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Inleiding  
 
Het doel van een tussenrapportage is de raad in staat stellen tussentijds de kaders van de 
begroting bij te sturen. Want in de loop van het jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding 
kunnen geven tot het bijstellen van doelstellingen, prestaties en budgetten.  
De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument, dat voor de raad tevens een 
(bij)sturingsmoment kan zijn. 
 
Aan deze tussenrapportage is ambtelijk gewerkt tot en met 31 maart 2014. De cijfers en de teksten 
zijn gebaseerd op gegevens tot die datum. 
De door de raad in 2014 vastgestelde begrotingswijzigingen zijn verwerkt tot en met de 3e wijziging. 
 
Deze Tussenrapportage is voor het eerst een afwijkingenrapportage. Dat blijkt vooral uit de 
programma’s waar voor de Prestatietabellen en de Trends en Ontwikkelingen alleen de afwijkingen 
zijn opgenomen.  
Ook zijn sommige bijlagen waar geen belangrijke afwijkingen te melden waren niet meer 
opgenomen. Dat betreft de bijlagen: 
* Voortgang prestatie-informatie  
* Openstaande raadstoezeggingen 
  (hiervoor wordt een apart traject los van de tussenrapportages opgezet) 
* Monitor Prestatieafspraken Woonvisie  
* Nog te leveren prestaties ISV 
* Monitor woningvoorraad ontwikkeling 
* Planning actualiseren bestemmingsplannen. 
In de financiële rapportage is een integrale financiële verschillenanalyse opgenomen. 
 
De tussenrapportage bestaat uit 3 onderdelen: 
• Deel I Beleidsrapportage  
 Hier wordt ingegaan op de afwijkingen en ontwikkelingen per programma.  
 
• Deel II Financiële rapportage 
 In dit onderdeel vindt u vier overzichten: 
 

1. Een totaaloverzicht per programma van de financiële bijstellingen in deze 
tussenrapportage. De bijstellingen zijn er deze keer in 2 soorten: 
A. Een technische - budgettair neutrale - wijziging voor de overgang van de budgetten 

bedrijfsvoering naar de GR BAR. 
B. De gebruikelijke bij- en aframingen van budgetten vanwege nieuwe ontwikkelingen 

en nieuwe informatie. 
 

De tussenrapportage laat voor de jaren 2014-2017 de volgende financiële effecten zien: 
(+ = voordelig, - = nadelig) 

    2014  2015  2016  2017  
    129.000 141.100 -157.800 -71.000 

Deze saldi worden verrekend met de dekkingsreserve 2011. 
  

2. Een overzicht van de belangrijkste bijstellingen in deze tussenrapportage.  
 
3. Een integrale financiële analyse. 

  
4. Een overzicht met de geactualiseerde stand van de begroting 2014-2017. 

 
• Deel III bijlagen 

1. Monitor bezuinigingen (vanuit Kadernota 2011, 2012 en 2013) 
2. Stand van zaken investeringen en investeringsvolume 
3. Wijkontwikkelingsprogramma’s (WOP’s) 
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Afkortingenlijst  
 

Afkorting Betekenis 
AO Administratieve Organisatie 
AVR Afval Verwerking Rotterdam 
AB Algemeen Bestuur 
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
AOW Algemene OuderdomsWet 
APV Algemene Plaatselijke Verordening 
AWB Algemene Wet Bestuursrecht 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
AZ Algemene Zaken 
arbo arbeidsomstandigheden 
BAR Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 
BI-zone of BIZ Bedrijven Investeringszone 
BCF Beleidsgestuurde Contract Financiering 
BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
Bibob 
BN 

Bevordering integriteits beoordelingen door het openbaar bestuur 
Budgettair neutraal 

BOA Bijzondere Opsporings Ambtenaar 
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
B&W Burgemeester en Wethouders 
CJG Centrum Jeugd en Gezin 
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden 
CU Christen Unie 
CDA Christen-Democratisch Appèl 
CAO Collectieve ArbeidsOvereenkomst 
CMS Content Management Systeem 
DCMR Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 
DigiD Digitale iDentiteit 
DKD Digitale Klantdossier 
DMS Document Management System 
ESF Europees Sociaal Fonds 
GBA Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 
Gft afval Groente fruit en tuin afval 
GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst 
GGZ Geestelijke GezondheidsZorg 
OGZRR Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond 
GOSA Gemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak 
GRNR Gemeentschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard 
GVOP Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties 
Halt Het alternatief 
HNW Het Nieuwe Werken 
HH Huishoudelijke Hulp 
HR Human Resources 
HVC HuisVuil Centrale Alkmaar 
ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie 
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IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze 
Werknemers 

ISV Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 
KVO Keurmerk Veilig Ondernemen 
KCC Klant Contact Centrum 
KC Korfbal Club 
KCR Korfbal Combinatie Ridderkerk 
KING 
KOOP 

KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten 
Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties 

LEA Locale Educatieve Agenda 
LZN Lokale Zorg Netwerken 
MJOP Meerjaren Onderhouds Plan 
MOP Meerjaren Onderhouds Plan 
MOE-landers Midden- en Oost- Europa (personen uit-) 
MAR Milieuservices AVR Ridderkerk 
mGBA modernisering Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens 
MFA Multi functionele ruimte 
NV Naamloze Vennootschap 
NARIS NARInformatieSysteem 
NUP Nationaal UitvoeringsProgramma dienstverlening en e-overheid 
NAR Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement 
NV MAR NV Milieuservices AVR Ridderkerk 
OVV Onderzoeksraad Voor Veiligheid 
OZB Onroerend Zaak Belasting 
Oliver Openbaar lichaam volwassenen educatie rijnmond 
OM Openbaar Ministerie 
OV Openbaar Vervoer 
POP Persoonlijke Ontwikkel Plannen 
Pgb Persoonsgebonden budget 
pm Pro memorie 
PSV Provinciale Structuur Visie 
PZH Provincie Zuid-Holland 
REO Regionaal Economisch Overleg 
REA Regionaal Educatieve Agenda 
ROTS Regionaal Opsporingsteam Sociale Recherche 
RIEC Regionale Informatie en ExpertiseCentra 
RET Rotterdamse Elektrische Tram  
RUD Regionale Uitvoeringsdienst 
SiSa Single information Single audit 
SVB Sociale VerzekeringsBank 
SW Sociale Werkvoorziening 
SWOR Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk 
SLoK Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven 
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
TCF Tax Control Framework 
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 
VRR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
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VDP Vereniging Directeuren Publieksdiensten 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
VRI Verkeersregelingsinstallatie 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
VAVO Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs 
VSV Voortijdige School Verlaters 
WEB Wet Elektroniswche Bekendmakting 
WOZ waardering onroerende zaken 
WPR Waterplan Ridderkerk 
WSHD Waterschap Hollandse Delta 
WW WerkloosheidsWetsuitkering 
WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
WIK Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars 
IOAZ Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen 

Zelfstandigen 
WIJ Wet Investeren in Jongeren 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wro Wet ruimtelijke ordening 
WSW Wet Sociale Werkvoorziening 
Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 
WWB Wet Werk en Bijstand 
WWIK Wet Werk- en Inkomen Kunstenaars 
Wwnv Wet werken naar vermogen 
WOP Wijk Ontwikkelings Programma 
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DEEL I 
BELEIDSRAPPORTAGE  
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Programma 1 Burger als Partner 
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Prestatietabel 
Geen bijzondere afwijkingen. 
 
 
Stand van zaken lasten en baten programma 1 Burger als Partner 
 

2014 2015 2016 2017
Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijz. -39.162.600 -34.755.000 -34.013.800 -31.470.900
A. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
A1. Technische begrotingswijziging GR BAR 4.846.600 4.894.300 5.001.700 4.826.900
A2. Mutaties -699.700 -119.500 -26.900 -26.300

Totale lasten -35.015.700 -29.980.200 -29.039.000 -26.670.300

Geraamde baten t/m 3e begrotingswijz. 18.688.400 15.948.600 13.992.500 12.790.200
B. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
B1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
B2. Mutaties 220.800 0 0 0

Totale baten 18.909.200 15.948.600 13.992.500 12.790.200
Saldo voor bestemming -16.106.500 -14.031.600 -15.046.500 -13.880.100

Toevoegingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. -379.400 -375.200 -3.628.700 -503.600
C. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
C1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
C2. Mutaties 0 0 0 0

Totaal toevoegingen aan reserves -379.400 -375.200 -3.628.700 -503.600

Onttrekkingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. 660.800 347.800 1.128.500 466.700
D. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
D1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
D2. Mutaties 304.700 0 0 0

Totaal onttrekkingen aan reserves 965.500 347.800 1.128.500 466.700
Saldo na bestemming -15.520.400 -14.059.000 -17.546.700 -13.917.000

Bijstellingen deze tussenrapportage
Totale bijstelling op het programma (A+B) 4.367.700 4.774.800 4.974.800 4.800.600

Totaal bijstelling van de reserves (C+D) 304.700 0 0 0

Totale bijstelling in deze tussenrapportage 4.672.400 4.774.800 4.974.800 4.800.600

Omschrijving Begroting na 
wijz.

Meerjarenbegroting 2015-2017
voordeel = + / nadeel = -

 
Voor een toelichting bij de bijstellingen wordt verwezen naar onderdeel 2.3 Integrale financiële 
analyse. 
 
Trends en ontwikkelingen 
Relatie maatschappelijke partners 
Het subsidiebeleid is begin 2014 vastgesteld door de gemeenteraad en beleidsregels worden nader 
uitgewerkt. 
 
Op eerdere momenten (tussentijdse rapportage 2013 en Jaarstukken 2013) is uw raad geïnformeerd 
over de subsidie personeelsrisico’s stichting Sport en Welzijn. In de tussen de gemeente en  
Sport en Welzijn afgesloten Raamovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het subsidiëren van de 
risico’s op het gebied van het personeelsbestand en de personeelskosten.  
Ook voor 2014 geldt dat dit onderdeel van de Raamovereenkomst wordt gehonoreerd in de Herziene 
subsidiebeschikking regulier Sport en Welzijn 2014. Als er door Sport en Welzijn geen kosten worden 
gemaakt binnen dit risicoprofiel komen de middelen terug. Daarom is op voorhand hiervoor geen 
dekking opgenomen binnen de begroting. In goed overleg met de directeur/bestuurder van Sport en 
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Welzijn is een proces in gang gezet om de Raamovereenkomst te herijken, waarbij ook onderzoek 
wordt gedaan naar de risico’s in de bedrijfsvoering en de mogelijkheden voor de dekking daarvan.   
 
Gezonde bevolkingsopbouw 
Met de nota vergrijzing “Grijs, zilver en goud; de demografische toekomst van Ridderkerk” geeft het 
college invulling aan het door de gemeenteraad gewenste inzicht in de gevolgen van vergrijzing. 
Bij de door de gemeente te maken keuzes naar aanleiding van de 3 decentralisaties wordt rekening 
gehouden met de inzichten die in deze nota staan opgetekend in combinatie met gegevens uit 
recentere leerlingenprognoses. 
 
Van AWBZ naar Wmo 
De decentralisatie van de extramurale Begeleiding gaat in vanaf 1 januari 2015. Deze decentralisatie 
wordt integraal opgepakt. Met zorg en welzijnsaanbieders worden deelcontracten afgesloten op basis 
van de in november 2013 afgesloten koepelovereenkomst. Het vervoer naar de dagbesteding en de 
huishoudelijke hulp zijn betrokken bij het proces. Met MEE worden afspraken gemaakt over de cliënt- 
ondersteuning. De visie vanuit de kanteling in de Wmo is hierbij leidend. De kanteling in de Wmo is 
niet alleen voor de gemeente leidend, ook burgers en maatschappelijke partners moeten in beweging 
komen. Dit proces is ook onderdeel van het project. Inmiddels is de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning in behandeling bij de Tweede Kamer. Op basis hiervan zal eind 2014 een Wmo-
beleidsplan en verordening worden vastgesteld. 
 
Participatiewet 
Begin 2014 is de Participatiewet in de Tweede Kamer behandeld. De invoering van de wet vindt plaats 
op 1 januari 2015. De komende maanden worden beleidskeuzes voorbereid en wordt een 
instrumentarium ontwikkeld dat is gericht op een adequate invoering van de Participatiewet. Eén van 
deze instrumenten is de opzet van een BAR-leer/werkbedrijf. Daarmee wordt beoogd mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt via een maatwerkbenadering te trainen en te begeleiden om de kans 
op een betaalde baan te vergroten. Daarbij wordt samenwerking en afstemming gezocht met lokale 
partners en met verschillende regionale netwerkpartners (UWV, andere gemeenten, sw-bedrijven). De 
werkgeversbenadering en -dienstverlening wordt verder geprofessionaliseerd door de opzet van een 
werkgeversservicepunt. Daarmee willen wij de dienstverlening aan lokale en waar mogelijk ook 
regionale werkgevers verbeteren. 
 
Mobiliteit op maat  
Buurtbus 
De buurtbus draagt vooral bij aan het sociale aspect van het openbaar vervoer. De ambitie van het 
college om de buurtbus als maatwerkvervoer te integreren in het regulier openbaar busvervoer is 
gehaald. Vanaf 10 maart 2014 is, ondersteund met een financiële bijdrage van de stadsregio, gestart 
met een meerjarenproject door de inzet van 8-persoons RET bussen, welke als buslijn 601 een 
dagelijkse lijndienst onderhouden. 
 
Driehoeksveer 
Per 1 januari 2014 is een nieuwe exploitatieperiode ingegaan. Met exploitant Ottevanger Veren B.V. is 
overeenstemming bereikt over het voortzetten van de exploitatie tot en met 2021. Het Driehoeksveer 
trekt ruim 70.000 passagiers per jaar. De gemeente Ridderkerk ondersteunt samen met de 
gemeenten Nederlek en Molenwaard, de Provincie Zuid Holland, het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde en het Gemini College de exploitatie van het veer met een financiële bijdrage.  
 
Bereikbaarheid hulpdiensten 
In nauw overleg met politie, buurtpreventie en brandweer zijn in Drievliet extra parkeerplaatsen 
aangelegd. Dit heeft geleid tot een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid (bereikbaarheid 
hulpdiensten) in de wijk. Dit resultaat wordt gevolgd zodat eventuele nieuwe knelpunten worden 
gesignaleerd en kunnen worden aangepakt. 
  
Autoveer Nederlek-Ridderkerk 
Regionaal onderzoek heeft aangetoond dat een aanmeerplaats in Ridderkerk niet tot de 
mogelijkheden behoort. Vervolgonderzoek heeft zich vervolgens gericht op een verbinding tussen de 
Stormpolder (Krimpen aan de Lek) en de Oostdijk in Rotterdam-IJsselmonde. Dit onderzoek heeft 
aangetoond dat de veerverbinding niet exploitabel is. Het plan is om die reden ingetrokken.  
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Elektrisch rijden 
In Ridderkerk staan inmiddels 13 oplaadpalen voor elektrische auto’s. Met de stadsregio is een 
overeenkomst aangegaan die het mogelijk maakt het aantal oplaadlocaties uit te breiden met 12 
oplaadlocaties. Momenteel liggen er al voldoende (particuliere) aanvragen om alle locaties in te vullen. 
Realisatie daarvan start nog in 2014.  
 
Projecten 
De volgende werken zijn in voorbereiding: 
- fietsvriendelijker maken van de Westmolendijk en een deel van de Lagendijk, start van de 

uitvoering waarschijnlijk eind 2014 respectievelijk 2015, 
- reconstructie Kievitsweg - Rijnsingel, start van de uitvoering medio 2014, 
- aanleg rotonde op de aansluiting Vlietlaan - Donkerslootweg, start van de uitvoering 2015. 
Naar aanleiding van motie 2013-122 is onderzoek gaande naar de mogelijkheid om langs de zuidzijde 
van de Vlietlaan ter hoogte van Salem een tweerichting-fietspad aan te leggen. 
 
Maatschappelijk vastgoed  
Er is een stuk in voorbereiding waarin de maatschappelijke partners hun visie op het maatschappelijk 
vastgoed neerleggen. Daarna zal over dit stuk en de visie van de gemeente hierop overleg 
plaatsvinden. 
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Programma 2 Burger als Kiezer 
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Prestatietabel 
Geen bijzondere afwijkingen. 
 
