenen van de bijbehorende overeenkomst staat niet in het mandaatregister ver-
meld. De wethouder zal in dit geval gemachtigd worden om de overeenkomst te onderteke-
nen.  
De wijkregisseurs bespreken dit onderwerp met de voorzitters van de wijkoverleggen. Zij 
bepalen of dit onderwerp als mededeling in het wijkoverleg wordt ingebracht of dat dit punt 
wordt toegelicht door de betrokken ambtenaar. Dit zal voor de zomervakantie plaatsvinden.  
Het voornemen is de overeenkomst in augustus, tijdens de viswedstrijden voor de jeugd, te 
ondertekenen. In de Blauwkai en lokale kranten zal hiervoor aandacht zijn, zodat vissers en 
andere inwoners op de hoogte worden gebracht.  
Leden van ERHV zijn tijdens hun ledenvergadering in mei geïnformeerd over het voornemen.  
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De informatie wordt in het najaar ook op de website van de gemeente geplaatst met daarbij 
ook een verwijzing naar de website van ERHV De Waal.  
In de paragraaf kapitaalgoederen wordt de raad op de hoogte gehouden van de ontwikkelin-
gen.  
 
De zwemplek bij het oude strandje is in 2015 door de Provincie van de lijst met officiële zwem-
locaties gehaald. Daarmee is ook de monitoring van de waterkwaliteit gestopt.  
Inmiddels is er aan de andere kant een nieuw strandje aangelegd en is er gestart met het 
meten van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit moet voor langere tijd ( 2 jaar) worden geme-
ten om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van het water. Het duurt 
namelijk enige tijd voordat het water na de graafwerkzaamheden 'tot rust is gekomen' en er 
ecologisch evenwicht is ontstaan. Ganzenpoep kan een bedreiging vormen voor een goede 
waterkwaliteit. Daarom wordt de ganzenpopulatie in de gaten gehouden en worden indien 
nodig - binnen de flora- en faunaregelgeving - passende maatregelen getroffen.  

R J PvdA26.1 P143 Voldoen alle verbonden partijen, commerciële 
partijen/privaatrechtelijke rechtspersonen uitge-
zonderd, aan de Wet normering topinkomens? Zo 
nee, welke verbonden partijen voldoen niet aan 
deze wet, wat is daarvan te reden en welke stap-
pen worden er concreet ondernomen.  

De verbonden partijen zijn op basis van de genoemde wet verplicht om in hun jaarverslag 
melding te maken van het inkomen van de topfunctionarissen. Wij zijn bij de beoordeling van 
de jaarverslagen nog geen gevallen tegengekomen, waarin een instelling niet voldeed aan de 
wet. 
Het nemen van stappen was daarom niet aan de orde; de handhaving van de wet is overigens 
niet een gemeentelijke taak, maar een taak van de minister. 

R J PvdA26.2 P143 Op welke wijze neemt u de Wet normering Top-
inkomens mee in uw aanbestedingen?  

Deze wet beperkt zich tot de partijen uit de (semi) publieke sector. Indien deze via een aanbe-
steding worden gecontracteerd dienen deze partijen zich aan de wet te houden, waaronder 
ook de Wet normering topinkomens.  
 
Overigens blijkt uit recente uitspraak van de Raad van State (inzake het instellen van een 
subsidiekorting door de gemeente Den Haag) dat toepassing van deze wet niet altijd eenvou-
dig is. 

R J PvdA27 P156 Wat is de concrete planning ten aanzien van het 
project woningbouw Donckselaan? 
 
Wat is de concrete stand van zaken ten aanzien 
van het project woningbouw Graaf van Hoorne-
straat? Welke stappen heeft de projectontwikke-
laar/makelaar gezet na het sluiten van de over-
eenkomst? 
 
Tegen het project woningbouw Graaf van Hoor-
nestraat bestaat veel weerstand. Op welke ma-
nier probeert de projectontwikkelaar/makelaar 
nog aan de bezwaren van omwonenden tege-
moet te komen? 

Dit is een particuliere ontwikkeling waarvan wij weten dat 2 kavels inmiddels zijn verkocht. 
Aanpassing van de openbare ruimte volgt op de verkoop van de kavels.  
 
Het project is in de verkoop sinds 1 mei 2016. Er moet nog een omgevingsvergunning worden 
ingediend. De ontwikkelaar zal starten met de bouw op het moment dat 70% van de apparte-
menten is verkocht. 
 
 
 
De bouwmogelijkheden zijn vastgelegd in het wijzigingsplan Graaf van Hoornestraat (4e wijzi-
ging van het bestemmingsplan Slikkerveer). 
Over de inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw en de verkeerssituatie vindt 
verder overleg plaats met omwonenden, OBS de Reijer en vertegenwoordigers van ouders 
van de school. 

R J PvdA28 P202 Het bereik van de maatregelen in het kader van 
het minimabeleid is in 2015 met 25% gedaald. 
Wat is daarvoor de reden?  

Er zijn twee verklaringen te geven:  
1) In 2014 had het Rijk een eenmalige tegemoetkoming voor de minima beschikbaar gesteld 
(de koopkrachttegemoetkoming). Dit heeft in 2014 tot 852 extra aanvragen geleid. In 2015 is 
het bereik op het gebruikelijke niveau “terug gekeerd”, maar is er t.o.v. 2014 uiteraard een 
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daling zichtbaar. 
2) De collectieve ziektekostenverzekering is uitgebreid, waarmee o.a. de eigen bijdragen voor 
WMO-voorzieningen is gedekt en er een ruimere dekking is voor ziektekosten. Er zijn meer 
inwoners gebruik gaan maken van deze verzekering. Vanwege deze dekking zijn er minder 
aanvragen voor bijzondere bijstand voor deze kosten ingediend dan wel gehonoreerd. 
Daarnaast kan de groei van de werkgelegenheid en het economisch herstel hier wellicht een 
invloed hebben. 

R J PvdA29 P212 Overzicht subsidies: 
Hoeveel subsidie van het totaal van 11,27 miljoen 
is niet verstrekt aan Sport en Welzijn of Karaat? 

Er is ongeveer 5,6 miljoen verstrekt aan andere organisaties dan Sport en Welzijn of Karaat. 

R J PvdA30  Welke inkomenstromen lopen er tussen Opnieuw 
en Co en de gemeente. 
Graag een overzicht 

Opnieuw en Co (O&C) zamelt textiel, kleding en schoenen in met containers die bij de milieu-
parkjes staan in de wijken. Bewoners kunnen hun kleding en huisraad afgeven bij het maga-
zijn van O&C. Hiervoor ontvangt O&C geen vergoeding. O&C haalt bruikbaar huisraad aan 
huis op en krijgt hier een vergoeding van € 17,50 per adres en € 80,- per ingezamelde ton 
bruikbaar huisraad voor vermeden verbrandingskosten. De vergoeding inzameling huisraad 
aan O&C bedraagt ca. € 24.500,- per jaar. 
De vergoeding vermeden verbrandingskosten aan O&C bedraagt ca. € 29.400,- per jaar. 
Samen dus € 53.900,-.  

R T PvdA31 P6 Waarom is de rijksbijdrage BUIG verhoogd met  
€ 8 

In 2015 is er begonnen met een nieuw verdeelmodel, op grond waarvan deze rijksmiddelen 
over de gemeenten verdeeld worden. Doordat daarin in de loop van 2015 onjuistheden zijn 
gecorrigeerd en het macrobudget is verhoogd, is het BUIG-budget door het ministerie bijge-
steld. 

R T PvdA32 P9 
(en J p41) 

Op p41 Jaarstukken wordt melding gemaakt van 
het succes van de wijkregisseur. Wanneer heeft 
de evaluatie plaatsgevonden?  Wanneer heeft de 
raad de uitkomsten van deze evaluatie ontvan-
gen? Wat waren de verbeter- en aandachtspun-
ten? 

Het college en de wijkregisseurs hebben regelmatig contact over het werk van de wijkregis-
seurs in de wijken. In deze contacten vindt overleg plaats over de inzet die de wijkregisseurs 
in de wijken plegen. Deze inzet wordt afgestemd op de vraag in de wijk. Er is dus geen sprake 
van één evaluatie, maar voortdurend wordt het werk van de wijkregisseurs geëvalueerd en 
daar waar nodig aangepast.  

R T PvdA33 P 10 Welke kosten worden gemaakt op het gebied van 
fraudebestrijding? 
Hoeveel kost de inhuur van Investiga in 2016 en 
wat waren de kosten in 2015 en 2014? 
Hoeveel kosten was u kwijt voor het inwinnen van 
juridisch advies tav de inzet van Investiga? 
Hoeveel dossiers heeft Investiga ingezien in 2014 
en hoeveel heeft Investiga in 2014 behandeld? 
Hoeveel dossiers heeft Investiga ingezien in 2015 
en hoeveel behandeld in 2015? 
Hoeveel dossiers heeft Investiga ingezien in 2016 
en hoeveel heeft investiga behandeld in 2016? 

De inhuur van Investiga is inmiddels beëindigd. De kosten voor advisering vanuit het BUIG-
budget hebben voornamelijk betrekking op handhaving. De tussenrapportage heeft betrekking 
op de kosten voor het eerste kwartaal 2016.  
In 2016 zijn er door Investiga 20 dossiers ingezien en 6 behandeld. 
 
Zie ook vraag PvdA20.1. 

R T PvdA34 P20 ID445 het is het tweede kwartaal 2016. Wanneer 
komen de uitkomsten van het onderzoek uit 
jan/feb naar de raad? 

De onderzoeksresultaten hebben wij inmiddels ontvangen. Deze worden z.s.m. naar u toege-
stuurd. 
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R T PvdA35 P19 ID400Waarom zijn er nog steeds geen gegevens 

over wachtlijsten?  
Zorgverleners geven aan dat het plaatsen van 
kinderen lastig is. Hoe en door wie wordt dit ge-
monitord?  

Er wordt gewerkt aan het in beeld krijgen van de wachttijden voor de regionale inkoop.  
Gesprekken over wachtlijsten en wachttijden worden integraal met aanbieders gestart. Daarin 
zal aandacht zijn voor differentiatie (bij welke zorg kan wel gewacht worden, waar bestaat 
overbruggingszorg uit, wat is er mogelijk in doorstroom bevordering om capaciteit te vergroten 
en wachttijden te minderen). Gelet op bovenstaande is er geen eenvoudige beantwoording 
mogelijk op ID400.  

R T PvdA36 P 28  ID 661: Week tegen eenzaamheid: Welke activi-
teiten zijn georganiseerd, hoe zijn de mensen 
benaderd en wat was het resultaat.  
Vindt er een vervolg plaats? 

Eenzaamheid is doorlopend een belangrijk thema. Ik wil u verder verwijzen naar de afdoening 
van de motie inzake eenzaamheid middels een raadsinformatiebrief. Nummer 2015 – 57. 

R T PvdA37 P 26 Toezegging 743/motienr. 2015/66: aangegeven 
wordt dat een workshop in maart/april is gepland 
met de Speeltuinbende om de richtlijnen te kun-
nen implementeren.  
Heeft de workshop inmiddels plaatsgevonden en 
zo ja, hoe heeft deze vorm gekregen en wie heb-
ben eraan deelgenomen? Zo nee, wanneer zal 
de workshop dan plaatsvinden, hoe krijgt deze 
vorm en wie nemen eraan deel? 
 
Wanneer verwacht u het onderzoek naar de 
toegankelijkheid van Ridderkerkse speelplekken 
voor kinderen met een beperking te hebben afge-
rond?  