Stand van zaken lasten en baten programma 2 Burger als Kiezer 
 

2014 2015 2016 2017
Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijz. -2.595.900 -2.470.900 -2.336.600 -2.413.500
A. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
A1. Technische begrotingswijziging GR BAR 502.600 502.600 470.200 485.000
A2. Mutaties -3.200 -100 -200 -300

Totale lasten -2.096.500 -1.968.400 -1.866.600 -1.928.800

Geraamde baten t/m 3e begrotingswijz. 0 0 0 0
B. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
B1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
B2. Mutaties 0 0 0 0

Totale baten 0 0 0 0
Saldo voor bestemming -2.096.500 -1.968.400 -1.866.600 -1.928.800

Toevoegingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. 0 0 0 0
C. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
C1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
C2. Mutaties 0 0 0 0

Totaal toevoegingen aan reserves 0 0 0 0

Onttrekkingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. 0 0 0 0
D. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
D1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
D2. Mutaties 0 0 0 0

Totaal onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Saldo na bestemming -2.096.500 -1.968.400 -1.866.600 -1.928.800

Bijstellingen deze tussenrapportage
Totale bijstelling op het programma (A+B) 499.400 502.500 470.000 484.700

Totaal bijstelling van de reserves (C+D) 0 0 0 0

Totale bijstelling in deze tussenrapportage 499.400 502.500 470.000 484.700

Omschrijving Begroting na 
wijz.

Meerjarenbegroting 2015-2017
voordeel = + / nadeel = -

 
 
Voor een toelichting bij de bijstellingen wordt verwezen naar onderdeel 2.3 Integrale financiële 
analyse. 
 
Trends en ontwikkelingen 
Geen bijzondere afwijkingen. 
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Programma 3 Burger als Klant 
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Prestatietabel 
Geen bijzondere afwijkingen. 
 
Stand van zaken lasten en baten programma 3 Burger als Klant 
 

2014 2015 2016 2017
Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijz. -38.253.900 -38.034.500 -37.927.900 -37.991.600
A. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
A1. Technische begrotingswijziging GR BAR 13.487.500 13.529.100 13.444.100 13.487.100
A2. Mutaties -874.200 249.600 244.700 246.900

Totale lasten -25.640.600 -24.255.800 -24.239.100 -24.257.600

Geraamde baten t/m 3e begrotingswijz. 25.079.000 25.088.400 25.086.100 25.078.600
B. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
B1. Technische begrotingswijziging GR BAR -8.542.600 -8.536.700 -8.552.800 -8.541.300
B2. Mutaties 1.021.100 -78.700 -40.200 -40.200

Totale baten 17.557.500 16.473.000 16.493.100 16.497.100
Saldo voor bestemming -8.083.100 -7.782.800 -7.746.000 -7.760.500

Toevoegingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. -8.400 -7.700 -7.100 -6.400
C. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
C1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
C2. Mutaties 0 0 0 0

Totaal toevoegingen aan reserves -8.400 -7.700 -7.100 -6.400

Onttrekkingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. 23.700 23.000 22.400 21.700
D. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
D1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
D2. Mutaties 0 0 0 0

Totaal onttrekkingen aan reserves 23.700 23.000 22.400 21.700
Saldo na bestemming -8.067.800 -7.767.500 -7.730.700 -7.745.200

Bijstellingen deze tussenrapportage
Totale bijstelling op het programma (A+B) 5.091.800 5.163.300 5.095.800 5.152.500

Totaal bijstelling van de reserves (C+D) 0 0 0 0

Totale bijstelling in deze tussenrapportage 5.091.800 5.163.300 5.095.800 5.152.500

Omschrijving Begroting na 
wijz.

Meerjarenbegroting 2015-2017
voordeel = + / nadeel = -

 
 
Voor een toelichting bij de bijstellingen wordt verwezen naar onderdeel 2.3 Integrale financiële 
analyse. 
 
Trends en ontwikkelingen 
Participatiebudget (inburgering en educatie) 
In 2014 ontvangt Ridderkerk afgerond € 104.000 voor volwasseneneducatie. Dit is waarschijnlijk het 
laatste jaar dat de gemeente nog zelf een budget ontvangt voor volwasseneneducatie. Het Rijk is 
namelijk voornemens alle educatiegelden per arbeidsmarktregio aan de centrumgemeente uit te 
keren. Deze centrumgemeente moet dan, in overleg met de regiogemeenten, beslissen hoe het 
budget educatie wordt besteed. In 2015 moet nog 75% van het budget besteed worden bij een ROC. 
In 2016 is dit 50%, in 2017 25% en in 2018 kan het gehele budget vrij besteed worden aan (in)formele 
taal- en rekenactiviteiten voor volwassenen.  
Voor de inburgering ontvangen gemeenten voor de jaren 2014 en verder een eenmalige bijdrage om 
de inburgeringsactiviteiten af te ronden. Voor Ridderkerk is dit een budget van afgerond € 37.100.   
 
Wmo-vervoer   
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Vanaf 1 augustus 2013 wordt het contract voor het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer uitgevoerd 
door Munckhof. RTC werkt als onderaannemer voor Munckhof. Dit contract loopt nog minimaal tot 1 
augustus 2017. Vanaf 1 januari 2015 komt ook het vervoer naar dagbesteding naar de gemeente. Op 
dit moment wordt bekeken op welke wijze dit vervoer, in samenwerking met de instellingen, het beste 
geregeld kan worden. Het is de bedoeling om het vervoer naar dagbesteding vanaf 2017 mee te 
nemen in een nieuw contract met het Wmo- en leerlingenvervoer. 
 
Huishoudelijke hulp (HH)  
Uitvoeringsplan huishoudelijke hulp en de overgangsregeling 2014 
Wij maken dit jaar een omslag naar financiering op basis van resultaat. Door het resultaat centraal te 
stellen worden aanbieders geprikkeld hun bedrijfsvoering af te stemmen op het overeengekomen 
resultaat. In 2014 wordt een belangrijke stap gemaakt door in te zetten op een resultaatgericht en 
gekanteld herindicatieproces. Door de overgangsregeling krijgen de thuiszorgaanbieders in 2014 de 
tijd om de gevolgen voor hun personeel zoveel mogelijk op te vangen, koppels in stand te houden, 
zelfsturende teams op te zetten en te anticiperen op wijkgericht werken.  
 
Het anders organiseren en aanbieden van de ondersteuning is hoe dan ook noodzakelijk omdat de 
publieke financiering per 2015 met 40% zal afnemen (uitgangspunt Rijksbeleid). Daarom bieden wij dit 
jaar ook al een algemeen toegankelijke voorziening op het gebied van het voeren van een 
huishouden. 40% van onze inwoners zal hun ondersteuning op dit vlak per 2015 zelf moeten gaan 
regelen en betalen. Wij hebben aan deze algemene voorziening diverse kwaliteitseisen gesteld.  
 
In november 2013 heeft uw raad gewijzigd beleid met betrekking tot huishoudelijke hulp vastgesteld. 
Als gevolg hiervan dienen alle bestaande indicaties huishoudelijke hulp voor 1 juli 2014 omgezet te 
worden van uren naar het resultaat schoon huis. Hiertoe is het project herindicaties HH gestart. 
Omdat dit een grote tijdsinvestering vraagt is er tijdelijk extra personele inzet nodig. Deze kosten 
worden ten laste gebracht van het budget huishoudelijke hulp. In Ridderkerk is voor deze herindicaties 
een bedrag van € 100.000 gereserveerd. Mocht de dekking uit het budget huishoudelijke hulp 
onvoldoende zijn, zal dit gerapporteerd worden in de tweede tussenrapportage. 
 
Rijksbeleidswijzigingen die nadere uitwerking vragen in 2014 
Conform de concept Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt hulp bij het huishouden een 
maatwerkvoorziening welke beperkt wordt tot inwoners die het echt nodig hebben en die er zelf 
financieel niet in kunnen voorzien. Wij gaan het eerste half jaar van 2014 in gesprek met onze 
aanbieders van hulp bij het huishouden omdat we moeten bepalen wie degenen zijn die het echt 
nodig hebben. Dit wordt in de Wmo-verordening 2015 uitgewerkt. 
 
Bestrijding jeugdwerkloosheid 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft middelen beschikbaar gesteld voor de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid. Samen met de andere gemeenten in de regio is een actieplan 
opgesteld, waarbij regionale samenwerking en lokale initiatieven hand in hand gaan. 
Ook wordt in het kader van de invoering van de Participatiewet een leer-werkbedrijf opgericht voor 
klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij nauw samengewerkt zal worden met werkgevers 
en sociale partners.  
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Programma 4 Burger als (wijk)Bewoner 
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Prestatietabel 
Geen bijzondere afwijkingen. 
 
Stand van zaken lasten en baten programma 4 Burger als (wijk)Bewoner 
 

2014 2015 2016 2017
Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijz. -29.972.900 -29.231.900 -29.495.200 -28.869.200
A. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
A1. Technische begrotingswijziging GR BAR 9.542.800 9.703.700 9.618.900 9.522.200
A2. Mutaties -1.309.900 -465.700 20.000 18.500

Totale lasten -21.740.000 -19.993.900 -19.856.300 -19.328.500

Geraamde baten t/m 3e begrotingswijz. 2.712.500 2.240.200 2.253.800 2.255.800
B. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
B1. Technische begrotingswijziging GR BAR 128.000 128.000 128.000 128.000
B2. Mutaties -36.200 -15.000 -15.000 -15.000

Totale baten 2.804.300 2.353.200 2.366.800 2.368.800
Saldo voor bestemming -18.935.700 -17.640.700 -17.489.500 -16.959.700

Toevoegingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. -2.223.400 -2.226.200 -2.218.600 -2.221.400
C. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
C1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
C2. Mutaties 0 0 0 0

Totaal toevoegingen aan reserves -2.223.400 -2.226.200 -2.218.600 -2.221.400

Onttrekkingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. 2.641.100 2.412.400 2.842.200 2.467.900
D. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
D1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
D2. Mutaties 486.500 0 0 0

Totaal onttrekkingen aan reserves 3.127.600 2.412.400 2.842.200 2.467.900
Saldo na bestemming -18.031.500 -17.454.500 -16.865.900 -16.713.200

Bijstellingen deze tussenrapportage
Totale bijstelling op het programma (A+B) 8.324.700 9.351.000 9.751.900 9.653.700

Totaal bijstelling van de reserves (C+D) 486.500 0 0 0

Totale bijstelling in deze tussenrapportage 8.811.200 9.351.000 9.751.900 9.653.700

Omschrijving Begroting na 
wijz.

Meerjarenbegroting 2015-2017
voordeel = + / nadeel = -

 
Voor een toelichting bij de bijstellingen wordt verwezen naar onderdeel 2.3 Integrale financiële 
analyse. 
 
Trends en ontwikkelingen 
Openbaar vervoer 
De provincie wil het concept van de waterbusverbinding Rotterdam-Dordrecht verder optimaliseren.  
Een opvallend onderdeel daarvan is om in 2014 in de daluren een directe verbinding te gaan 
onderhouden naar het molengebied in Kinderdijk. 
 
Bodemverontreiniging twee volkstuincomplexen 
In de zomer van 2013 zijn spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging geconstateerd op twee 
volkstuincomplexen. Deze zijn in maart en april 2014 gesaneerd. Omdat de kosten niet begroot 
waren, zijn die als financiële mutatie opgenomen in deze tussenrapportage (zie onderdeel 2.3 -  
Integrale  financiële analyse). 

1e Tussenrapportage 2014 Gemeente Ridderkerk 20



 
 
 

Programma 5 Burger als Onderdaan en 
Belastingbetaler 
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Prestatietabel 
Geen bijzondere afwijkingen. 
 
Stand van zaken lasten en baten programma 5 Burger als Onderdaan en 
Belastingbetaler 
 

2014 2015 2016 2017
Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijz. -4.887.500 -4.905.800 -4.886.700 -4.874.200
A. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
A1. Technische begrotingswijziging GR BAR 2.408.200 2.454.900 2.433.400 2.440.900
A2. Mutaties -104.700 -4.900 -4.600 -4.400

Totale lasten -2.584.000 -2.455.800 -2.457.900 -2.437.700

Geraamde baten t/m 3e begrotingswijz. 10.915.900 11.110.600 11.223.800 11.356.100
B. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
B1. Technische begrotingswijziging GR BAR -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
B2. Mutaties 0 -18.300 -14.700 -14.100

Totale baten 10.889.900 11.066.300 11.183.100 11.316.000
Saldo voor bestemming 8.305.900 8.610.500 8.725.200 8.878.300

Toevoegingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. -300.200 -1.500 0 0
C. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
C1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
C2. Mutaties 0 -110.900 0 0

Totaal toevoegingen aan reserves -300.200 -112.400 0 0

Onttrekkingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. 918.700 755.400 618.200 633.300
D. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
D1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
D2. Mutaties 150.000 0 0 0

Totaal onttrekkingen aan reserves 1.068.700 755.400 618.200 633.300
Saldo na bestemming 9.074.400 9.253.500 9.343.400 9.511.600

Bijstellingen deze tussenrapportage
Totale bijstelling op het programma (A+B) 2.277.500 2.405.700 2.388.100 2.396.400

Totaal bijstelling van de reserves (C+D) 150.000 -110.900 0 0

Totale bijstelling in deze tussenrapportage 2.427.500 2.294.800 2.388.100 2.396.400

Omschrijving Begroting na 
wijz.

Meerjarenbegroting 2015-2017
voordeel = + / nadeel = -

 
Voor een toelichting bij de bijstellingen wordt verwezen naar onderdeel 2.3 Integrale financiële 
analyse. 
 
Trends en ontwikkelingen 
Geen bijzondere afwijkingen. 

1e Tussenrapportage 2014 Gemeente Ridderkerk 22



Programma 6 Bedrijfsvoering 
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Prestatietabel 
Geen bijzondere afwijkingen. 
 
Stand van zaken lasten en baten programma 6 Bedrijfsvoering 
 

2014 2015 2016 2017
Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijz. -66.700 -13.300 0 0
A. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
A1. Technische begrotingswijziging GR BAR -24.269.500 -24.381.000 -24.194.200 -23.914.500
A2. Mutaties 0 0 0 0

Totale lasten -24.336.200 -24.394.300 -24.194.200 -23.914.500

Geraamde baten t/m 3e begrotingswijz. 0 0 0 0
B. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
B1. Technische begrotingswijziging GR BAR 1.124.800 1.134.700 1.084.700 975.300
B2. Mutaties 556.600 0 0

Totale baten 1.681.400 1.134.700 1.084.700 975.300
Saldo voor bestemming -22.654.800 -23.259.600 -23.109.500 -22.939.200

Toevoegingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. 0 0 0 0
C. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
C1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
C2. Mutaties 0 0 0 0

Totaal toevoegingen aan reserves 0 0 0 0

Onttrekkingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. 0 0 0 0
D. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
D1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
D2. Mutaties 0 0 0 0

Totaal onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Saldo na bestemming -22.654.800 -23.259.600 -23.109.500 -22.939.200

Bijstellingen deze tussenrapportage
Totale bijstelling op het programma (A+B) -22.588.100 -23.246.300 -23.109.500 -22.939.200

Totaal bijstelling van de reserves (C+D) 0 0 0 0

Totale bijstelling in deze tussenrapportage -22.588.100 -23.246.300 -23.109.500 -22.939.200

Omschrijving Begroting na 
wijz.

Meerjarenbegroting 2015-2017
voordeel = + / nadeel = -

  
Voor een toelichting bij de bijstellingen wordt verwezen naar onderdeel 2.3 Integrale financiële 
analyse. 
 
Trends en ontwikkelingen 
In de primitieve begroting 2014 waren op dit programma Bedrijfsvoering de lasten en baten 
opgenomen die verband hielden met de bedrijfsvoering.  
Maar tegelijkertijd met de oprichting van de GR BAR op 1 januari 2014 gaan deze budgetten over 
naar de BAR-organisatie. Daarvoor in de plaats komt één bedrag terug, namelijk de bijdrage die 
Ridderkerk betaalt aan de GR BAR. 
In deze tussenrapportage is voor de overgang van de budgetten naar de GR BAR een technische 
begrotingswijziging opgenomen. Dit verloopt budgettair neutraal. Zie hiervoor onderdeel 2.1 van de 
financiële tussenrapportage - Bijstellingen 1e tussenrapportage 2014 per programma. 
 
In de 1e tussenrapportage 2014 die de GR BAR inmiddels heeft opgesteld vinden geen financiële 
bijstellingen plaats, waardoor de bijdrage van onze gemeente aan de GR niet wijzigt. 
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Hoofdstuk 7 Financiering & Algemene 
dekkingsmiddelen 
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Prestatietabel 
Geen bijzondere afwijkingen. 
 