Maandagmiddag 25 april heeft de workshop plaatsgevonden. Vanuit de gemeente hebben 
medewerkers deelgenomen die een directe relatie hebben met het beheer, onderhoud en 
beleid omtrent speelvoorzieningen. 
Het betrof een ontwerper, twee beheerders speelvoorzieningen, de onderhouds- en inspec-
teur speeltoestellen, een beleidsadviseur spelen, een wijkregisseur en een allround beleids-
adviseur. 
De workshop werd gegeven door de zogenaamde Speeltuinbende leidster en een ontwerpster 
van speelvoorzieningen specifiek voor kinderen met een beperking. 
De workshop was voor alle deelnemers inspirerend en vormt de basis om in de praktijk de 
toegankelijkheid te gaan toetsen. Naast de toegankelijkheid is het ook belangrijk de ouders te 
overtuigen dat een beperking nog niet hoeft te betekenen dat kinderen geen gebruik kunnen 
maken van de speelvoorzieningen. Afgesproken is enkele speellocaties in samenwerking met 
de Speeltuinbende te toetsen aan de toegankelijkheid. Bij voorkeur in aanwezigheid van een 
ouder en kind met een beperking. Een oproep hiertoe is in voorbereiding. De praktijktoets 
hopen wij voor de zomer te kunnen uitvoeren. Daarna zal a.d.h.v. de gegevens uit de work-
shop en de praktijktoets een overzicht gemaakt worden van alle aanwezige speellocaties met 
daarbij de ” score “ qua toegankelijkheid. De gemeenteraad wordt over de uitkomst hiervan na 
de zomervakantie geïnformeerd. 

R T PvdA38 P27 Toezegging 753: Aangegeven wordt dat het on-
derwerp ‘duurzaamheid’ een prominentere plaats 
op de website heeft gekregen. In hoeverre bent u 
voornemens op de gemeentelijke website ook 
stooktips en de Toolkit Houtrook te plaatsen om 
mensen bewuster te maken van hun stookge-
drag? 
Overweegt u het aantal stookuren per dag en of 
de toegestane stooktijden in de APV of anders-
zins te beperken? 
 
In de raadsvergadering van 21 april is een motie 
om een landelijke aanpak voor houtrookoverlast 
te bevorderen niet aangenomen. Dit betekent dat 
Ridderkerk de Amersfoortse motie die hiertoe 
oproept niet zal ondertekenen. Kan deze motie, 

Vorig jaar is er in de Combinatie een serie artikelen geplaatst met betrekking tot het bewust 
maken van hun stookgedrag en de consequenties hiervan voor anderen. We zullen deze 
artikelen (en eventueel ook de Toolkit Houtrook) zeker ook plaatsen op de website van de 
gemeente. 
 
 
 
Vooralsnog zijn er geen plannen om het aantal stookuren of stooktijden op te nemen in de 
APV. 
 
 
De motie is tijdens het VNG congres aangehouden en niet in stemming gebracht. 
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mocht deze tijdens het komende VNG-congres 
worden ingediend, wel op uw steun rekenen? 
Waarom wel/niet? 

R K PvdA39 P 11 Pag.11 Intensivering aanpak vluchtelingen. Wat 
gaat u doen, hoe meet u uw effectiviteit?  

Er wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de begeleiding naar 
onderwijs, werk en inburgering wordt geïntensiveerd. Op basis van de uitstroom van de ver-
gunninghouders naar o.a. werk en opleiding kan gemeten wordt of het plan effectief is. 

R K PvdA40 P5  Graag een overzicht van de bezuinigingen op 
Minimabeleid vanaf 2006 

Er heeft geen bezuiniging plaatsgevonden op het minimabudget.  
Hieronder ziet u de begrootte bedragen vanaf 2007 (over 2006 zijn geen cijfers meer beschik-
baar). 
Ridderkerk minima-budget 
2007 499.350 
2008 649.425 
2009 858.883 
2010 739.600 
2011 677.400 
2012 671.700 
2013 790.100 
2014 820.700 (inclusief eenmalige uitkering) 
2015 757.700 
2016 686.800 (wordt nog verhoogd met Ridderkerkpas). 

R K PvdA41 P8 Waarom wilt u een reserve IAP instellen?  Het vormen van een reserve IAP is een manier van het gebruiken van (een deel) van het 
overschot in de reserves. 
Het IAP is een ambitieus plan met een langere doorlooptijd en behoorlijke financiële effecten.  
In de hele periode dat het IAP wordt uitgevoerd zal continu worden afgewogen of in de exploi-
tatie begroting voldoende dekking is te vinden en wat het saldo van de reserve IAP moet zijn. 
Het gebruik maken van een reserve is nodig om de lasten voor onze inwoners op voorhand 
niet te hoevenverhogen. 

R K PvdA42.1 P9 Mobiliteitsagenda:  
Hoeveel geld verwacht u uit te geven aan extra 
onderzoek? 
‘U wilt onafhankelijk het Ridderkerks belang in 
brengen.’  
Van wie bent u nu afhankelijk en waarom is de 
beschikbare cq aangereikte informatie in uw ogen 
niet betrouwbaar?  

Wij ramen deze kosten op 2017: ca. € 75.000,-, 
2018: ca. € 60.000,- en structureel vanaf 2019: € 25.000,-.  
Het gaat niet om de betrouwbaarheid van gegevens van derden. Deze kosten zijn nodig om, 
aanvullend op onderzoeken van derden, eigen onafhankelijke onderzoeken uit te voeren die 
lokaal-specifiek zijn, waardoor we zelfstandig eigen lokale kwesties kunnen inbrengen. 
 

R K PvdA42.2 P9 Fietsveiligheid 
Kunt u concreet aangeven wat de planning is ten 
aanzien van de lokale aanpak van fietsveiligheid? 
Wanneer wordt aan de raad een fietsveiligheids-
plan voorgelegd?  
 
Zal de lokale aanpak van fietsveiligheid ook 
maatregelen bevatten om de fietsveiligheid in de 
Sint Jorisstraat te bevorderen? Waarom wel/niet?  

Onze planning is om in 2017 en 2018 maatregelen uit te voeren. Daartoe wordt in de kaderno-
ta 2016 voorgesteld om daartoe middelen beschikbaar te stellen. Ook in de kadernota 2017 
zullen daartoe t.z.t. voorstellen worden gedaan. 
 
Nog voor de zomer 2016 zult u hierover een raadsinformatiebrief ontvangen. 
 
Er zijn in dit plan geen (fietsveiligheids)maatregelen voorzien in de St. Jorisstraat. Eventuele 
voorstellen daartoe doen wij na afronding van het herijken van het verkeerscirculatieplan 
centrum.  
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R K PvdA42.3 P9 In Oostendam is bij de Immanuelkapel een fiet-

senstalling geplaatst om de parkeeroverlast die 
door omwonenden wordt ervaren te verminderen 
en veiligheid van fietsers en voetgangers te be-
vorderen. Kunt u aangeven of voor het plaatsen 
van deze fietsenstalling een vergunning is afge-
geven en in hoeverre het bestemmingsplan het 
plaatsen van een fietsenstalling in een groen-
strook toestaat, of dat het bestemmingsplan is 
aangepast? 

Voor het plaatsen van de fietsenstalling is het bestemmingsplan niet aangepast. 
De betreffende fietsenstalling is vergunningvrij omdat de plaatsing van fietsrekken wordt ge-
zien als straatmeubilair. Het betreffende bestemmingsplan “Oostendam” speelt hier geen rol 
omdat de fietsenstalling valt onder de landelijke regelgeving (Bor, bijlage II, art. 2) voor ver-
gunningvrij bouwen.  
De gemeente heeft als privaatrechtelijke partij ingestemd met het gebruik van haar grond voor 
een fietsenstalling. 

R K PvdA42.4 P9 Met omwonenden is afgesproken dat er een 
impuls aan de groenstrook rond de Immanuelka-
pel zou worden gegeven. Inmiddels zijn er een 
aantal bomen aangeplant. Kunt u aangeven of 
met de bomen wordt volstaan, of dat er in overleg 
met omwonenden meer groen wordt aangeplant? 
Zo ja, wat is dienaangaande de concrete plan-
ning?  

In een eerder stadium is de beplanting met de bewoners besproken. Er is afgesproken dat de 
bestaande onderbeplanting aangevuld zou worden en dat er verder enkele solitaire heesters 
(groenblijvend en bloeiend) geplant worden. De beplanting is recentelijk aangebracht en  
omwonenden en de Immanuelkapel hebben contact met de gemeente over het groen. Voor 
de zomervakantie vindt de overdracht plaats van het onderhoud naar de Immanuelkapel. 

R K PvdA43.1 P10 In 2016 onderneemt u geen acties d bijdragen 
aan het dichten van het Gat A16? 

Er wordt in 2016 een workshop georganiseerd (met ambtenaren en belangengroepen) om te 
kijken welke mogelijkheden de gemeente heeft ter verbetering van de luchtkwaliteit / geluids-
overlast ter hoogte van het ontbrekende scherm.  

R K PvdA43.2 P10 Aangegeven wordt dat u met stimuleringslenin-
gen mogelijkheden wil creëren voor het levens-
loopbestendig maken van woningen, starters op 
de woningmarkt en duurzaamheidsprojecten.  U 
heeft eerder de mogelijkheden onderzocht om 
opnieuw startersleningen beschikbaar te stellen. 
Tijdens dat onderzoek bleek dat het onzeker was 
of de starterslening na 1 januari 2017 bleef be-
staan. Kunnen wij uit hetgeen op deze pagina 
wordt aangegeven concluderen dat de landelijke 
overheid die duidelijkheid inmiddels heeft gege-
ven en kunt u op hoofdlijnen aangeven wat de 
mogelijkheden voor startersleningen zijn na 1 
januari 2017? 

U heeft over dit onderwerp begin juni 2016 een raadsinformatiebrief ontvangen. Daarin heeft u 
kunnen lezen dat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 
begin 2016 heeft laten weten dat zij de starterslening ook na 1 januari 2017 blijven faciliteren. 
Gelet daarop hebben wij het onderzoek hervat. 
Wij zouden startersleningen voor een specifieke doelgroep willen inzetten. Het beoogde doel 
is om daarmee bij te dragen aan het vrij krijgen van sociale huurwoningen voor de lage inko-
mensgroep, waaronder de primaire doelgroep. 

R J SGP01 15: Cijfer overzicht In de jaarstukken 2015 staan andere financiële 
cijfers over 2014, dan in de jaarstukken 2014 zijn 
gepubliceerd. Zo zijn bijvoorbeeld de lasten voor 
bouwgrondexploitatie in de jaarstukken 2014 -
10.269.600 terwijl in de huidige jaarstukken staat 
dat de lasten in 20140 -8.668.100 waren. Ook in 
andere programma's doet zich dit fenomeen voor. 
Hoe kan het dat cijfers over 2014 in de rekening 
2015 niet gelijk aan de cijfers in de rekening van 

Omdat in de rekening 2015 is gekozen voor een iets andere clustering van onderwerpen, 
heeft dit ook verschuivingen tot gevolg gehad voor de onderverdeling van rekeningcijfers 
2014. (Bijv. bij progr. 1 stond in 2014 alles op bouwgrondexploitatie, terwijl voor 2015 is geko-
zen voor het verbijzonderen hieruit van stads- en dorpsvernieuwing) Beleidsadvisering stede-
lijke Vernieuwing zat vorig jaar in overig, nu in stads- en dorpsvernieuwing. Het totaal van de 
rekeningkolom 2014 van alle programma ’s in de rekening 2015 samen sluit aan bij de reke-
ning 2014. 
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2014?  