Stand van zaken lasten en baten Hoofdstuk 7 Financiering en Algemene 
dekkingsmiddelen 
 

2014 2015 2016 2017
Geraamde lasten t/m 3e begrotingswijz. -879.000 -663.200 -818.100 -1.017.600
A. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
A1. Technische begrotingswijziging GR BAR 797.600 596.400 592.000 616.400
A2. Mutaties -360.300 -66.200 0 0

Totale lasten -441.700 -133.000 -226.100 -401.200

Geraamde baten t/m 3e begrotingswijz. 55.737.700 52.632.200 52.579.600 52.142.900
B. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
B1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
B2. Mutaties 95.300 121.300 -320.900 -236.100

Totale baten 55.833.000 52.753.500 52.258.700 51.906.800
Saldo voor bestemming 55.391.300 52.620.500 52.032.600 51.505.600

Toevoegingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. -1.406.100 -805.600 -706.100 -844.400
C. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
C1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0
C2. Mutaties -51.100 0 0 0

Totaal toevoegingen aan reserves -1.457.200 -805.600 -706.100 -844.400

Onttrekkingen aan reserves t/m 3e begrotingswijz. 2.758.300 2.295.000 5.017.200 1.087.600
D. Bijstellingen deze Tussenrapportage:
D1. Technische begrotingswijziging GR BAR 0 0 0 0
D2. Mutaties 733.300 649.500 0 0

Totaal onttrekkingen aan reserves 3.491.600 2.944.500 5.017.200 1.087.600
Saldo na bestemming 57.425.700 54.759.400 56.343.700 51.748.800

Bijstellingen deze tussenrapportage
Totale bijstelling op het programma (A+B) 532.600 651.500 271.100 380.300

Totaal bijstelling van de reserves (C+D) 682.200 649.500 0 0

Totale bijstelling in deze tussenrapportage 1.214.800 1.301.000 271.100 380.300

Omschrijving Begroting na 
wijz.

Meerjarenbegroting 2015-2017
voordeel = + / nadeel = -

 
Voor een toelichting bij de bijstellingen wordt verwezen naar onderdeel 2.3 Integrale financiële 
analyse. 
 
Trends en ontwikkelingen 
Algemene uitkering gemeentefonds 
De gevolgen van de september- en de decembercirculaire 2013 voor onze begroting worden verwerkt 
in deze tussenrapportage. (Wel was de inhoudelijke informatie van de circulaires al opgenomen in de 
raadsinformatiebrief over de voortgang van de programmabegroting 2014 van 17 januari 2014)  
 
Septembercirculaire 2013 
De gevolgen van de septembercirculaire 2013 zijn als volgt: 
2014:  - €    335.800 
2015:  - €    683.900 
2016:  - €    980.300 
2017:  - € 1.006.500   
 

1e Tussenrapportage 2014 Gemeente Ridderkerk 26



In de septembercirculaire 2013 zijn de maatregelen van de rijksoverheid verwerkt om het 
financieringstekort in de buurt van de 3% te houden. Voor het gemeentefonds betekent dit kortingen 
van € 300 miljoen in 2014 oplopend tot € 600 miljoen in 2018. 
Ten opzichte van de meicirculaire 2013 zijn de maatstaven van de Integratie-uitkering Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geactualiseerd en is de korting van de beperking van de 
huishoudelijke hulp in 2014 voor nieuwe instroom van € 89 miljoen teruggedraaid. Dit levert ten 
opzichte van de meicirculaire een structureel voordeel op van € 375.000. Daarnaast zijn enkele 
aantallen bij de verdeelmaatstaven geactualiseerd, wat voor 2014 een voordeel betekent van  
€ 62.000. 
  
Decembercirculaire 2013 
De gevolgen van de decembercirculaire 2013 zijn als volgt: 
2014: + €   85.500 
2015: + € 544.300 
2016: + € 509.400 
2017: + € 620.400 
 
Accressen 
(Het accres is de jaarlijkse groei/krimp van het gemeentefonds als gevolg van de ontwikkelingen van 
de Rijksuitgaven, waaraan het gemeentefonds is gekoppeld. Dit noemt men de trap op, trap af - 
methode.) 
Nadat de septembercirculaire verschenen was heeft het kabinet voor het invullen van het aanvullende 
beleidspakket van € 6 miljard nieuwe afspraken gemaakt met de oppositiepartijen D’66, ChristenUnie 
en de SGP in de Begrotingsafspraken 2014 (ook wel Herfstakkoord genoemd). Bij de algemene 
beschouwingen was namelijk duidelijk geworden dat de Rijksbegroting op onvoldoende steun zou 
kunnen rekenen in de Eerste Kamer. De Begrotingsafspraken hebben een positief effect op de 
accressen in de septembercirculaire wat vooral wordt veroorzaakt door investeringen in het onderwijs.  
 
In bovenstaande cijferopstelling zit een aantal taakmutaties verwerkt (inburgering, armoedebeleid en 
VTH). Door deze nieuwe taken ontstaan aan de lastenkant van onze begroting nieuwe uitgaven, die 
ook in deze rapportage zijn meegenomen.  
 
Die taakmutaties zijn: 
* Uitvoeringskosten inburgering 
In 2013 is eenmalig € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten inburgering in 2014 
en volgende jaren. Het betreft een eenmalige vergoeding voor handhaving bij inburgeraars die nog 
niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. Voor onze gemeente gaat het om € 37.100. 
 
* Intensivering armoedebeleid 
Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt voor het jaar 2014 € 70 miljoen en 
voor 2015 en verder € 90 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor onze gemeente gaat 
dat respectievelijk om € 162.700 en € 188.600. 
 
* Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 
Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten wordt vanaf 2014 € 40,7 miljoen beschikbaar 
gesteld. Voor onze gemeente gaat dat om € 24.600. 
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DEEL II 
FINANCIËLE RAPPORTAGE 
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2.1 Bijstellingen 1e tussenrapportage 2014 per programma 
 
1. Technische begrotingswijziging voor de overgang van de budgetten bedrijfsvoering naar de GR 
BAR. (BN) 

 
Hieronder volgt een technische begrotingswijziging om in verband met de oprichting van de GR BAR 
de budgetten bedrijfsvoering over te brengen naar de begroting van de nieuwe BAR-organisatie. Dit 
verloopt budgettair neutraal.  
Het betreft de reguliere posten op de jaarlijkse exploitatie. 
Het overbrengen van bijvoorbeeld investeringen en doorgeschoven prestaties volgt later na 
vaststelling van de jaarrekening 2013. 
 
Omschrijving Bijstellingen Bijstellingen Bijstellingen Bijstellingen

voordeel + / nadeel - 2014 2015 2016 2017
Programma 1 Burger als Partner
Lasten 4.846.600 4.894.300 5.001.700 4.826.900
Baten 0 0 0 0

Saldo programma 1 4.846.600 4.894.300 5.001.700 4.826.900
Programma 2 Burger als Kiezer
Lasten 502.600 502.600 470.200 485.000
Baten 0 0 0 0

Saldo programma 2 502.600 502.600 470.200 485.000
Programma 3 Burger als Klant
Lasten 13.487.500 13.529.100 13.444.100 13.487.100
Baten -8.542.600 -8.536.700 -8.552.800 -8.541.300

Saldo programma 3 4.944.900 4.992.400 4.891.300 4.945.800
Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner
Lasten 9.542.800 9.703.700 9.618.900 9.522.200
Baten 128.000 128.000 128.000 128.000

Saldo programma 4 9.670.800 9.831.700 9.746.900 9.650.200
Programma 5 Burger als Onderdaan & Belastingbetaler
Lasten 2.408.200 2.454.900 2.433.400 2.440.900
Baten -26.000 -26.000 -26.000 -26.000

Saldo programma 5 2.382.200 2.428.900 2.407.400 2.414.900
Programma 6 Bedrijfsvoering
Lasten -24.269.500 -24.381.000 -24.194.200 -23.914.500
Baten 1.124.800 1.134.700 1.084.700 975.300

Saldo programma 6 -23.144.700 -23.246.300 -23.109.500 -22.939.200
Hoofdstuk 7 Fin. En Alg.dekkingsmiddelen
Lasten 797.600 596.400 592.000 616.400
Baten 0 0 0 0

Saldo Hoofstuk 7 797.600 596.400 592.000 616.400

Lasten voor bestemming 1 t/m 7 7.315.800 7.300.000 7.366.100 7.464.000
Baten voor bestemming 1 t/m 7 -7.315.800 -7.300.000 -7.366.100 -7.464.000
Saldo voor bestemming 1 t/m 7 0 0 0 0

Reservemutaties
Lasten 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0

Saldo reservemutaties 0 0 0 0

Lasten na bestemming 1 t/m 7 incl. res.mut. 7.315.800 7.300.000 7.366.100 7.464.000
Baten na bestemming 1 t/m 7 incl. res.mut. -7.315.800 -7.300.000 -7.366.100 -7.464.000

Saldo na bestemming 1 t/m 7 incl. res.mut. 0 0 0 0
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2. Mutaties 
Omschrijving Bijstellingen Bijstellingen Bijstellingen Bijstellingen

voordeel + / nadeel - 2014 2015 2016 2017
Programma 1 Burger als Partner
Lasten -699.700 -119.500 -26.900 -26.300
Baten 220.800 0 0 0

Saldo programma 1 -478.900 -119.500 -26.900 -26.300
Programma 2 Burger als Kiezer
Lasten -3.200 -100 -200 -300
Baten 0 0 0 0

Saldo programma 2 -3.200 -100 -200 -300
Programma 3 Burger als Klant
Lasten -874.200 249.600 244.700 246.900
Baten 1.021.100 -78.700 -40.200 -40.200

Saldo programma 3 146.900 170.900 204.500 206.700
Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner
Lasten -1.309.900 -465.700 20.000 18.500
Baten -36.200 -15.000 -15.000 -15.000

Saldo programma 4 -1.346.100 -480.700 5.000 3.500
Programma 5 Burger als Onderdaan & Belastingbetaler
Lasten -104.700 -4.900 -4.600 -4.400
Baten 0 -18.300 -14.700 -14.100

Saldo programma 5 -104.700 -23.200 -19.300 -18.500
Programma 6 Bedrijfsvoering
Lasten 0 0 0 0
Baten 556.600 0 0 0

Saldo programma 6 556.600 0 0 0
Hoofdstuk 7 Fin. En Alg.dekkingsmiddelen
Lasten -360.300 -66.200 0 0
Baten 95.300 121.300 -320.900 -236.100

Saldo Hoofstuk 7 -265.000 55.100 -320.900 -236.100

Lasten voor bestemming 1 t/m 7 -3.352.000 -406.800 233.000 234.400
Baten voor bestemming 1 t/m 7 1.857.600 9.300 -390.800 -305.400
Saldo voor bestemming 1 t/m 7 -1.494.400 -397.500 -157.800 -71.000

Reservemutaties
Lasten -51.100 -110.900 0 0
Baten 1.674.500 649.500 0 0

Saldo reservemutaties 1.623.400 538.600 0 0

Lasten na bestemming 1 t/m 7 incl. res.mut. -3.403.100 -517.700 233.000 234.400
Baten na bestemming 1 t/m 7 incl. res.mut. 3.532.100 658.800 -390.800 -305.400

Saldo na bestemming 1 t/m 7 incl. res.mut. 129.000 141.100 -157.800 -71.000

Verrekening met dekkingsreserve 2011
Onttrekking 0 0 157.800 71.000
Toevoeging -129.000 -141.100 0 0

Saldo na verrekening met dekkingsreserve 2011 0 0 0 0
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2.2 Belangrijkste bijstellingen 1e tussenrapportage 2014 
 
    
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste posten die het saldo direct hebben beïnvloed:  
(voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de financiële analyse die hierna volgt)    voordeel = + / nadeel = - 
 

Progr. Omschrijving 2014 2015 2016 2017
Lasten

3 Structurele gevolgen jaarrekening 2013 - Sociale w erkvoorziening (111.600), Bijstandsbesluit 
Zelfstandigen (50.000), Minimabeleid (133.500), Leerlingenvervoer (40.000), WMO-huishoudelijke hulp 366.100 366.100 394.900 394.900
(100.000) en leges burgerzaken (-69.000)

4 Sanering grond volkstuincomplexen -85.000 0 0 0

Totaal lasten 281.100 366.100 394.900 394.900

Baten
4 Niet doorgaan verkoop panden Anjerstraat 4 en 6 -480.000 0 0 0

6 Opgebouwde vakantierechten 2013 - vordering op de GR BAR 556.600 0 0 0

7 Dividend ENECO 200.000 150.000 150.000 150.000
7 Algemene uitkering - verw erking september- en decembercirculaire 2013 (netto, dus inclusief verhoging en -437.600 -352.800 -680.800 -593.800

verlaging van de posten die hiermee verband houden)

Totaal baten -161.000 -202.800 -530.800 -443.800

Overige kleine bijstellingen 8.900 -22.200 -21.900 -22.100

Totaal bijstellingen in deze 1e tussenrapportage 2014 129.000 141.100 -157.800 -71.000
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2.3 Integrale financiële analyse

+ = voordeel, - = nadeel
L = lasten / B = Baten
BN = Budgettair Neutraal

PROGRAMMA'S
Programma 1 De burger als Partner
Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
Een aantal prestaties schuift door van 2013 naar 2014. Voor dit 
programma betreft dat:  
* Onderhoud sporthal en binnenbad De Fakkel
Dekking uit de reserve groot onderhoud sportaccommodaties. L BN -40.000
* Erfgoedbeleid
Dekking uit de algemene reserve. L BN -8.000
* Extra luchtschermen A15/A16
Dekking uit de algemene reserve. L BN -30.000
* Extramurale zorgzwaartepakketten
Dekking uit de algemene reserve. L BN -52.000
* Project 'Thuis in de Wijk'
Dekking uit de algemene reserve. L BN -100.000
Bijdrage aan de DCMR
De kosten voor het werkplan DCMR 2014 nemen structureel toe met 
€ 24.600 vanwege extra taken als gevolg van de decentralisatie van 
de VVGB-bedrijven (Verklaring van Geen Bedenkingen). Als dekking 
staat daar hetzelfde bedrag tegenover vanuit een (nieuwe) integratie-
uitkering in het gemeentefonds voor dit doeleinde. Op 14 januari 
2014 heeft het college besloten de financiële consequenties te 
verwerken in de eerste Tussenrapportage 2014. L BN -24.600 -24.600 -24.600 -24.600
Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding
Voor het uitvoeren van de Decentralisatie AWBZ/Wmo worden 
transitiegelden beschikbaar gesteld door het Rijk. De gemeenteraden 
van de drie BAR-gemeenten hebben besloten die transitiegelden te 
bundelden. Het budgetbeheer vindt in Ridderkerk plaats. Barendrecht 
en Albrandswaard dragen hun ontvangen middelen over naar 
Ridderkerk. De lasten zijn gelijk aan de baten, in de begroting is het 
budgettair neutraal. De uitgaven worden gedekt door de rijksbijdrage, 
de bijdragen van de andere twee gemeenten en de reserve transitie 
AWBZ, waarin de in het verleden niet bestede middelen zijn 
gereserveerd. 
In deze tussenrapportage wordt het budget 2014 bijgesteld zodat de 
nodige voorbereidingen getroffen kunnen worden om op 1 januari 
2015 gereed te zijn voor de uitvoering van de nieuwe wet Wmo.
* Uitgaven L BN -334.500
* Bijdragen Barendrecht en Albrandswaard B BN 220.800
Transitiekosten decentralisatie Jeugdzorg
Voor het uitvoeren van de Decentralisatie Jeugdzorg worden 
transitiegelden beschikbaar gesteld door het Rijk. De gemeenteraden 
van de drie BAR-gemeenten hebben besloten die transitiegelden te 
bundelden. De middelen die in 2013 werden ontvangen zijn niet 
volledig besteed en werden gereserveerd in de reserve transitiegeld 
Jeugdzorg.  
In deze tussenrapportage worden deze middelen opnieuw begroot 
(en onttrokken aan de reserve) zodat de benodigde voorbereidingen 
op de decentralisatie getroffen kunnen worden.
* Uitgaven L BN -151.000
Advieskosten
Naar aanleiding van de twijfels bij Woonvisie over de ontwikkeling 
van de Driehoek is juridisch advies ingewonnen. De daarvoor 
gemaakte kosten ad € 61.200 waren niet geraamd in de begroting. 
Dit nadeel wordt voor € 50.000 gedekt door de inzet van de post 
onvoorzien (zie Hoofdstuk 7). L -61.200
Kapitaallasten en investeringsvolume
De ontwikkelingen bij de investeringen (zie bijlage 2: Stand van 
zaken investeringen en investeringsvolume) geven wijzigingen bij de 
kapitaallasten en het investeringsvolume. De gevolgen voor 
programma 1 zijn hier weergegeven. Hierin is ook opgenomen het 
overbrengen van het overschot bij het investeringsvolume 2014 - wat 
betrekking heeft op het investeringsschema 2013 - naar 2015. L 101.600 -94.900 -2.300 -1.700
Totaal programma 1 -478.900 -119.500 -26.900 -26.300
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Programma 2 De burger als Kiezer
Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
Doorgeschoven prestatie 2013-2014. 
Overschot budget 2013 Rekenkamer
Dekking uit de algemene Reserve. L BN -10.000
Kapitaallasten en investeringsvolume
De ontwikkelingen bij de investeringen (zie bijlage 2: Stand van 
zaken investeringen en investeringsvolume) geven wijzigingen bij de 
kapitaallasten en het investeringsvolume. De gevolgen voor 
programma 2 zijn hier weergegeven. Hierin is ook opgenomen het 
overbrengen van het overschot bij het investeringsvolume 2014 - wat 
betrekking heeft op het investeringsschema 2013 - naar 2015. L 6.800 -100 -200 -300

Totaal programma 2 -3.200 -100 -200 -300

Programma 3 De burger als Klant
Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
Een aantal prestaties schuift door van 2013 naar 2014. Voor dit 
programma betreft dat:  
* Budget invoering Modernisering GBA 2013 (gemeentelijke basis 
administratie) 
Dekking uit de algemene reserve. L BN -17.600
* Minimabeleid - computerproject voor kinderen van minima
Dekking uit de algemene reserve. L BN -32.600
In de jaarrekening 2013 staat een aantal afwijkingen met structurele 
gevolgen. Die structurele gevolgen worden verwerkt in deze 
tussenrapportage.
Voor dit programma betreft het:      
* Sociale werkvoorziening
Onze gemeente heeft historisch gezien te maken met een 
overrealisatie op de taakstelling. Dit houdt in dat er vanuit het 
verleden te veel mensen geplaatst zijn op een WSW-plaats in 
verhouding tot de jaarlijkse rijksbijdrage/taakstelling. Hiervoor zijn in 
het verleden door de gemeente extra eigen middelen beschikbaar 
gesteld om het budgettaire tekort te dekken. In 2013 is de 
overrealisatie weggewerkt. Hierdoor zijn deze extra eigen middelen 
niet meer nodig en zullen deze in 2014 verder worden afgebouwd. L 111.600 111.600 111.600 111.600
* Bijstandsbesluit Zelfstandigen
Van deze regeling (leenbijstand) kunnen cliënten gebruik maken om 
een eigen bedrijf te beginnen. Omdat er in 2013 nauwelijks 
aanvragen door het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) 
zijn toegekend, kan dit budget structureel afgeraamd worden. L 50.000 50.000 50.000 50.000
* Minimabeleid
De resultaten van de pogingen die tot nu toe zijn ondernomen om de 
minima te bereiken zijn teleurstellend. Hierdoor wordt het 
beschikbare budget niet uitgegeven. Voor de besteding van de 
middelen minimabeleid komen er in 2014 nieuwe beleidsvoorstellen. L 133.500 133.500 133.500 133.500
* Leerlingenvervoer
Een voordeel vanwege de nieuwe verordening en het nieuwe 
vervoerscontract. L 40.000 40.000 40.000 40.000
* Wmo - huishoudelijke verzorging (HH)
Er is een afname van het aantal huishoudelijke hulp - cliënten en een 
afname van het aantal ingezette uren. L 100.000 100.000 100.000 100.000
* Leges burgerzaken
Minder legesopbrengst rijbewijzen door een verhoging van de 
keuringsleeftijd (70 naar 75 jaar), daling van het tarief in 2014 en een 
relatief hoog aantal afgegeven rijbewijzen in de laatste jaren door de 
invoering van het nieuwe model rijbewijs (creditcardformaat). L 9.700 9.700 0 0

B -78.700 -78.700 -40.200 -40.200
Extra middelen Rijk armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Vanuit de algemene uitkering komen extra middelen beschikbaar 
voor het bestrijden van armoede en voor schuldhulpverlening. L BN -162.700 -188.600 -185.300 -183.100
Sociale Werkvoorziening
De voorlopige rijksbijdrage 2014 is bekend. Voor de gemeente 
Ridderkerk is deze verlaagd. De bijdrage is geoormerkt, als het geld 
niet besteed wordt moet het worden terugbetaald aan het Rijk.  B BN -29.800
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Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
Naar verwachting verminderen de lasten met hetzelfde bedrag 
waardoor er geen budgettair effect optreedt. L BN 29.800
P-budget Re-integratie
De voorlopige rijksbijdrage is bekend. Voor de gemeente Ridderkerk 
is deze verlaagd. Het bedrag is geoormerkt, als het geld niet besteed 
wordt moet het worden terugbetaald aan het Rijk. B BN -34.600
Naar verwachting verminderen de lasten met hetzelfde bedrag 
waardoor er geen budgettair effect optreedt. L BN 34.600
Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten 
(Wet Buig)
De voorlopige rijksbijdrage 2014 is bekend en is verhoogd voor de 
gemeente Ridderkerk. Het Rijk verwacht dat door de gevolgen van de 
crisis het aantal uitkeringsgerechtigden gaat toenemen. B BN 1.164.200
Vooralsnog worden ook de uitgaven met hetzelfde bedrag 
- € 1.164.200 - verhoogd.  Daardoor is er geen budgettair effect. Bij 
de 2e tussenrapportage is er meer inzicht in hoe de uitgaven zich 
ontwikkelen in 2014. L BN -1.164.200
Inzet van de buurtbus 
Bij het inzetten van de buurtbus is zo veel mogelijk rekening 
gehouden met de Wmo-vervoersvraag. In de route zijn haltes 
opgenomen bij de Riederborgh en de Noordhave. Daarmee wordt 
voldaan aan een wens in de stadsregionale beleidslijn. De 
verwachting is dat met dit vervoersconcept een besparing op de 
Wmo-vervoerskosten haalbaar is van € 6.000 vanaf 2015 en € 5.000 
in 2014. L 5.000 6.000 6.000 6.000
De Wet elektronische bekendmaking (WEB)
Deze wet verplicht gemeenten al hun verordeningen vanaf 1 januari 
2014 in een elektronisch publicatieblad bekend te maken. Alleen door 
elektronische bekendmaking kan een verordening voortaan 
rechtsgeldig worden bekendgemaakt.  Het elektronisch 
bekendmaken moet voldoen aan strenge wettelijke eisen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de publicatievorm, de 
beveiligingsstandaarden en het extern opslaan van kopieën. Het 
enige goed uitgeteste systeem dat hieraan voldoet is de GVOP 
(Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties).  Ter 
uitvoering van dit besluit hebben wij een licentieovereenkomst 
gesloten met het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële 
Overheidspublicaties (KOOP). Voor de aansluiting op de GVOP moet 
door de gemeente Ridderkerk jaarlijks € 10.000 aan licentiekosten 
gemaakt worden. In een raadsinformatiebrief van december 2013 
was aangekondigd dat de kosten via deze 1e tussenrapportage 
zouden worden bijgeraamd. L -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Kapitaallasten en investeringsvolume
De ontwikkelingen bij de investeringen (zie bijlage 2: Stand van 
zaken investeringen en investeringsvolume) geven wijzigingen bij de 
kapitaallasten en het investeringsvolume. De gevolgen voor 
programma 3 zijn hier weergegeven. Hierin is ook opgenomen het 
overbrengen van het overschot bij het investeringsvolume 2014 - wat 
betrekking heeft op het investeringsschema 2013 - naar 2015. L -1.300 -2.600 -1.100 -1.100

Totaal programma 3 146.900 170.900 204.500 206.700

Programma 4 De burger als (wijk)bewoner
Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
Een aantal prestaties schuift door van 2013 naar 2014. Voor dit 
programma betreft dat:  
* Afrekening met de Stadsregio voor de Fietsparkeervoorzieningen bij 
OV-haltes en het Tweerichtingenfietspad Vondellaan.
Wordt toegevoegd aan de algemene reserve. B BN 11.600
* Groot onderhoud verharding Maaslaan.
Dekking uit de reserve onderhoud verharding. L BN -97.900
* Wegrehabilitaties van 4 projecten: Westmolendijk, Generaal 
Smutsstraat, Amaliastraat en IJzerstraat. 
Dekking uit de algemene reserve. L BN -300.000
* Aanpassing bushaltes voor minder-validen.
Dekking bijdrage Stadsregio (94.000) en algemene reserve (5.900). L BN -99.900
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Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
  Bijdrage Stadsregio inzake aanpassing bushaltes voor minder-
validen B BN 94.000
* Project geluidsreductie Rotterdamseweg 
Dekking uit de algemene reserve. L BN -144.000
* LED-armaturen Industrieterrein Donkersloot 
Dekking uit de reserve onderhoud openbare verlichting. L BN -65.000
* Tweetal vervangingsprojecten riolering
Dekking uit de tariefegalisatiereserve rioolheffing. L BN -100.000
* Verkeersveiligheid en herstraten Noordstraat.
Dekking  uit de reserve onderhoud verharding (167.100) en bijdrage 
van de Stadsregio (18.300). L BN -185.400
   Bijdrage Stadsregio inzake project verkeersveiligheid en herstraten 
Noordstraat . B BN 18.300
* Herstructurering Noordstraat L BN -283.600
   Bijdrage Stadsregio inzake herstructurering Noordstraat. B BN 283.600
* Verkeersmaatregelen Pruimendijk
Dekking uit de algemene reserve L BN -7.000
* Rotonde Donkerslootweg-Vlietlaan en Fietshighway Molendijk.
Dekking uit de algemene reserve. L BN -210.000
Rotonde Donkerslootweg-Vlietlaan 
Hierboven was al te lezen dat er voor dit project  middelen 
doorschoven van 2013 naar 2014. Dat was op basis van kennis bij de 
rekening 2013. Maar inmiddels is bekend geworden dat de uitvoering 
die gepland stond voor 2014 doorschuift naar 2015. In 2014 worden  
wel voorbereidingskosten gemaakt. Van het totale krediet gaat 
€ 400.000 naar 2015. 
Dit krediet wordt verrekend met de algemene reserve. L BN 400.000 -400.000
Herstructurering Noordstraat
* Vervanging/aanplant van bomen aan de Noordstraat L BN -25.200
* Dekking vindt plaats door een verlaging van het bestaande budget 
vervanging bomen. L BN 25.200
Rehabilitatie wegen / Project Populierenlaan
De werkzaamheden aan de Populierenlaan zijn in 2013 uitgevoerd. 
De afwikkeling en facturering vindt plaats  in 2014.
Dit wordt verrekend met de reserve groot onderhoud verharding. L BN -179.800
Wijkbeheer
* Door een brand aan de Stadhouderslaan zijn kosten gemaakt om 
de openbare ruimte schoon te maken en asbestdeeltjes te 
verwijderen. L BN -67.000
* De kosten worden verhaald bij Woonvisie. B BN 67.000
Openbaar Vervoer
Per 10 maart 2014 is gestart met aanvullend openbaar busvervoer 
(project maatwerkvervoer: buslijn 601). In de begroting 2014-2017 is 
structureel rekening gehouden met € 80.000 lasten en een te 
ontvangen subsidie van de stadsregio Rotterdam van € 70.000. 
Vanaf 2015 blijken de lasten € 85.400 en de subsidie van de 
stadsregio € 60.000 te zijn. Omdat het project op 10 maart 2014 is 
gestart en er opstartkosten voor het project zijn, bedragen de lasten 
in 2014 € 81.100 en ontvangt de gemeente € 51.700 subsidie. 
Verwacht wordt dat dit vervoersconcept een jaarlijkse besparing op 
de Wmo-vervoerskosten oplevert van € 6.000 (zie programma 3). In 
raadsinformatiebrief nr. 4392 'buurtbus 2014' is aangegeven dat de 
financiële consequenties worden opgenomen in deze 1e 
Tussenrapportage 2014.
* Bovenstaande betekent voor de lasten: L -1.100 -5.400 -5.400 -5.400
* En voor de baten: B -18.300 -10.000 -10.000 -10.000
Bodem
Op 18 maart 2014 heeft het college besloten om de grond van de 
volkstuincomplexen Hogeweg en Ringdijk-T99 te saneren.  De 
verontreiniging was spoedeisend en door dit besluit kon de sanering 
voor de aanvang van het tuinseizoen en voor de overdracht van het 
beheer van de tuinen aan de volkstuinvereniging worden afgerond. 
Onderdeel van het besluit was de financiële consequenties te 
verwerken in deze 1e Tussenrapportage 2014. L -85.000
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Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
Verkoop Anjerstraat 4 en 6
In de begroting 2014 is een verkoopopbrengst van € 480.000 
geraamd voor de verkoop van Anjerstraat 4 en Anjerstraat 6. De 
verkoop van deze panden blijkt niet haalbaar. In de Notitie onderzoek 
maatschappelijk vastgoed is aangegeven dat er nader onderzoek 
plaats zal vinden naar deze panden omdat verkoop niet meer voor de 
hand ligt. Er zal een nader voorstel volgen inzake de kleinschalige 
gebiedsontwikkeling in combinatie met het restperceel 
Bloemenstraat. B -480.000
Ophalen huisvuil (N.V. MAR)
Jaarlijks wordt in overleg tussen de gemeente en de NV MAR het 
dienstverleningsbudget vastgesteld.  Dit budget valt deze keer 
€ 50.000 hoger uit dan in onze begroting is opgenomen. De 
voorziene verlaging van € 250.000 is uitgekomen op € 200.000.
Mutaties op dit begrotingsonderdeel Afval worden verrekend met de 
reserve afvalstoffenheffing, waardoor het budgettair neutraal uitwerkt. L BN -50.000
Onderhoud onderwijshuisvestingplan 2014
De in de begroting opgenomen ramingen voor het 
onderwijshuisvestingsplan zijn aangepast aan het in september door 
het college vastgestelde programma onderwijshuisvesting 2014. Dit 
betekent een verlaging van de uitgaven en een lagere onttrekking 
aan de reserve onderhoud basisonderwijs van € 23.300. L BN 23.300

L 142.500 -60.300 25.400 23.900
B -12.400 -5.000 -5.000 -5.000

Totaal programma 4 -1.346.100 -480.700 5.000 3.500

Programma 5 De burger als Onderdaan en Belastingbetaler
Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017

L -104.700 -4.900 -4.600 -4.400
B -18.300 -14.700 -14.100

Totaal programma 5 -104.700 -23.200 -19.300 -18.500

Programma 6 Bedrijfsvoering
Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
Opgebouwde vakantierechten
Door de overgang per 1 januari 2014 van het personeel naar de GR 
BAR ontstond in 2013 de wettelijke plicht om de tot 31 december 
opgebouwde rechten aan vakantiegelden als ‘nog te betalen’ op de 
balans op te nemen. Dit betekende een nadeel van € 556.600 in de 
rekening 2013. Vervolgens ontstaat In 2014  voor hetzelfde bedrag 
een vordering op de GR BAR. Die vordering wordt geraamd in deze 
tussenrapportage en dat betekent een voordeel in 2014. 
Per saldo verloopt deze mutatie over de twee jaren 2013 en 2014 
budgettair neutraal. B 556.600

Totaal programma 6 556.600 0 0 0

Hoofdstuk 7 Algemene dekkingsmiddelen
Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
Doorgeschoven prestatie 2013-2014
Frictiebudget bezuinigingen
Dekking uit de algemene reserve L BN -426.200

Kapitaallasten en investeringsvolume
De ontwikkelingen bij de investeringen (zie bijlage 2: Stand van 
zaken investeringen en investeringsvolume) geven wijzigingen bij de 
kapitaallasten en het investeringsvolume. De gevolgen voor 
programma 5 zijn hier weergegeven. Hierin is ook opgenomen het 
overbrengen van het overschot bij het investeringsvolume 2014 - wat 
betrekking heeft op het investeringsschema 2013 - naar 2015. 