R J SGP02 29: Oordeel ondernemers Waarom is er geen meting 2015 uitgevoerd? Het rapport van 2014 heeft de gemeente een duidelijk beeld gegeven van het ondernemings-
klimaat. Een jaarlijkse peiling zal waarschijnlijk geen grote verschillen aantonen. We hebben 
er bewust voor gekozen om de peiling iedere 2 jaar uit te voeren om zo een goede vergelijking 
te kunnen maken. Voor de peiling worden alle Ridderkerkse ondernemers aangeschreven.  

R J SGP03 50: extra huishoudelijke 
hulp 

Hoeveel extra huishoudelijke hulp is er na de 
introductie van aantrekkelijke mogelijkheden 
ingekocht? 

Er zijn in gemeente Ridderkerk in 2015 194 aanvragen ingediend binnen de HHT regeling. In 
2015 zijn circa 3000 uur ingezet. Er volgt nog een eindafrekening over 2015. 

R J SGP04 53: Wmo eigen bijdrage Leidt dit dan tot een incidenteel voordeel in 2016 
of later, wanneer achterstanden weer worden 
ingelopen. Hoe staat het daar momenteel mee? 
In de 1e tussenrapportage wordt niet gerept over 
een incidentele baat als het gevolg van inlopen 
van deze achterstanden. 

Het is niet eenvoudig de opbrengsten uit eigen bijdragen Wmo te ramen, aangezien dit afhan-
kelijk is van inkomen en vermogen van de klant. Verder mogen zorginstellingen ruim na het 
verstrijken van het jaar nog hun uren doorgeven aan het CAK. Na inning hiervan komt dit pas 
ter beschikking voor de gemeente. Het is hierdoor dus ook lastig om over een voor- of nadeel 
te spreken. 

R J SGP05 55: 14+ nummer Waarom wordt vooralsnog geen actie genomen 
om het 14+ nummer te promoten? 

Bij de landelijke invoering van het 14+ nummer drie jaar geleden is er een bewuste keuze 
gemaakt om hier niet actief aan mee te doen. Het reguliere nummer is goed bekend bij de 
inwoners en wordt ook via de gemeentelijk publicaties gecommuniceerd. Ridderkerk is wel 
aangesloten op 14+ dus inwoners kunnen ons desgewenst ook via deze route bereiken.  

R J SGP06 67:  (2.2.3a.3) Kan aangegeven worden wat de oorzaak was 
van de omslag aan het eind van het eerste kwar-
taal bij de gebiedsteams? 

De oorzaak ligt vermoedelijk in het feit dat het eerste kwartaal nodig was om voldoende op te 
starten en in te regelen. Waarna in de loop van het jaar geleidelijk steeds meer het wijkteam 
terecht kwam en werd opgepakt.  

R J SGP07 99: Verwarde personen Om welke aantallen gaat het hierbij voor Ridder-
kerk, en wat wordt er gedaan om dit probleem op 
te lossen?  

In 2015 hebben we in Ridderkerk 70 meldingen ontvangen van verwarde personen. De politie 
registreert deze cijfers. In 2014 lag dit aantal nog op 74. Dit betekent een lichte daling van 5%. 
De oorzaak voor verwardheid varieert van dementie tot psychoses. Met elkaar blijven we alert 
en zetten we, in samenwerking met onze partners uit het Lokaal Zorgnetwerk, in op vroegsig-
nalering en interventie. 

R J SGP08 103: 2.2.5.6 Actualisatie 
APV  

De actualisatie van de APV zou voor 1 juni 2015 
zijn afgerond. Zelfs indien die herziening (actuali-
satie) uitgebreider is dan was gepland is een 
overschrijding van een half jaar substantieel te 
noemen. Kan concreet worden aangegeven wat 
nu de precieze reden c.q. aanleiding is voor deze 
vertraging? Waar bestaat de herziening uit? Is 
die niet planbaar? Wanneer zal de actualisatie 
zijn afgerond? 

De reden voor de vertraging is gelegen in het feit dat is gewacht op de nieuwe modelverorde-
ning van de VNG, waar onder meer een nieuw hoofdstuk voor prostitutie in is opgenomen. De 
planning is om de APV in het 4 kwartaal van 2016 door de raad te laten vaststellen. 

R J SGP09 117: Beleidsuitgangspunten Wat wordt bedoeld met de zin van de laatste 
bullit: ‘Evenals voor 2014 zijn wij uitgegaan van 
het tot nu toe geldende uitgangspunt dat de ho-
gere bedragen die aan de BTW mogen worden 
toegerekend niet méér zijn dan wat aan overhead 
minder kan worden toegerekend.’? 

Het uitgangspunt is dat de werkelijke compensabele BTW samen met de toegerekende over-
head niet meer mag zijn dan wat in totaal hiervoor is geraamd. 

R J SGP10 181: voorziening vervanging 
riolering 

Kunt u nog een aangeven wat het nut van deze 
voorziening is nu toevoeging en onttrekking gelijk 

De voorziening is ingesteld bij het GRP-V en dient ter dekking van de vervangingskosten van 
rioleringen. Het GRP laat voor de vervanging van riolering een min of meer bestendige ge-
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zijn aan de jaarlijkse kosten en het saldo van de 
voorziening daarmee altijd nihil? 

dragslijn zien (ongeveer 7 ton per jaar). Als overschotten in de voorziening vervanging riole-
ring niet nader kunnen worden gespecificeerd, dan moet het saldo volgens de voorschriften 
worden overgeheveld naar de voorziening beklemde middelen. Hierom is er voor gekozen om 
de dotatie aan de voorziening aan te laten sluiten op de werkelijke uitgaven en het saldo op 
riolering te verrekenen met de voorziening beklemde middelen. Hiermee is het nut van deze 
voorziening afgenomen.  