Kapitaallasten en investeringsvolume
De ontwikkelingen bij de investeringen (zie bijlage 2: Stand van 
zaken investeringen en investeringsvolume) geven wijzigingen bij de 
kapitaallasten en het investeringsvolume. De gevolgen voor 
programma 4 zijn hier weergegeven. Hierin is ook opgenomen het 
overbrengen van het overschot bij het investeringsvolume 2014 - wat 
betrekking heeft op het investeringsschema 2013 - naar 2015. 
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Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
Dividend N.V. MAR
Op grond van de begroting 2014 van de N.V. MAR kan het  dividend 
over 2014, te ontvangen in 2015, worden verhoogd. 
Dit voordeel wordt verrekend met de bestemmingsreserve  
afvalstoffenheffing, waardoor het budgettair neutraal uitwerkt. B BN 110.900
Dividend ENECO
Op grond van het gepresenteerde resultaat in de jaarrekening 2013 
van ENECO kan het door ons te ontvangen dividend in 2014 met 
€ 200.000 worden bijgeraamd.  Voor de jaren vanaf 2015 kan 
€ 150.000 worden bijgeraamd. De structurele raming wordt berekend 
door het gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen. B 200.000 150.000 150.000 150.000
Algemene uitkering
Verwerking septembercirculaire 2013 en decembercirculaire 2013
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk 7, 
onderdeel Trends en ontwikkelingen B -250.300 -139.600 -470.900 -386.100
Onvoorzien
Voor de dekking van de advieskosten in verband met de ontwikkeling 
van de Driehoek (zie programma 1) wordt de post onvoorzien 
ingezet. Daarmee is het onvoorzien geheel benut. L 50.000

L 15.900 -66.200
B 145.600

Totaal hoofdstuk 7 -265.000 55.100 -320.900 -236.100

SALDO VOOR BESTEMMING -1.494.400 -397.500 -157.800 -71.000

RESERVES
Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
Algemene reserve
Onttrekkingen voor de volgende doorgeschoven prestaties 2013-
2014
Programma 1:
* Erfgoedbeleid B BN 8.000
* Extra luchtschermen A15/A16 B BN 30.000
* Extramuralisering zorgzwaartepakketten B BN 52.000
* Project 'Thuis in de Wijk' B BN 100.000
Programma 2:
* Overschot budget 2013 rekenkamer B BN 10.000
Programma 3:
* Minimabeleid - computerproject voor kinderen van minima B BN 32.600
* Budget invoering Modernisering GBA 2013 (gemeentelijke basis 
administratie) B BN 17.600
Programma 4:
* Wegrehabilitaties van 4 projecten: Westmolendijk, Generaal 
Smutsstraat, Amaliastraat en IJzerstraat. B BN 300.000
* Aanpassing bushaltes voor minder-validen B BN 5.900
* Project geluidsreductie Rotterdamseweg B BN 144.000
* Verkeersmaatregelen Pruimendijk B BN 7.000
* Rotonde Donkerslootweg-Vlietlaan en Fietshighway Molendijk L BN 210.000
Hoofdstuk 7:
* Frictiebudget bezuinigingen B BN 426.200
Algemene Reserve
Uitvoering project Rotonde Donkerslootweg-Vlietlaan schuift door van 
2014 naar 2015 (programma 4) B BN -400.000 400.000

Kapitaallasten en investeringsvolume
De ontwikkelingen bij de investeringen (zie bijlage 2: Stand van 
zaken investeringen en investeringsvolume) geven wijzigingen bij de 
kapitaallasten en het investeringsvolume. De gevolgen voor 
Hoofdstuk 7 zijn hier weergegeven. Hierin is ook opgenomen het 
overbrengen van het overschot bij het investeringsvolume 2014 - wat 
betrekking heeft op het investeringsschema 2013 - naar 2015. 
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Toelichting L/B BN 2014 2015 2016 2017
Algemene Reserve
Toevoeging van de ontvangen afrekening met de Stadsregio voor de 
Fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes en het 
Tweerichtingenfietspad Vondellaan. (doorgeschoven prestatie 2013-
2014) L BN -11.600
Algemene reserve
Overschot investeringsvolume 2014 naar 2015
In de begroting 2014 werd aangekondigd dat het verwachte 
overschot bij het investeringsvolume 2014 wordt overgebracht naar 
2015. De raming hiervoor in de begroting is € 249.500. Dit loopt via 
de algemene reserve. In 2014 wordt het overschot toegevoegd. L -249.500
En in 2015 vindt een onttrekking plaats. B 249.500
Reserve groot onderhoud sportaccommodaties
Onttrekking voor onderhoud sporthal en binnenbad De Fakkel 
(doorgeschoven prestatie 2013-2014, programma 1) B BN 40.000
Reserve onderhoud verharding
Onttrekkingen voor:
* Groot onderhoud Maaslaan (doorgeschoven prestatie 2013-2014, 
programma 4) B BN 97.900
* Herstraten Noordstraat (doorgeschoven prestatie 2013-2014, 
programma 4) B BN 167.100
* Project Populierenlaan ( programma 4) B BN 179.800
Reserve onderhoud openbare verlichting 
Onttrekking voor LED-armaturen Industrieterrein Donkersloot 
(doorgeschoven prestatie 2013 - 2014,  programma 4). B BN 65.000
Reserve onderhoud basisonderwijs 
Lagere onttrekking vanwege lagere uitgaven programma 
onderwijshuisvesting 2014 (programma 4) B BN -23.300
Reserve transitie AWBZ
Onttrekking voor uitgaven voorbereiding op nieuwe Wmo 
(programma 1) B BN 113.700
Reserve transitiegeld Jeugdzorg
Onttrekking voor uitgaven decentralisatie jeugdzorg (programma 1) B BN 151.000
Bestemmingsreserve  afvalstoffenheffing
De mutaties bij het begrotingsonderdeel Afval worden verrekend met 
deze reserve. Dit betreft:
* Aanpassing dienstverleningsbudget NV MAR (programma 4) B BN 50.000
* Hogere dividenduitkering NV MAR (programma 5) L BN -110.900
Tariefegalisatiereserve rioolheffing
Onttrekking voor een tweetal vervangingsprojecten riolering 
(doorgeschoven prestatie 2013 - 2014,  programma 4) B BN 100.000
Totaal reserves 1.623.400 538.600 0 0

SALDO NA BESTEMMING 129.000 141.100 -157.800 -71.000
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2.4 Actuele stand begroting 2014 - 2017  
Hieronder volgt een overzicht van alle begrotingswijzigingen in 2014: 
 2014 2015 2016 2017 
* Primitieve begroting:     

A. Saldi baten en lasten  798.500 -1.801.700 -1.744.600 -2.203.400 
B. Taakstelling BAR (inmiddels ingevuld in BAR-
begroting 2015)  

0 637.200 1.274.600 1.912.000 

     
C. Saldi inclusief taakstelling BAR 798.500 -1.164.500 -470.000 -291.400 
D. Verrekening met dekkingsreserve 2011:         
- Onttrekking dekkingsreserve  0 1.164.500 470.000 291.400 
- Toevoeging dekkingsreserve   -798.500 0 0 0 
E. Einduitkomst begroting 0 0 0 0 
         
* 1e begrotingswijziging 2014         
Betreft de reconstructie van het kruispunt 
Rijnsingel - Kievitsweg en het kruispunt 
Rotterdamseweg - A38 - Rijnsingel. De lasten 
worden gedekt door een subsidie van de 
Stadsregio, de inzet van een deel van het 
krediet fietshighway Kievitsweg, de vrijval van 
de voorziening AVR en de extra structurele 
inkomsten op reclame.  
Per saldo budgettair neutraal. 
Dit geeft vanaf 2014 kleine voordelen op de 
exploitatie die worden toegevoegd aan de 
dekkingsreserve 2011. 
 

        
        
  
 

      

 
 
 
 

 
300 

-300 

 
 
 
 

 
300 

-300 
 

 
 

 
 
 

300 
-300 

 
 
 

 
 

300 
-300 

* 2e begrotingswijziging 2014         
Betreft een krediet voor het Programma 
Duurzaamheid. Ter dekking wordt beschikt 
over de algemene reserve. Per saldo 
budgettair neutraal 
 

        
  
 

0 
 

  
 

0 
 

    

* 3e begrotingswijziging 2014         
Betreft een krediet voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar de 
vrachtwagenparkeerplaats Verenambacht. Ter 
dekking wordt beschikt over de algemene 
reserve. Per saldo budgettair neutraal 
 

        
        
  
 

      

0    

Betreft de 1e tussenrapportage 2014 129.000 141.100 -157.800 -71.000 
- Verrekening met dekkingsreserve 2011:         
  * Onttrekking dekkingsreserve  0 0  157.800 71.000 
  * Toevoeging dekkingsreserve -129.000 -141.100 0 0 
Totaal 0 0 0 0 
Toelichting en aanvulling bij de hierboven gegeven stand van de begroting.    
In de primitieve begroting 2014-2017 worden de tijdelijke begrotingstekorten en -overschotten 
verrekend met de dekkingsreserve 2011.  
Hierdoor komen de begrotingssaldi op 0 zoals blijkt uit bovenstaand overzicht.  
Maar om een beeld te hebben van de feitelijke begrotingssaldi moeten de in het overzicht genoemde 
verrekeningen met de dekkingsreserve buiten beschouwing blijven. 
En dan resteren de volgende saldi die als volgt tot stand zijn gekomen: 
     2014  2015  2016           2017 
- Saldi primitieve begroting  798.500 -1.164.500 -470.000 -291.400 
- Kleine voordelen 1e wijziging 2014        300            300         300         300 
- Saldi 1e tussenrapportage 2014 129.000     141.100 -157.800   -71.000 
- Stand begroting op dit moment 927.800 -1.023.100 -627.500 -362.100
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DEEL III 
Bijlagen 
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Bijlage 1 
Monitor bezuinigingen 
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Afdeling Onderwerp                Restant taakstelling nog te realiseren
(maatregel)          2014 2015 2016 2017

Legenda bij stoplichtmodel:
Groen = wordt gerealiseerd 

Oranje = realisatie twijfelachtig
Rood = wordt niet gerealiseerd 

1e punt 1 blz. 34 KN 2011 SB Maatschappelijke begeleiding 22.000 22.000 22.000 22.000 Bezuinigen op maatschappelijke begeleiding door schrappen van 1 fte. Dit geeft een besparing van 
€ 89.500.
T/m 2013 is hiervan al € 67.500 gerealiseerd door een verlaging van de subsidie voor Vivenz. De 
restant taakstelling is verwerkt in de subsidiebeschikking 2014. Eind 2014 zal deze bezuiniging dan 
volledig gerealiseerd zijn. 

De bezuiniging is doorgevoerd.

1e punt 4 blz. 36 KN 2011 SB Vluchtelingenwerk Ridderkerk 3.600 3.600 3.600 3.600 T/m 2014 is er € 19.300 structureel in onze begroting en in de subsidiebeschikking t/m 2014 
verwerkt waarmee deze bezuiniging aan het einde van 2014 volledig gerealiseerd zal zijn. 

De bezuiniging is in 2014 gerealiseerd.  Dit heeft ook te maken met een andere 
manier van subsidiëren. De stichting ontvangt nu een vast bedrag voor de vaste 
kosten en wordt voor de verdere werkzaamheden afgerekend op basis van 
prestaties.

1e punt 2 blz. 35 KN 2011 SB Bibliotheek van A tot Z 0 27.800 70.600 70.600 Op het subsidie wordt 12 % bezuinigd = € 171.300. Daarbij valt te denken aan efficiencywinst en 
aan vermindering van taken/beëindigen van taken als Podium voor ontmoeting en debat en Centrum 
voor ontmoeting en educatie.
T/m 2012 is € 85.700 gerealiseerd. I.v.m. lopende onderhandelingen over de huisvesting van de 
bibliotheek is besloten om de resterende en oplopende taakstelling met twee jaar op te schuiven 
(2013 naar 2015 en 2014 naar 2016). Resteert dus een structurele inspanning van € 85.600 per 
2016. 

Vooruitlopend op nadere afspraken over de invulling van de bezuiniging in 2015 
en 2016 is er op de subsidie voor 2014 en verder € 15.000 bezuinigd. Resteert 
een structurele bezuiniging van € 70.600 per 2016.

Bijlage 9 
nr 5

8 Begroting 
2013

SB Cultuureducatie 
(Subsidie gefaseerd stoppen)

0 6.500 13.000 13.000 Er is reeds 12% gekort op de subsidie aan Hofpleintheater. Het is ook mogelijk de gehele subsidie 
(€ 25.900) gefaseerd te beëindigen. Een afbouwregeling in b.v. 4 jaar vanaf 2015 zal nog met de 
directie van het Jeugdtheater worden besproken. Er maken nu ongeveer 100 leerlingen gebruik van 
het Ridderkerks aanbod. 

Vanaf 2015 zal de subsidie in vier jaar worden afgebouwd. Directie Hofplein is 
hierover geïnformeerd.

1e punt 5 blz. 36 KN 2011 SB Radio Ridderkerk 700 700 700 700 Er wordt 12 % bezuinigd op het subsidie van € 25.500 = 
€ 3.100 door versobering. Het verlaagde subsidie blijft nog boven het oorspronkelijke niveau van het 
VNG-advies over subsidiëring van lokale omroepen.
T/m 2014 is er € 3.100 structureel in onze begroting en in de subsidiebeschikking t/m 2014 verwerkt 
waarmee deze bezuiniging aan het einde van 2014 volledig gerealiseerd zal zijn.

Bezuiniging is gerealiseerd en kan van de lijst worden afgevoerd.

1e punt 7 blz. 37 KN 2011 SB ToBe 30.800 30.800 30.800 30.800 Er wordt 12% op het subsidie van ToBe bespaard bovenop de verlaging van in het verleden niet 
uitgegeven en terugbetaalde subsidie. De totale taakstelling is dan € 172.400.
T/m 2014 is er € 172.400 structureel in onze begroting en in de subsidiebeschikking t/m 2014 
verwerkt waarmee deze bezuiniging aan het einde van 2014 volledig gerealiseerd zal zijn.

Bezuiniging is gerealiseerd en kan van de lijst worden afgevoerd.

1e punt 9 blz. 37 KN 2011 SB Stichting Evenementen Ridderkerk 
(SER)

1.500 1.500 1.500 1.500 Er wordt 12% bezuinigd = € 6.100. Te denken valt aan versoberen evenementen en (hogere) eigen 
bijdrage deelnemers. 
T/m 2014 is er € 6.100 structureel in onze begroting en in de subsidiebeschikking t/m 2014 verwerkt 
waarmee deze bezuiniging aan het einde van 2014 volledig gerealiseerd zal zijn.

Bezuiniging is gerealiseerd en kan van de lijst worden afgevoerd.

2c punt 4 blz. 42 KN 2011 SB Onderwijssubsidies op basis van 
Verordening ‘Fingel’

12.000 12.000 12.000 12.000 Betreft een verlaging van de exploitatiebijdrage aan het Maximacollege met 25% in 4 jaar tijd (totale 
bezuiniging € 48.000, zijnde € 12.000 p.j.).
T/m 2013 is hiervan al € 36.000 gerealiseerd. De restant taakstelling is een structurele besparing 
van € 12.000 in 2014.

Geen ontwikkelingen. 

Bijlage 9 
nr 52a

7 Begroting 
2013

SB Beëindiging convenant 
bewegingsonderwijs en subsidie 
vakleraren gymonderwijs

0 96.000 229.000 229.000 Bij beëindiging van het convenant bewegingsonderwijs en de subsidiering vakleraren moet rekening 
worden gehouden met de benodigde tijd voor overleg, aanpassing van de verordening en 
opzegtermijnen. De bezuiniging van € 229.000 kan pas ingeboekt worden in 2015 (5/12) en 2016 
(7/12).

Geen ontwikkelingen. 

3a punt 
3.2

blz. 44 KN 2011 SB Onderhoud sportaccommodaties 
(ov. Accommodaties)
(Niveau van onderhoud verlagen) 

60.000 60.000 60.000 60.000 Bij eerdere bezuinigingen werd verondersteld dat het niveau van onderhoud voor de 
sportaccommodaties kon worden verlaagd met 40% zonder hiermee het niveau van onderhoud aan 
te tasten. Dit zou € 180.000 opleveren. Op basis van de nieuwe door Sport en Welzijn en de 
gemeente gezamenlijk opgestelde beheersplannen blijkt de veronderstelde bezuiniging niet volledig 
te realiseren zonder het niveau van onderhoud aan te tasten. Op basis van de nieuwe 
beheerplannen en de daadwerkelijke uitvoering in 2013 is de taakstelling voor 2013 wel volledig 
gerealiseerd. In hoeverre de taakstelling in 2014 gerealiseerd kan worden is nog afhankelijk van de 
resultaten van nog te voeren bestuurlijk overleg.  Vooralsnog lijkt vanaf 2014 een bedrag van € 
60.000 structureel niet te realiseren.

Geen ontwikkelingen. 

3a punt 23 blz. 47 KN 2011 SB Sportpark Bolnes 
(Investeringen niet uitvoeren)
onderdeel rente

17.600 17.000 17.000 17.000 In 2009 zijn investeringen gepland op de sportvelden Bolnes. Het restantkrediet op deze velden 
(Veld A, B Veld 7/10) bedraagt € 139.200. Besluitvorming over de toekomst van het sportcomplex 
vindt in 2014 plaats. Daarmee is deze bezuiniging nog niet gerealiseerd.

Geen ontwikkelingen. 

Oorsprong
Toelichting op de bezuiniging 

in de rekening 2013

Bijlage 1: Overzicht vanaf 2014 te realiseren bezuinigingen uit Kadernota's / begrotingen 2011, 2012 en 2013 

Stand van zaken 1e tussenrapportage 2014
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Afdeling Onderwerp                Restant taakstelling nog te realiseren
(maatregel)          2014 2015 2016 2017

Legenda bij stoplichtmodel:
Groen = wordt gerealiseerd 

Oranje = realisatie twijfelachtig
Rood = wordt niet gerealiseerd 

Oorsprong
Toelichting op de bezuiniging 

in de rekening 2013

Bijlage 1: Overzicht vanaf 2014 te realiseren bezuinigingen uit Kadernota's / begrotingen 2011, 2012 en 2013 

Stand van zaken 1e tussenrapportage 2014

2a punt 1 blz. 39 KN 2011 SB Doorberekenen kosten Ruimtelijke 
Ordening

17.400 17.400 17.400 17.400 Betreft kosten die nu nog niet doorberekend worden aan derden terwijl dat wel zou kunnen. Sinds 
2013 is er een legesverordening van kracht. De geschatte opbrengsten voor 2013 zijn echter niet 
volledig gerealiseerd. In 2014 wordt dit nog gemonitord. De vraag is of dit bedrag wel volledig kan 
worden binnengehaald.

In het eerste kwartaal is voor één plan leges ontvangen. Voor twee andere 
plannen is het verzoek om leges te betalen verstuurd. 
Voorzichtige conclusie is dat het onzeker blijft of de voor 2014 geschatte 
opbrengsten gehaald zullen worden. Wordt verder gemonitord.

1c punt 4 blz. 31 KN 2011 BU Verkoop 2 panden in 2014 
Verlagen kapitaallasten onderdeel 
rente ivm extra afschrijving 
boekwaarde per 1-1-2014

414.600 19.100 19.100 19.100 Verkoop gebouwen Anjerstraat 4 en 6. N.a.v. het onderzoek naar het Maatschappelijke Vastgoed 
binnen Ridderkerk (raad nov. 2013) is de vraag aan de orde of deze panden nog kunnen worden 
verkocht of dat sloop meer voor de hand ligt. Daarmee lijkt deze bezuiniging niet realiseerbaar.

In de begroting 2014 is een verkoopopbrengst voor de verkoop van Anjerstraat 4 
en Anjerstraat 6 geraamd. De verkoop van deze panden is niet haalbaar en de 
verkoopopbrengst wordt in deze tussenrapportage afgeraamd. In de notitie 
onderzoek maatschappelijk vastgoed is aangegeven dat er nader onderzoek 
plaats zal vinden naar deze panden omdat verkoop niet meer voor de hand ligt. 
Er zal een nader voorstel volgen inzake de kleinschalige gebiedsontwikkeling in 
combinatie met het restperceel Bloemenstraat

2c punt 10 blz. 43 KN 2011 BU Volkstuinen 
(Onderbrengen bij  verenigingen)

8.000 6.000 6.000 6.000 Volkstuinen onderbrengen in vereniging en kostendekkend maken of volledig afstoten. Er zijn 
gesprekken gaande om de volkstuinen onder te brengen in een vereniging. Oprichting van een deel 
van de volkstuinen tot een vereniging is gepland 1e kwartaal 2014. Haalbaarheid geplande 
bezuiniging in haar geheel is echter twijfelachtig.

De vtv Oudelande/Hogeweg en T99 zijn bijna opgericht. Overdracht van de 
grond vindt 1 april plaats. Met de huurders van de andere complexen zijn 
afspraken gemaakt over beheer en onderhoud dat ze zelf moeten uitvoeren.  De 
raad zal over de voortgang via een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.

3a punt 10 blz. 45 KN 2011 DV Huishoudelijke hulp
(Loslaten Zeeuws model)

150.000 150.000 150.000 150.000 Het loslaten van het Zeeuws model, en overeenkomsten afsluiten met een paar zorgleveranciers 
levert een scherpere prijsstelling op ten opzichte van huidige model (besparing € 150.000). 
Keuzevrijheid voor cliënt wordt minder, maar prijs voor gemeente gunstiger. Bezuiniging HH kan pas 
met ingang van 1 januari 2014 worden gerealiseerd (2013 is daarom teruggedraaid). Naast deze 
bezuiniging worden ook bezuinigingen door gewijzigd rijksbeleid hierin meegenomen. Realisatie 
wordt vanaf 2014 gemonitord.

Door de afname van het aantal HH klanten in 2013, de afname van het aantal 
ingezette uren in 2013 en de met de thuiszorgaanbieders overeengekomen 
uurtariefsverlaging (per juli 2014), is het HH budget per 2014 structureel 
verlaagd met € 300.000. (€ 200.000 was al structureel afgeraamd in de 2e 
monitor 2013 en € 100.000 bij de jaarrekening 2013). Hiermee is de 
bezuinigingstaakstelling voor 2014 reeds ruimschoots behaald. NB door de 
huidige organisatiewijze van HH is de keuzevrijheid van de cliënt optimaal 
gebleven. 

Totaal taakstellingen 738.200 470.400 652.700 652.700
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Bijlage 2 
Stand van zaken investeringen en 

investeringsvolume 
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Bijlage 2: Stand van zaken investeringen en investeringsvolume 
 
INLEIDING 
Het investeringsvolume is een financieel-technisch instrument om de zogeheten boeggolf uit de 
begroting te krijgen. Die boeggolf ontstaat als voorgenomen investeringen niet worden uitgevoerd 
waardoor er bij de rekening een overschot tevoorschijn komt bij de kapitaallasten (= rente en 
afschrijving van de investeringen). 
Het investeringsvolume werd in eerste instantie uitgerekend door van de vierjarige investeringslijst in 
de begroting voor ieder jaar de kapitaallasten uit te rekenen, bij elkaar op te tellen en te delen door 4. 
Hierdoor ontstond er een evenwichtig verloop van de kapitaallasten en werd de piek die doorgaans in 
het eerste jaar zit eruit gehaald. 
In de begrotingen 2012 en 2013 is uit bezuinigingsoverwegingen besloten het investeringsvolume niet 
opnieuw uit te rekenen maar het te doen met de bestaande bedragen die er al voor in de begroting 
stonden. De gedachte daarachter was dat het meerjarige investeringsschema moest passen binnen 
het bestaande investeringsvolume. Wel is het investeringsvolume in de begroting 2014 geïndexeerd. 
 
Investeringen worden ingedeeld in categorie 1 of 2: 

1. De investering is uitvoeringsgereed. 
2. De investering is nog niet uitvoeringsgereed omdat de voorbereiding nog niet is afgerond. 

Bijvoorbeeld als nog niet alle vergunningen binnen zijn of het inspraaktraject nog niet is 
afgerond. 

Eén jaar nadat de investering in gebruik is genomen start de afschrijving. Dus een investering die 
wordt afgerond in het jaar 2014 geeft kapitaallasten in 2015, c.q. drukt op het investeringsvolume 
2015.  
 
Samenvatting en conclusie bij stand investeringsvolume 1e tussenrapportage 2014:  
Op dit moment is er nog voor € 138.200 ruimte in het investeringsvolume.  
In het eerste kwartaal 2014 waren er geen bijzondere ontwikkelingen bij de investeringen in de zin van 
grote afwijkingen. Het beeld is nog hetzelfde als bij de begroting. Over de gehele periode 2014-2017 
bezien is er voldoende ruimte om alle geplande investeringen uit te voeren, maar in de eerste jaren is 
er onvoldoende ruimte. 
Wij blijven de ontwikkelingen bij het investeringsvolume volgen en treden met u in contact als dat 
nodig is. Dat is in ieder geval bij de 2e tussenrapportage 2014. 
Hierna volgt de complete bijlage. 
 
VOORTGANG INVESTERINGSSCHEMA 2014 
Onderstaand overzicht geeft de mutaties weer bij de investeringen uit het investeringsschema 2014. 
Het vertrekpunt daarbij is het investeringsschema uit de begroting 2014.  
Bij het verloop van investeringen kunnen er meerdere ontwikkelingen zijn: 

- wijzigingen in de bedragen van de investeringen  
- verschuivingen van de investeringen in de tijd 
- nieuwe investeringen of het vervallen van investeringen 
- Investeringen die in 2014 categorie 1 zijn geworden 
- Investeringen categorie 2 

De ontwikkelingen in onderstaand overzicht die van belang zijn voor het investeringsvolume zijn met 
een kleurtje aangegeven: 
De investeringen die verband houden met de bedrijfsvoering gaan per 2014 naar de GR BAR. Die zijn 
niet meer opgenomen in het overzicht dat hierna volgt. 
 
    Uitgaven primitieve 

begroting 2014 
Mutaties / 
verwachtingen in 
2014 1e TR 

kapitaallasten  

pr omschrijving 2013 2014 Cat toelichting 2015 

              

  
Bestaande investeringen met 
categorie 1           

              

1 Wijkontwikkelingsplannen 2013 45.300   1   6.400 
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    Uitgaven primitieve 
begroting 2014 

Mutaties / 
verwachtingen in 
2014 1e TR 

kapitaallasten  

pr omschrijving 2013 2014 Cat toelichting 2015 

1 Gebouw sporthal Drievliet 2007 2.400 2.500 1   0 

  
Totaal bestaande investeringen 
programma 1 47.700 2.500       

              

2 Verkiezingsborden 16.000       2.200 

2 Aanschaf i-pads raadsleden   17.600 1   5.100 

2 Videosysteem raadsleden 28.500   1 naar 2014 6.900 

  
Totaal bestaande investeringen 
programma 2 44.500 17.600       

              

4 
Nieuwbouw Reyer - gebouw 
buitenruimte 175.800   1 

  
15.600 

4 Nieuwbouw Reyer - gebouw 275.200   1   144.800 

4 Nieuwbouw Reyer - installaties 111.500   1   75.200 

4 Nieuwbouw Reyer - inrichting 37.400   1   23.200 

4 
Integratie /nieuw Gymlok. De Reijer 
bouw 85.500   1 

  
10.500 

4 
Integratie /nieuw Gymlok. De Reijer 
installaties 254.200   1 

  
38.400 

4 Inventaris Gymzaal de Reyer 92.000   1   13.100 

4 MFA Bolnes, bouw 100.000   1 
€ 25.000 naar  
2014 6.400 

4 Uitbreiding Farelcollege, bouw 545.000 1.090.000 1   101.300 

4 Uitbreiding Farelcollege, installaties 200.000 400.000 1 naar 2014 65.200 

4 Uitbreiding Farelcollege, inrichting   360.000 1   51.100 

4 Vervangen gymnastieklokalen 2013 92.000   1   13.100 

4 
Kwaliteitsverbetering 
Oudwinkelgebied 175.000   1 

€ 104.600 naar 
2014 16.100 

4 Tweede rotonde Populierenlaan 355.400   1   22.400 

4 
Onderzoek Rijnsingel-Kievits-
Rotterdamseweg 44.000   1 

  
13.300 

4 Vervangen brug Westerhof 075801 19.000   1   1.700 

4 Parkeerplaatsen Reyerpark 500.000 275.000 1 
€ 300.000 naar 
2014 71.300 

4 
M116 Anjerstraat/Lagendijk 
peilstijging 09 13.400   1 

  
0 

4 
Vervangen speelvoorzieningen uit 
2002 40.000   1 

€ 22.700 naar 2014 
5.700 

4 Buurtspeelruimten 2013 163.700   1   5.600 

4 Blokspeelruimten 2013 85.000   1 € 39.400 naar 2014 10.700 

4 Speelelementen 2013 89.200   1 naar 2014 8.200 

4 Realisatie speelplein Wingerd Baloe 79.000   1   9.900 

4 
Houten brug Reijerpark t.h.v. 
Beukenhof 22.700   1 

naar 2014 
2.100 

4 
Houten brug Reijerpark t.h.v. P 
Hogeweg 22.700   1 

naar 2014 
2.100 

4 
Houten brug Reijerpark t.h.v. 
Eikendreef 500 10.300 1 

  
1.000 

4 Hangbrug, Reijerpark   24.300 1   2.300 
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    Uitgaven primitieve 
begroting 2014 

Mutaties / 
verwachtingen in 
2014 1e TR 

kapitaallasten  

pr omschrijving 2013 2014 Cat toelichting 2015 

4 Zitbanken t/m bouwjaar 1990 in 2012 1.100   1   100 

4 Kunstgrasveld Reijerpark 10.000   1 € 9.600 naar 2014 1.800 

4 Kunstgrasveld Reijerpark toplaag 10.000   1 € 9.000 naar 2014 900 

  
Totaal bestaande investeringen 
programma 4 3.599.300 2.159.600   

  
  

              

7 Huisvest. Ambt. Org. (Gebouw) 42 jr. 173.400   1 
€ 113.800 naar 
2014 9.000 

7 Brandveilig gemeentehuis 10.800   1 € 4.700 naar 2014 700 

7 Zonnepanelen 40.000   1     

7 Fysieke inrichting KCC BAR 32.000   1 naar 2014 4.600 

7 ARBO aanpassingen GSC, balie 75.000 75.000 1 € 70.500 naar 2014 21.600 

7 Vervangen koeling serverruimte 48.000   1 naar 2014 4.500 

  
Totaal bestaande investeringen 
programma 7 379.200 75.000   

  
  

              

  
Totaal bestaande investeringen 
categorie 1 4.070.700 2.254.700   

  
  

              

  
Bestaande investeringen met 
categorie 2       

  

  

1 
Wijkontwikkelingsplannen, Donckse 
velden 25.000   2 

naar categorie 1 in 
2014 3.600 

1 
Grond sporthal c.s. Driehoek Het 
Zand   590.000 2 

Cat. 2 
24.800 

1 Bouw sporthal c.s. Driehoek Het Zand 10.000 81.300 2 Cat. 2 3.400 

1 Grond jeugdcentrum Drievliet   40.000 2 Cat. 2 1.700 

1 De Klinker bouw   10.000 2 Cat. 2 600 

1 De Klinker inrichting   20.000 2 Cat. 2 9.900 

1 De Klinker installaties   70.000 2 Cat. 2 2.200 

1 Investerings-subsidie scoutinggroepen 143.500   2 naar 2014 10.800 

  
Totaal bestaande investeringen 
programma 1 178.500 811.300   

  
  

              

3 Project tapijt rouwcentrum   35.000   Cat. 2 5.000 

  
Totaal bestaande investeringen 
programma 3 0 35.000   

  
  

              

 4 
Verv. gymlok Pretoriusstr. bouw (MFA 
Bolnes)   480.000 2 

Cat. 2 
29.800 

 4 
Verv. gymlok Pretoriusstr. Inrichting 
(MFA Bolnes)   80.000 2 

Cat. 2 
11.400 

 4 
Verv. gymlok Pretoriusstr. Installaties 
(MFA Bolnes)   240.000 2 

Cat. 2 
26.100 

 4 
Vervangen inventaris 
gymnastieklokalen   92.000 2 

Cat. 2 
13.100 

 4 Fietshighway West Molendijk 165.000   2 naar 2014 0 

 4 Fietshighway Lagendijk 193.000   2 naar 2014 17.800 
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    Uitgaven primitieve 
begroting 2014 

Mutaties / 
verwachtingen in 
2014 1e TR 

kapitaallasten  

pr omschrijving 2013 2014 Cat toelichting 2015 

 4 VRI Rijnsingel-Rotterdamseweg   95.000 2 Cat. 2 4.100 

 4 VRI Populierenlaan-Rotterdamseweg   190.000 2 Cat. 2 23.800 

 4 VRI Havenstraat-Donkerslootweg   150.000 2 Cat. 2 18.800 

 4 
Vervangen zitbanken t/m bouwjaar 
1990 12.500   2 

Cat. 2 
1.200 

 4 Vervangen zitbanken 2014   20.000 2 Cat. 2 1.800 

 4 Blokspeelruimten 2014   85.000 2 
naar categorie 1 in 
2014 10.900 

 4 Speelelementen 2014   50.100 2 
naar categorie 1 in 
2014 4.800 

  
Totaal bestaande investeringen 
programma 4 370.500 1.482.100   

  
  

              

  
Totaal bestaande investeringen 
categorie 2 549.000 2.328.400   

  
  

  Nieuwe investeringen met  
categorie 1       

  

  
              
 
 1 Buurtgroen Prins Bernhardstraat     1 

€ 63.000 nieuw in 
2014 5.800 

 1 Kunstgrasveld sportpark Ridderkerk 
RVVH     1 

€ 500.000 nieuw in 
2014 57.300 

  Totaal nieuwe investeringen 
programma 1 0 0       

              
  