R J SGP11 182: voorziening afvalstof-
fen heffing 

Op de exploitatie van de inzameling en verwer-
king van afval is in 2015 een nadelig saldo ont-
staan dat is gedekt uit de voorziening. De totale 
onttrekking uit de voorziening is € 448.800. Kunt 
u aangeven waardoor dit tekort is ontstaan en in 
hoeverre hier sprake is van incidentele of structu-
rele oorzaken. 

De geraamde aanwending van de voorziening was € 212.000. De werkelijke aanwending is  
€ 448.800 geworden. Het verschil ad € 236.800 kan grotendeels worden verklaard door de 
toelichtingen op nadelen zoals die zijn gegeven op pag. 76, te weten € 79.300 frictiekosten 
(incidenteel), € 87.200 schade minicontainers/ondergrondse containers (waarvan € 51.000 
structureel) € 37.600 hogere kosten Afvalbrengstation (structureel) en € 25.400 nadeel op 
dividend NV MAR (incidenteel). De structurele nadelen zijn opgenomen in de 1e tussenrappor-
tage 2016. 

R T SGP12 31: Afvalstoffenheffing Wat veroorzaakt de structurele stijging van het 
herstel schade en vervangen minicontainers en 
ondergrondse containers? 

Dit wordt veroorzaakt door het verstrijken van de technische levensduur van de inzamelmid-
delen, waardoor meer onderhoud noodzakelijk is. De afgelopen jaren is terughoudend om 
gegaan met vervangingen in verband met het traject “Sorteren, geef uw afval toekomst”. 

R K SGP13 7: afvalscheiding betekent: “Er is mogelijk wel een effect in de 
afvalstoffenheffing voor burgers” Dat naast de 
verhoging zoals genoemd in de 1e tussenrappor-
tage 2016 er nog meer verhogingen zijn te ver-
wachten a.g.v. de verdergaande afvalscheiding? 

Verdergaande afvalscheiding heeft inderdaad effect op de afvalstoffenheffing. Dit betekent 
echter niet per definitie een verhoging. De inzamelkosten zullen toenemen, maar daar tegen-
over staat een opbrengst van de ingezamelde grondstoffen en een verlaging van de kosten 
verwerking afvalstoffen. Bij de verdere uitwerking van het traject “Sorteren, geef uw afval 
toekomst” komen wij hierop terug. 

R J VVD01 Blz. 4 Begrotingsrechtma-
tigheid 

De toelichting per programma is duidelijker. Kunt 
u ons ook het totaal overzicht geven? 

Dit jaar is extra ingezet op de leesbaarheid van de jaarstukken. We zijn blij dat dit herkend 
wordt. De toelichting op de rechtmatigheid per programma is daarvan een onderdeel. Voor 
een totaal beeld van de over- en onderschrijdingen per programma verwijzen wij naar het 
overzicht van baten en lasten op pagina 158 van de Jaarstukken 2015. 

R J VVD02 Blz. 8 (sport)vereniging 
ontmoetingsplaats en voor-
ziening jeugd (idem blz.14) 

Waarom specifiek jongeren? Waarom niet ook 
voor ouderen? 

In het door de raad vastgestelde IAP staat als actie punt het opstellen van een “Visie op de 
maatschappelijke invulling van verengingsgebouwen “. In deze visie zal aandacht worden 
besteed aan alle doelgroepen. 

R J VVD03 Blz. 10 rechtmatigheid Blijft het principe gelden dat het totaal van de 
onrechtmatigheden per programma nooit de 1% 
tolerantiegrens mag overschrijden? En tellen 
daarbij ook posten kleiner dan 25.000 euro mee, 
ondanks dat deze kleinere bedragen niet aan de 
raad gemeld hoeven te worden?  

Ja, dat principe blijft gelden. Ook de posten kleiner dan 25.000 euro tellen hierin mee. 

R J VVD04 Blz. 13 Participatiecen-
trum/Kenniscentrum Oost 

Kunt u ons de actuele stand van zaken geven 
over bezetting enz.? En hoeveel subsidie wordt 
er tot 2019 in totaal verstrekt aan deze voorzie-
ning en de gebruikers? 

De huurovereenkomst is ingegaan per 20 mei jl. De wijkactiviteitenvereniging is van plan 
vanaf september vier dagen in de week open te zijn: dinsdag, woensdag, donderdag en vrij-
dag. Zoals in de RIB d.d. 9 mei jl. (nr. 1085663) is beschreven, zal er een ingroeimodel m.b.t. 
de huur worden gehanteerd. En dat ingroeimodel is dat zij in 2016 geen huur betalen, in 2017 
25% van de huur, in 2018 50%, 2019 75% en vanaf 2020 een kostprijsdekkende huur zullen 
betalen. De wijkactiviteitenvereniging heeft in ieder geval het eerste jaar de mogelijkheid om 
te kijken of er behoefte is aan deze ontmoetingsfunctie en of het mogelijk is een sluitende 
exploitatie te realiseren.  

R J VVD05 Blz. 19 IAP kunstgrasveld 
AKC Ten Donk 

Graag uitleg over de opmerking dat deze in 2016 
is gepland “in het integraal accommodatieplan”.  

Het betreft hier de vervanging van de toplaag van de velden van SV Ten Donck. Dit wordt 
uitgevoerd binnen de reeds beschikbare budgetten. 
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R J VVD06 Blz. 52 Begrotingsonrecht-

matigheid (o.a. idem blz. 
100, blz. 108 enz.) 

Aangegeven is dat vergeten is een groot bedrag 
aan de raad te melden. Dit treffen we meermaals 
aan in deze rekening. Hoe gaat u borgen dat dit 
niet weer gebeurt? 

De tweede tussenrapportage wordt opgesteld op basis van informatie van eind mei/begin juni. 
Op dat moment was nog niet goed in te schatten dat deze budgetten per 31 december over-
schreden zouden worden. Wij streven altijd naar nauwkeurige en goede inschattingen van de 
mogelijke afwijkingen en zullen dat nog eens extra bij de budgethouders onder de aandacht 
brengen. 