 
4 
 Rijnsingel-Kievits-Rotterdamseweg     1 

€ 690.000 met 
dekking, 1e 
begrotingswijziging 
2014 0 

  
 
4 Blokspeelruimten 2013     1 

Slotwijziging 2013: 
€ 160.500 naar 
2014 14.800 

  Totaal nieuwe investeringen 
programma 4 0 0       

              
              
  
5 Mobiele camera unit     1 

€ 60.000 nieuw in 
2014 14.500 

  Totaal nieuwe investeringen 
programma 5 0 0       

              
  Totaal nieuwe investeringen 

categorie 1 0 0       
              
  Nieuwe investeringen met  

categorie 2           
 1 Toplaag kunstgras KCR park 

Slikkerveer   205.900 2 Cat. 2 29.200 
 1 Buurtgroen Gen. Smutsstraat     2 € 58.500 in 2014 5.400 
  Nieuwe investeringen programma 1 0 205.900       
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    Uitgaven primitieve 
begroting 2014 

Mutaties / 
verwachtingen in 
2014 1e TR 

kapitaallasten  

pr omschrijving 2013 2014 Cat toelichting 2015 

 3 Vernieuwen installatie keuken 
rouwcentrum   10.000 2 Cat. 2 1.100 

  Nieuwe investeringen programma 3 0 10.000       
              

 
4 MFA Bolnes, bouw   740.400 2 

verhoging met  
€ 95.000 52.100 

4 MFA Bolnes, installaties   230.000 2 Cat. 2 25.000 
4 MFA Bolnes, inrichting   115.000 2 Cat. 2 16.300 

  Nieuwe investeringen programma 4 0 1.085.400       
              
 7 ARBO aanpassingen GSC   250.000 2 Cat. 2 21.500 
  Nieuwe investeringen hoofdstuk 7 0 250.000       
              
  Totaal nieuwe investeringen 

categorie 2 0 1.551.300       
Kapitaallasten investeringen categorie 2 naar 1 - 1e tussenrapportage 19.300 
Kapitaallasten nieuwe investeringen - 1e tussenrapportage  92.400 
Kapitaallasten resterende investeringen categorie 2 in 2014 356.900 
 
 
STAND INVESTERINGSVOLUME 
Allereerst het overzicht van het investeringsvolume uit de primitieve begroting: 
 

 2015 2016 2017 2018 
Beginstand begroting 2014  400 556.500 1.241.700 1.729.100 
Verwacht overschot 2014 206.600    
     

 207.000    
Kapitaallasten categorie 2 -466.000 -679.800 -1.366.000 -1.340.400 
     

Eindstand -259.000 -123.300 -124.300 388.700 
 
Hetzelfde staatje met daarin verwerkt de mutaties uit deze 1e tussenrapportage 2014 ziet er als volgt 
uit: 
De kleurtjes verwijzen naar de bijlage hiervoor. 
 

 2015 2016 2017 2018 
Beginstand begroting 2014 400 556.500 1.241.700 1.729.100 
Overschot 2014  249.500    
     

Subtotaal stand investeringsvolume  249.900 556.500 1.241.700 1.729.100 
Categorie 1:     
1e tussenrapportage 2014 - van categorie 2 
naar 1   

-19.300 -18.700 -18.200 -17.700 

1e tussenrapportage 2014 – nieuwe 
investeringen   

-92.400 -89.800 -87.300 -84.900 

     

Stand investeringsvolume op dit moment   138.200 448.000 1.136.200 1.626.500 
Categorie 2:     
Kapitaallasten categorie 2 exclusief BAR -356.900 -494.000 -1.031.600 -1.019.100 
Kapitaallasten categorie 2 BAR * -67.900 -147.300 -276.300 -266.600 
     
Verwachte eindstand -286.600 -193.300 -171.700 340.800 
* De investeringen die verband houden met de bedrijfsvoering gaan naar de GR BAR. Dat is inmiddels besloten, maar het is 
nog niet verwerkt in de begroting. Op het moment dat dat gebeurt en de kapitaallasten uit onze begroting verdwijnen, zal het 
investeringsvolume worden verlaagd. 
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De cijfers in dit overzicht zijn gebaseerd op de eerste kwartaalrapportage 2014 over de investeringen. 
Het zijn cijfers op begrotingsbasis waarbij er van wordt uitgegaan dat de investeringen categorie 1 
volledig worden uitgevoerd en alle uitgaven zullen worden gedaan.  
Als alle categorie 1 investeringen van dit moment volledig worden uitgevoerd resteert er nog een 
investeringsvolume voor 2015 van € 138.200.  
Het andere belangrijke gegeven bij de investeringsplanning is de realisatie, oftewel de werkelijke 
uitgaven van de investeringen tot nu toe. Per 15 maart was er van de investeringen categorie 1  
5,5% uitgegeven. (ter vergelijking: in de 1e monitor 2013 was dit 19,2%)   
 
Ter informatie treft u hieronder nog de realisatie aan van het investeringsvolume gedurende de jaren 
2012-2014.  
 
 2012 2013 2014 
Beginstand begroting 516.500 573.700 33.300 
Mutaties 1e monitor -24.100 -380.700 -19.400 
Mutaties 2e monitor -326.000 -136.000 192.700 
Mutaties 3e monitor  -96.200 0 0 
Begroting 2014   42.900 
    
Restant investeringsvolume na begrotingswijzigingen 70.200 57.000 249.500 
Mutaties op basis van de realisatie 118.100 105.400 43.500 
Investeringsvolume na rekening  188.300 162.400 293.000 
 
Hieruit blijkt dat er bij de rekening voordelen ontstaan (zie het kopje Mutaties op basis van realisatie). 
Dat komt omdat ten opzichte van de planning nog niet alle investeringen volledig zijn uitgevoerd en de 
uitgaven nog niet volledig zijn gedaan.  
 
OVERZICHT NIEUWE INVESTERINGEN IN VOORBEREIDING 
Nieuwe, in voorbereiding zijnde investeringen zijn er op dit moment niet.
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OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN DIE NIET ONDER HET INVESTERINGSVOLUME VALLEN 
 
Dit betreft de investeringen bij de begrotingsonderdelen afval, riolering, begraafplaatsen en enkele 
overige investeringen. Voor deze investeringen is buiten het investeringsvolume op een andere wijze 
in de dekking voorzien. Bij afval, riolering en begraafplaatsen staan er heffingen tegenover. Voor de bij 
overig genoemde investeringen is in de lopende exploitatie of bij reserves dekking gevonden.  
Het betreft hier in eerste instantie investeringen uit de investeringslijst van de begroting 2014, 
aangevuld met de restantkredieten uit vorige dienstjaren. 
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Omschrijving Krediet voor 1e TR Voorgestelde 

bijstelling van het 
krediet 

Toelichting Krediet na 1e TR 

    uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten  uitgaven inkomsten 
Pr. Riolering               

4 Verv. c.q. renovatie gemaal P01 364.500   402.900   Bijraming betreft restantkrediet 2013 767.400 0 

4 Drukrioolgemalen 2014 56.500         56.500 0 

4 Gemalen 2014 elektronisch 290.700         290.700 0 

4 Gemalen 2014 elektrisch 574.400         574.400 0 

4 Grote gemalen 2014 50.200         50.200 0 

4 Afkoppelen langs de Waal 500.000 184.600 29.200   Bijraming betreft restantkrediet 2013 529.200 184.600 

4 Vervangen persleidingen 90.000         90.000 0 

4 Persleidingen last flush 10.000         10.000 0 

4 Vervanging P42 groot gemaal 42.300         42.300 0 

4 Vervanging gemalen P01 werktuigbouw     391.000   Bijraming betreft restantkrediet 2013 391.000 0 

4 Vervanging gemalen P01 elektronisch     23.700   Bijraming betreft restantkrediet 2013 23.700 0 

4 Vervanging gemalen P01/P02 elektrisch     101.400   Bijraming betreft restantkrediet 2013 101.400 0 

4 Verpl. overstort 252 Rijksstraatweg     17.000   Bijraming betreft restantkrediet 2013 17.000 0 

4 Aanleg riolering Oost Molendijk civiel     30.000 94.400 Bijraming betreft restantkrediet 2013 30.000 94.400 

4 Aanpassen put TV74 nieuwe functie     13.300   Bijraming betreft restantkrediet 2013 13.300 0 

4 Kleppen overstortdrempels     12.300   Bijraming betreft restantkrediet 2013 12.300 0 

 
                

Pr. Begraafplaatsen               

4 Vervangen CV Lagendijk 112 10.000         10.000 0 

 
                

Pr. 
Overige investeringen niet vallend onder 
het investeringsvolume               

4 Rotonde Donkerslootweg/Vlietlaan 450.000   50.000   Bijraming betreft restantkrediet 2013 500.000 0 

4 Fietshighway West Molendijk     165.000   Bijraming betreft restantkrediet 2013 165.000 0 
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Omschrijving Krediet voor 1e TR Voorgestelde 

bijstelling van het 
krediet 

Toelichting Krediet na 1e TR 

    uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten  uitgaven inkomsten 

4 Fietshighway Kievitsweg 

    

145.600   

Bijraming betreft restantkrediet 2013 minus € 
100.000 t.b.v. de reconstructie kruispunt 
Rijnsingel/Kievitsweg 145.600 0 

4 LED verlichting parkeergarage     29.200 14.600 Bijraming betreft restantkrediet 2013 29.200 14.600 

7 LED verlichting hal gemeentehuis     75.800   Bijraming betreft restantkrediet 2013 75.800 0 

7 Compressoren warmtekracht     35.400   Bijraming betreft restantkrediet 2013 35.400 0 
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Bijlage 3 
Wijkontwikkelingsprogramma’s 

(WOP’s) 
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Bijlage 3. Wijkontwikkelingsprogramma’s monitor (WOP’s) 
(Wijzigingen t.o.v. de 1e monitor 2013 zijn cursief aangegeven) 
 
In de WOP monitor zijn de projecten waar in 2013 en begin 2014 aan gewerkt is cursief aangege-
ven. 
 
WOP Monitor Bolnes 
 
Het wijkontwikkelingsprogramma Bolnes is 24 februari 2011 vastgesteld door de raad. Op basis 
van de in het WOP genoemde ontwikkelingsmogelijkheden is een prioriteitenlijst opgesteld. Aan de 
hand van die prioriteitenlijst wordt hieronder de stand van zaken gegeven. 
 
 

 Project/activiteit WOP Bolnes 
 

Stand van zaken maart 2014 

Verkeer en Vervoer 
 
1 Problematische ontsluiting Rijnsingel. Verbe-

teren door aanpassing kruispunt Rotterdam-
seweg en Rijnsingel. 

Aanpassing van dit kruispunt staat gepland voor 
2014. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Be-
langrijke aandachtspunten zijn de doorstroming en 
de veiligheid van het langzaam verkeer. 

2 Overlast rondom basisscholen tijdens halen 
en brengen van schoolkinderen. Bewerkstel-
ligen mentaliteitsverandering om veiligheid op 
schoolroutes te verbeteren. 
 

Met de basisscholen de Fontein en de Bosweide 
zijn, met medewerking van Stichting Sport en Wel-
zijn en de buurtagent, afspraken gemaakt over de 
extra aandacht die uit moet gaan naar de veiligheid 
rondom de scholen en op schoolroutes. De betrok-
ken partijen dragen ieder daaraan bij. Gestreefd 
wordt naar een gedragsverandering van de ou-
ders.  
 
Daarnaast zijn de oversteekplaatsen in de Noord-
straat verbeterd door verhoogde aanleg en / of be-
tere bebording en markering. 
 
In 2013 en 2014 zijn er losse acties van Buurtpre-
ventie Bolnes in samenwerking met de politie en 
de gemeente om steeds weer aandacht te vragen 
voor dit punt. 
 
Dit punt heeft relatie met punt 20. Bij de herin-
richting Noordstraat hoort ook de aanleg van een 
zoen en zoef zone. Dit draagt mede bij aan de 
doelstelling veilige routes en het verminderen van 
de parkeerdrukte om de scholen.  

3 Aanpassen bushaltes voor mensen met een 
beperking. In geheel Ridderkerk worden on-
geveer 40 van de 75 bushaltes aangepast 
(afhankelijk van ligging en belangrijkheid). 

UITGEVOERD: De bushaltes aan de Benedenrij-
weg (bij Van Kwawegen) en de bushaltes aan de 
Rijnsingel (halverwege) zijn aangepast.  
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 Project/activiteit WOP Bolnes 
 

Stand van zaken maart 2014 

4 Overlast vrachtverkeer door laden en lossen 
bij Bas van der Heijden / LIDL. 

UITGEVOERD: Met de bedrijfsleiding van de Bas 
van der Heijden zijn afspraken gemaakt over het 
laden en lossen om de overlast te verminderen. Zij 
streven ernaar om het vrachtverkeer zo goed mo-
gelijk te spreiden (afhankelijk van files) en de af-
spraak met chauffeurs is dat de motor tijdens het 
lossen uitstaat. 
 
De LIDL heeft, na klachten van omwonenden en 
een onderzoek door DCMR, beloofd om niet meer 
’s ochtends vroeg te laden en te lossen. 
 
Eind 2013 zijn er venstertijden ingesteld voor het 
laden en lossen bij de Bas van der Heijden. Vanuit 
diverse bewoners en het wijkoverleg horen we po-
sitieve geluiden. 

Bebouwing 
 
5 Van Riebeekstraat.  

Bouwen van 54 woningen met bijbehorende 
voorzieningen. 

Er is begonnen met het bouwrijp maken van de 
grond en het bouwen van de woningen. De ge-
meente maakt het terrein bouwrijp en verkoopt de 
grond als bouwrijpe kavels. Het plan wordt gefa-
seerd gerealiseerd, waarbij begonnen wordt met 
het perceel langs de Wetstraat/Van Riebeekstraat. 
Er moet nog 1 blok gebouwd worden. Daar is een 
gewijzigde aanvraag voor ingediend. Deze wordt 
op dit moment stedenbouwkundig beoordeeld. 
 
Zoveel als mogelijk worden bouwroutes voor de di-
verse projecten op elkaar afgestemd. Als gevolg 
hiervan kan gepland herstraatwerk aan straten uit-
gesteld worden. 

6 Bestemmingsplan Bolnes Maasoevers Oost / 
Herontwikkeling van voormalige bedrijfsloca-
tie tot woongebied.  

In 2009 is het voorontwerpbestemmingsplan dat de 
herontwikkeling van voormalig bedrijventerrein tot 
woongebied mogelijk maakt ter inzage gelegd. 
Vanwege de crisis is dit voorontwerp nog niet ver-
der gebracht in de procedure. Inmiddels heeft de 
ontwikkelaar het plan aangepast. Het plan bevat 
nu meer grondgebonden woningen in plaats van 
appartementen. Het bestemmingsplan is vastge-
steld. Start bouw wacht op uitspraak Raad van 
State. 
 
Door het verbinden van bestaande en het aanleg-
gen van extra wandelroutes wordt de relatie met 
de Nieuwe Maas versterkt. De rivieroever wordt 
beter bereikbaar door bedrijfsterreinen te saneren 
en wandelpromenades en woningbouw ervoor te-
rug te brengen. 
 
Zoveel als mogelijk worden bouwroutes voor de di-
verse projecten op elkaar afgestemd. Als gevolg 
hiervan kan gepland herstraatwerk aan straten uit-
gesteld worden. 

7 Woontoren voormalige bedrijfslocatie Van 
Dam. 

UITGEVOERD: De woontoren is in 2011 opgele-
verd. 
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 Project/activiteit WOP Bolnes 
 

Stand van zaken maart 2014 

8 Bestemmingsplan Riederbol Bolnes/ Woon- 
en zorggebouw De Riederbol. 

Realisatie van woon- en zorggebouw voor senio-
ren. Het gebouw bestaat uit 19 zorgappartemen-
ten, 4 tijdelijke opvangplaatsappartementen en 4 
groepswoningen voor psychogeriatrie (met elk 7 
wooneenheden) met bijbehorende voorzieningen. 
Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroe-
pelijk.  
De Gemeente heeft een koopovereenkomst geslo-
ten met Woonvisie voor de bouw van woon-
/zorgcomplex De Riederbol. Woonvisie heeft in fe-
bruari 2013 echter besloten De Riederbol niet te 
realiseren en de koopovereenkomst te ontbinden. 
Bebouwing van de kavel op korte termijn ligt niet in 
de lijn der verwachting. 
Met de motie groen en het vaststellen van het 
daaruit voortvloeiende bestemmingsplan groen is 
vastgelegd dat deze locatie een groene invulling 
zal krijgen. In de 2e helft van dit jaar zal gestart 
worden met de participatie over de exacte invul-
ling. 