R J VVD07 Blz. 75 Straatreiniging Er is een fors aanbestedingsvoordeel ontstaan. 
Gelet op de grootte van het bedrag zou men 
kunnen concluderen dat in het verleden veel te 
veel is betaald. Graag een uitgebreide toelichting 
waarom wel/niet. 

De onderhoudsbestekken zijn voor het jaar 2015 opnieuw aanbesteed. De aannemer zit qua 
prijspeil aan de onderkant van de marktprijzen. Voor de start van de uitvoering is gesignaleerd 
aan de aannemer dat het prijspeil zeer laag is ten opzicht van de resultaatsverplichting. De 
gemeente heeft extra toezicht ingezet om toch tot de resultaatsverplichting te komen. 
In de praktijk is inmiddels gebleken dat de aannemer toelegt op zijn inschrijving. Het gevolg 
hiervan is dat de aannemer geen verlenging van het contract met ingang van 2017 wenst.  
Het aanbestedingsvoordeel kan zodoende als een incidenteel voordeel gezien worden in de 
uitvoeringsjaren 2015 en 2016. 

R J VVD08 Blz. 75 Kapitaallasten Hoe gaat u borgen dat restant boekwaarden niet 
meer over het hoofd worden gezien?  

Bij projecten waarbij sloop/verkoop aan de orde is zal nadrukkelijker aandacht zijn voor moge-
lijke restant boekwaarden. Voor ieder project is een financieel adviseur beschikbaar om pro-
jectleiders bij te staan bij de financiële vraagstukken van een project. De projectleiders betrek-
ken de ondersteunende afdelingen, in dit geval financiën, in een vroeg stadium bij de pro-
jecten. 

R J VVD09 Blz. 81 Aandelen NV BAR 
Afvalbeheer 

Hoe gaat u borgen dat dergelijke forse bedragen 
in het vervolg wel middels een begrotingswijzi-
ging aan de raad worden gemeld? 

Wij streven altijd naar nauwkeurige en goede inschattingen van de mogelijke afwijkingen en 
zullen dat nog eens extra bij de budgethouders onder de aandacht brengen. 

R J VVD10 Blz. 109 Voorziening dubi-
euze debiteuren 

Hoe kan er zo’ n grote post niet invorderbaar 
zijn? Is een actievere houding noodzakelijk? 

De voorziening dubieuze debiteuren bedraagt € 710.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
€ 300.000 3Primair. Dit betreft een vordering uit 2006. Deze zaak ligt bij de rechter. 
€ 359.000 Uitterdijk Holding BV. In 2014 is een exploitatieovereenkomst getekend tussen 
Uitterdijk en de gemeente t.b.v. plan Cornelisland. Er is overeengekomen dat op een later 
tijdstip betaald wordt. Vanwege de lange tijd dat de vordering opstaat is hiervoor, op aange-
ven van de accountant vanuit het voorzichtigheidprincipe, een voorziening gevormd. 
€ 17.000 Stichting ToBe. I.v.m. het faillissement van ToBe is de verwachting dat de huurpen-
ningen over november en december 2015 afgeboekt moeten worden. 
€ 34.000 reservering t.b.v. overige vorderingen ouder dan 6 maanden op 31-12-2015 

R J VVD11 Blz. 196 Raadsbesluit Wederom wordt weer een groot bedrag gereser-
veerd voor stimulering duurzame energievoorzie-
ning. Waarom geldt juist voor dit beleidsveld niet 
dat de kracht van de burger benut moet worden? 
Waarom wordt hier het principe van burgerparti-
cipatie naar overheidsparticipatie niet toegepast? 
Graag een uitgebreide toelichting 

In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen dat onderuitputting op de kapitaallasten 
wordt gebruikt voor dekking van projecten Stimulering van duurzame energievoorziening van 
gemeentelijke gebouwen. Daarom wordt nu voorgesteld om de onderuitputting op de kapitaal-
lasten in 2016 van € 148.300,- beschikbaar te houden voor projecten Stimulering van duur-
zame energievoorziening. Welke projecten dit zijn en hoe ze worden uitgevoerd ligt niet vast. 

R T VVD12 Blz. 4 IAP Graag een nadere specificatie van de bedragen 
voor 2016 en 2017. De bedragen zijn erg fors 

Het uitvoeren van het op 14 april j. vastgestelde Integraal Accommodatieplan Ridderkerk kost 
extra capaciteit. Het gaat hier om inzet op voorbereiding van de raadsvoorstellen volgend uit 
het IAP, de uitvoering van de vraagstukken op maatschappelijk vastgoed (waarvoor kredieten 
zijn verstrekt), opstellen visie maatschappelijk invulling verenigingsgebouwen, optimaliseren 
huurovereenkomsten en modernisering van de verordening onderwijshuisvesting. Dit willen wij 
niet ten koste laten gaan van de voortgang van het proces. 
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R T VVD13 Blz. 5 Inzet in gebiedsteams Waarom staat er –gelet op de vermelde risico’s- 

in 2017 hier het bedrag 0? 
Zie beantwoording vraag LR02. 

R T VVD14 Blz. 6 Programma 12 sloop 
PC Hooftpark 

Hoe kan het zijn dat zonder dat er een visie voor 
dit gebied is al gebouwen gesloopt worden? 
Heeft de raad daar geen rol in? 

Deze twee ‘gebouwen’ (overlaadstation en portiersunit) werden al jaren niet meer gebruikt en 
waren verouderd. Deze twee ‘gebouwen’ bezitten geen functionaliteiten, waarvan we ver-
wachten dat die in de toekomst ineens wel op deze locatie noodzakelijk zijn.  

R T VVD15 Blz. 8 Investeringen Hoe verhoudt deze investering zich tot de huur-
prijs van huurder gebouw C, Koningsplein 1? 

In de RIB d.d. 22 december 2015 (nr. 1041692) is aangegeven wat de huurprijs is en is tevens 
aangegeven waarom de investeringen in de Hofzaal noodzakelijk zijn.  
Overigens is er geïnvesteerd in energiezuinige oplossingen, waar de gemeente dan direct zelf 
profijt van heeft, omdat de huursom inclusief energielasten is. 

R T VVD16 Blz. 30 Programma 8 op-
vang vluchtelingen 

Enige tijd geleden is aangegeven dat de taakstel-
ling voor de opvang van vluchtelingen fors geste-
gen is. Waarom wordt er dan t/m 2019 hetzelfde 
bedrag per jaar geraamd? 

Dit is meegenomen in de kadernota. Pagina 11. 

R K VVD17 Blz. 3 Inleiding De AR wordt op 33 miljoen gesteld. Dit bedrag 
blijkt niet uit de jaarrekening 2015 (pag. 163). 
Loopt u niet vooruit op de besluitvorming van de 
raad? 

Ja, in de Kadernota geven wij een prognose van de nieuwe verwachte stand van de algeme-
ne reserve. Die is door ons berekend door bij de € 29 miljoen uit de jaarrekening € 4 miljoen 
op te tellen van enkele onbenutte reserves conform het voorliggende raadsvoorstel  ‘Nota 
reserves en voorzieningen 2016-2019’. 

R K VVD18 Blz. 5 IAP pm Bent u het met ons eens dat van de gewenste 
ontwikkelingen deze het meeste geld zal gaan 
kosten? Gelet op het vastgestelde scenario graag 
een eerste inschatting van het benodigde bedrag 
in 2017. 

Als de raad bij de komende raadsvoorstellen en kredietaanvragen het besluit neemt tot uitvoe-
ring dan zal het uitvoeren van het IAP de meeste financiële middelen vragen t.o.v. de andere 
genoemde ontwikkelingen. 
Op dit moment is de inschatting van het benodigde bedrag in 2017 € 230.000,-. 

R K VVD19 Blz. 6 Inleiding Hoe kan het zijn dat ondanks dat al enige jaren 
realistisch wordt begroot er ruimte gevonden kan 
worden in de bestaande begroting? Graag een 
uitleg bij deze tegenstelling. 

Realistisch begroten is het uitgangspunt. Achteraf blijkt dat de werkelijkheid niet altijd over-
eenkomt met de planning. 
 

R K VVD20 Blz. 6 Financieel kader De kaders laten relatief kleine saldi zien. Geldt 
nog steeds uw principe “nieuw voor oud”? Of 
gaat u de nieuwe wensen realiseren door de 
algemene reserve aan te spreken? 

Nieuwe wensen proberen wij altijd eerst binnen het bestaande beleid in te passen. 
Op deze manier proberen we financiële ruimte te creëren. Als dit niet voldoende is zetten wij 
ook onze reserves in. Wij hanteren als uitgangspunt dat dit niet tot een lastenverzwaring van 
onze inwoners mag leiden. 

R K VVD21 Blz. 6 Financieel kader U spreekt van inflatie (uitgaven) en trendmatige 
verhoging OZB. Wordt hier hetzelfde mee be-
doeld? Waarom dan twee verschillende termen 
gebruikt? Indien het verschillende betekenissen 
betreft, wat zijn dan de verschillen? 

Zowel de totale uitgaven als de OZB-opbrengst worden voor 2017 gecorrigeerd met een infla-
tiepercentage van 1%.  
De trendmatige verhoging van het OZB tarief bevat naast de inflatie correctie ook een correc-
tie voor de ontwikkeling van WOZ –waarden.  

R K VVD22 Blz. 8 Onder 4.2. reserve 
IAP 

De wethouder van financiën heeft kort na haar 
aanstelling aangegeven dat ze geen voorstander 
is van diverse potjes en reserves. Waarom wijkt 
ze hier nu van af? Of hangt dat samen met het 
afschaffen van het investeringsvolume? Graag 
een uitgebreide uitleg. 

In de nota reserves en voorzieningen zijn de overbodige potjes afgeschaft.  
De benodigde investeringen van het IAP zijn fors. 
Het is daarom belangrijk hiervoor te sparen. Dat doen door middel van deze reserve. 
Het afschaffen van het investeringsvolume heeft hier niets mee te maken. 

R K VVD23 Blz. 10 Stimuleringslenin-
gen 

In de besluitenlijst B&W 3-5-2016 is vooruitlo-
pend op beleid al een blijverslening verstrekt. 

Op 3 mei 2016 heeft het college besloten om vooruitlopend op het beleid Blijversleningen een 
renteloze lening te verstrekken voor een mantelzorgwoning. De renteloze lening heeft een 
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Hoe kan u dit besluit al genomen hebben, terwijl 
u het nog niet aan de raad heeft voorgelegd? Of 
moeten we de conclusie trekken, dat het vaststel-
len van de kadernota slechts een formaliteit is? 

looptijd van 72 maanden en wordt in maandelijkse termijnen terugbetaald. De beslissing op 
deze aanvraag was bijzonder urgent gezien de persoonlijke omstandigheden van de aanvra-
ger. Dit is een voorbeeld van maatwerk. Ook in de toekomst zal de gemeente dergelijke be-
slissingen moeten nemen. 

R K VVD24 Blz. 13 Prijsstijging op uit-
gaven 

Voor het meerjarenperspectief wordt uitgegaan 
van constante prijzen. Hoe past dit in het kader 
van realistisch begroten? 

Realistisch ramen moet in beginsel vooral zorgen voor goed onderbouwde budgetten waarbij 
de nadruk ligt op realistische prijzen en hoeveelheden. Zo wordt de reële ontwikkeling van de 
budgetten zichtbaar gemaakt. 
Inflatie bepaald de prijs slechts voor een beperkt deel. Wij ontvangen voor de inflatie een 
compensatie via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 
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