9 Verbeteren kwaliteit woningen Spuistraat / 
Rijnsingel - Aanpassen galerijen en entrees 
van appartementsgebouwen Rijnsingel / 
Spuistraat. 

UITGEVOERD: Om senioren meer mogelijkheden 
te bieden binnen het woningbestand van Bolnes 
een geschikte woning te vinden, zijn de galerijen 
en entrees van de appartementengebouwen aan-
gepast door Woonvisie. De woningen zijn daardoor 
beter toegankelijk. 

Openbare Ruimte 
 
10 Herontwikkeling terrein naast bedrijvenpark 

Boelewerf. Verwachting is dat op termijn hier 
woningbouw wordt gerealiseerd op het 
Verolme-terrein. 

Gemeente is geen eigenaar van de grond. Project-
ontwikkelaar is bezig met planvorming voor wo-
ningbouw (voornamelijk in de gemeente Rotter-
dam). Er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt 
over de invulling van het gebied. 
 
Plan is uitgesteld tot na 2020. 
Aandachtspunt is het verzoek tot behoud van de 
historische scheepskraan. De ontwikkelaar kent dit 
verzoek.  

11 Inrichting Donckse Velden fase 2b als natuur- 
en recreatiegebied. Locatie is gebied tussen 
Donckse Laan en reeds ingericht gebied. 

Gestart met de aanleg. 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) zorgt voor de uit-
voering, het Natuur en Recreatieschap IJsselmon-
de draagt zorg voor het beheer. 
 

12 Opstellen bestemmingsplan Donckse Velden. UITGEVOERD: Het bestemmingsplan Donckse 
Velden is vastgesteld op 7 september 2011.  

13 Oriëntatie speelvoorzieningen voor 0 - 6 jari-
gen bij de Steijn-/Potgieterstraat, Volkerahof, 
De La Reijstraat, Scheldeplein en de Dintel-
straat. 

UITGEVOERD: Gekozen is niet de Dintelstraat 
maar de Rijnsingel open te stellen. 

14 Realiseren jongerenontmoetingsplek (JOP). UITGEVOERD: De JOP is gerealiseerd op de Boe-
lewerf. Er wordt veel gebruik gemaakt en meestal 
op de goede manier. Jongerenwerk en politie blij-
ven zich inzetten om alles hier goed te laten verlo-
pen. Zij hebben verzocht om een stuk van de JOP 
af te schermen van de wind. Nu kan de jeugd met 
veel wind en kou geen gebruik maken van de JOP, 
waardoor ze vervallen in verkeerd hanggedrag. De 
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 Project/activiteit WOP Bolnes 
 

Stand van zaken maart 2014 

schermen zijn gerealiseerd. 
 
NIEUW: in 2012 is er veel overlast geweest van 
jongeren op het Sportplein aan de Noordstraat. 
Omdat hier met oud en nieuw 2011 ook al veel 
overlast was, is er in de vuurwerkperiode een ca-
mera geplaatst. Dit heeft goede resultaten gehad. 
Samen met Sport en Welzijn, Politie, Buurtpreven-
tie, wijkoverleg, scholen en de gemeente is extra 
inzet gepleegd om de jongeren weer een positieve-
re weg in te laten slaan. Hier is zeker voortgang in 
geboekt. Dit onderwerp blijft in 2013 de aandacht 
houden. 
Ook in 2013 heeft hier een camera gestaan met 
oud en nieuw. Mede daardoor is het weer rustig 
verlopen. In het 2e kwartaal 2014 zal een college-
advies volgen over de wens (van de professionals 
in de wijk) om de JOP van het terrein naar de bui-
tenrand te verplaatsen. Er is nu ongewenste men-
ging van jonge kinderen met jongelui die het ver-
keerde voorbeeld geven. 

15 Te kappen bomen in verband met nieuw-
bouwplannen in het Riebeekpark. 

De gefaseerde bomenkap voor de nieuwbouw 
Riebeekpark is afgerond. In het voorjaar van 2012 
zijn 9 bomen geplant. 16 bomen worden in het 
voorjaar van 2013 geplant. Verdere aanplant is pas 
mogelijk na realisatie fase 3. 

16 In 2011 vindt onderzoek plaats naar duur-
zaamheid platanen Rijnsingel. 

UITGEVOERD: Duurzaamheid platanen langs de 
Rijnsingel. Keuze tussen dunning, eenzijdige bo-
menrij of behouden zoals het is. 
In 2012 is onderzoek gedaan naar de toekomst 
van de platanen en de wensen van het wijkoverleg 
en de bewoners. De uitkomst van het onderzoek 
heeft geleid tot het kappen van 16 bomen in de 
bomenrij aan de kant van de flats, wat tot een ope-
ner beeld leidt. Vervolgens is een omgevingsver-
gunning ‘kappen van bomen’ aangevraagd. Hierop 
zijn geen bezwaren ontvangen. De kap is uitge-
voerd op 4 en 5 maart 2013. 

17 In 2012 vindt onderzoek plaats naar duur-
zaamheid coniferen IJssel-/Schiestraat. 
 

UITGEVOERD 

18 In 2012/2013 vindt onderzoek plaats naar de 
duurzaamheid van de bomen (Esdoorns) in 
de Leklaan. 

UITGEVOERD 

19 Losloopgebieden voor honden/ afvalbakken 
voor poep. 

Zomer 2011 heeft de raad ingestemd met de eva-
luatiebrief “Ridderkerk Poepschoon”. Aan de aan-
bevelingen, onder andere het aanpassen van af-
valbakken en hondenlosloopgebieden, wordt uit-
voering gegeven.  
Gezien de komende bezuinigingen vindt dit voor-
jaar een nadere evaluatie plaats over het aantal te 
plaatsen afvalbakken in de openbare ruimte. Dit 
leidt mogelijk tot minder afvalbakken. 
 
In 2013 is een folder verspreid met informatie over 
het beleid en de losloopgebieden. 
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Participatie 
 
20 Creëren van ontmoetingsplek in Bolnes door 

transformatie Noordstraat. 
Realiseren van een gezellige ontmoetingsplek. 
Hiermee wordt de entree van een belangrijk 
plek/deel van de wijk verbeterd.  
 
Het college heeft een startnotitie vastgesteld voor 
dit plan. Dit plan is afgebakend tot een herin-
richting van de openbare ruimte gekoppeld aan de 
vervanging van de riolering. De riolering is inmid-
dels vervangen. 
Voor de herinrichting van de Noordstraat wordt een 
uitgebreid participatietraject gevolgd via het con-
cept ‘Placemaking’. Dit participatietraject wordt on-
dersteund door de Stadsregio.  
 
Het ontwerp voor de herinrichting is gereed en is 
16 april 2013 tijdens het wijkbezoek aan Bolnes 
gepresenteerd. 
 
Uitvoering start 2e kwartaal 2014. 

Welzijn 
 
21 Bekendheid wijkvoorzieningencentrum Bol-

nes. 
Het wijkvoorzieningencentrum (WVC) behoort, vol-
gens afspraak, te worden geëvalueerd. Aan-
dachtspunt hierbij is of het centrum bij alle groepen 
in Bolnes bekend is. Met Sport &Welzijn  wordt op 
dit moment gewerkt aan een visie op de WVC’s. 
Dit is geen compleet nieuwe visie, meer een her-
bevestiging van eerdere afspraken met hier en 
daar een verbetering. Er wordt een koppeling ge-
legd met Thuis in de Wijk. Duidelijk is dat de be-
kendheid met het WVC Bolnes voor verschillende 
doelgroepen vergroot kan worden. 

Onderwijs 
 
22 Brede School Bolnes activiteiten. UITGEVOERD: Het initiatief is opgestart. De eer-

ste indruk is dat het aangeboden programma ge-
waardeerd wordt. In de komende jaren zal het pro-
gramma verder uitgebreid worden. De evaluatie 
Brede School (geheel Ridderkerk) is eind oktober 
2011 aan de raad toegestuurd.  

Sociale veiligheid en woonklimaat 
 
23 Stimuleren Politiekeurmerk Veilig Wonen. Veel woninginbraken zouden voorkomen kunnen 

worden wanneer de woning voldoet aan het Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen. Door voorlichting kan dit 
aantal vergroot worden. Eind 2010 zijn met name 
de particuliere woningeigenaren in het Gemeente-
journaal (weer) geïnformeerd over de te volgen 
procedure en de gecertificeerde ondernemingen in 
Ridderkerk. 
In 2012 en 2013 hebben Buurtpreventie en de poli-
tie op verschillende momenten voorlichting gege-
ven over woninginbraken. Helaas blijft de opkomst 
laag. Buurtpreventie en politie blijven zoeken naar 
manieren om meer mensen te bereiken.   
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24 Verbetering beeldvorming Bolnes. Doel is om het imago van de wijk te verbeteren. In 
de toekomst wordt hieraan gewerkt, bijvoorbeeld 
door positief nieuws te brengen in het Gemeente-
journaal. Van de wijkregisseur wordt een trekkende 
rol verwacht.  
In 2012 wordt een wijkbezoek van het college in-
gepland.  
Het wijkbezoek staat gepland voor 16 april 2013. 
De presentatie van het ontwerp voor de Noord-
straat is een positieve aanleiding om op bezoek te 
gaan. 
Buurtpreventie Bolnes is in 2013 gestart met de 
uitgave van een brochure Parel aan de Maas. Hier-
in worden allerlei goede initiatieven beschreven en 
bewoners worden opgeroepen de wijk netjes te 
houden. Dit levert een positieve bijdrage aan dit 
punt. 

25 Stimuleren ontmoeting tussen nieuwe en ou-
de bewoners Bolnes. 

Stichting Sport en Welzijn organiseert vele activi-
teiten in de wijk. Een voorbeeld hiervan is de bu-
rendag die sinds enkele jaren wordt georgani-
seerd. Bij dit soort activiteiten wordt de ontmoeting 
tussen jonge en oude bewoners gestimuleerd. 

26 Uitstraling Winkelstrip De Wetstraat. De uitstraling van de winkelstrip aan de De Wet-
straat is ondermaats. Op termijn zal er duidelijk-
heid moeten komen over de toekomst van de win-
kelstrip aan de De Wetstraat. Op het moment dat 
er sprake is van leegstand moet actie ondernomen 
worden. Het pand van de voormalige Aldi staat 
leeg. De verhuurder heeft nog geen andere huur-
der gevonden. Bewoners vragen om actie. Dit punt 
zal in het 2e kwartaal 2014 meegenomen worden 
in de portefeuilleoverleggen van de wethouders 
openbare ruimte/ ruimtelijke ordening. 
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WOP Monitor Drievliet ‘t Zand 
 
Het WOP Drievliet Het Zand is in november 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. De uitvoe-
ring is nu ter hand genomen. De monitoring vindt plaats via de projectgroep, die ook bij het opstel-
len van het WOP betrokken was. 
 
Project/activiteit WOP Drievliet ‘t Zand Stand van zaken maart 2014 

 
Buitenruimte 

Groene karakter behouden/versterken 
1 Proef inrichting openbare ruimte in een 

buurt waar grootschalige herstraatwerk-
zaamheden gepland staan. 

In 2012 en 2013 zijn geen grootschalige werk-
zaamheden gepland. Samen met Woonvisie 
wordt in 2014 (geïnventariseerd op welke locaties 
in de wijk groot onderhoud gaat plaatsvinden. Aan 
de hand van deze inventarisatie worden de sa-
menwerkingsmogelijkheden bepaald. 

Ruimte voor spelen 
2 Uitvoeringsplan Spelen Drievliet-’t Zand: 

onderzoek naar waar hoeveel kinderen in 
welke leeftijd wonen. Onderzoeken of speel-
terreinen in de omgeving voldoen aan de 
wensen. Uitvoeren aanpassingen aan speel-
terreinen. 

In 2014 zullen nog enkele aanpassingen worden 
uitgevoerd. Voor alle locaties worden bewoners 
vooraf geïnformeerd over de aanpassingen. Bij de 
grotere locaties worden de bewoners via informa-
tieavonden betrokken. 

Veilige woonomgeving 
3 Monitoren “enge plekken” en indien nodig 

actie ondernemen. Politie moet aangeven 
waar sprake is van ‘enge plekken’ in relatie 
tot criminaliteitscijfers. 

In het wijkteam worden regelmatig de locaties be-
sproken die door bewoners als onveilig worden 
gemeld. Met de bewoners wordt de oorzaak van 
de onveiligheid besproken en indien mogelijk 
worden maatregelen genomen. 

Toegankelijke buitenruimte 
4 Het voor ouderen en minder-validen goed 

toegankelijk maken van de openbare ruimte 
van de Woonzorgzone tussen de Fuik en 
het Ronde Sant. 

In het project Driehoek Het Zand is een rijbaan-
splitsing van de Vlietlaan voorzien met een over-
steekplaats. Hierdoor wordt oversteken eenvoudi-
ger.  

Mobiliteit 
Verkeersveiligheid 
5 Vogelvliet en Molenvliet opnieuw inrichten. 

Versmalling rijbaan door aanleg parkeer-
plaatsen in combinatie met groot onder-
houd. 

UITGEVOERD: deze maatregelen zijn eind 2011 
uitgevoerd. 

6 Visvliet en Erasmuslaan opnieuw inrichten. Deze projecten worden op langere termijn uitge-
voerd in combinatie met groot onderhoud. Een 
jaartal is hieraan nog niet te koppelen. 

7 Verbeteren oversteekbaarheid Vlietlaan tus-
sen Visvliet en Molenvliet door een rijstrook-
splitsing en 30 km/u ter hoogte van de Drie-
hoek. 

Deze actie heeft relatie met uitvoering project 
Driehoek Het Zand. Het snelheidsregime in het 
ontwerp moet nog worden vastgesteld. 

8 In beeld brengen en oplossen verkeersvei-
ligheid rondom scholen. 

Bij CBS De Bongerd zijn in 2010 maatregelen uit-
gevoerd. Momenteel zijn geen aanvullende maat-
regelen nodig. Wel zijn we voortdurend in contact 
met de scholen hierover en indien nodig worden 
maatregelen genomen. 

Bereikbaarheid hulpdiensten 
9 In beeld brengen en oplossen van knelpun-

ten hulpdiensten. 
In 2014 worden op diverse locaties in de wijk nog 
kleinschalige maatregelen uitgevoerd. Daarnaast 
wordt door de brandweer op ons verzoek regel-
matig geschouwd op (nieuwe of nog niet opgelos-
te) knelpunten. 
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10 Verbeteren vindbaarheid van straten in 
Drievliet. 

Op en rond het Vlietplein zijn extra verwijzin-
gen geplaatst. Op verzoek van de brandweer 
zijn in de Patrijs aanvullende verwijsborden 
worden geplaatst. 

Parkeren   
11 Tijdelijk uitbreiding parkeerplaatsen rond 

Vlietplein (vooruitlopend op ontwikkeling 
Driehoek). 

UITGEVOERD: in 2011. 

Routes langzaam verkeer 
12 Verbeteren verbinding met de Griend:  

Verbeteren bestaande verbinding voor 
langzaam verkeer vanaf viaduct Haven-
kanaal richting jachthaven (aanleg voet-
pad). 

Dit project zal als wens moeten blijven staan; 
er is voor de uitvoering geen budget beschik-
baar. 

13 Verbindingen richting Oosterpark voor 
minder validen verbeteren. 

UITGEVOERD: er is op verzoek van de ge-
meente een schouw gedaan door de gehan-
dicaptenraad. Hierbij is vastgesteld dat er 
geen (aanvullende) maatregelen nodig zijn. 

Voorzieningen 
Ontmoeten 
14 Vlietplein aantrekkelijker maken om te 

ontmoeten en recreëren. 
De winkeliersvereniging Vlietplein organiseert 
samen met de Wijkvereniging Drievliet Het 
Zand en het Wijkideeteam regelmatig activi-
teiten op het Vlietplein. 

15 Stimuleren buurtfunctie Reyerheem en 
nieuwe zorgwoningen. 

Met Woonvisie en Aafje wordt besproken hoe 
dit gestalte kan krijgen. 
Aafje is samen met partners gestart met een 
pilot in het kader van de AWBZ,  “Steun 
Structuur in de wijk”.  

16 Mogelijkheden onderzoeken creëren ex-
tra ruimte in wijkcentrum de Fuik voor ac-
tiviteiten. 

Met alle gebruikers van de Fuik, Sport en 
Welzijn als beheerder en 3Primair is bespro-
ken hoe de beschikbare ruimte in De Fuik en 
de aanpalende schoolgebouwen optimaal 
kan worden benut door gezamenlijk gebruik 
van ruimten. Met het vertrek van de Buurt-
preventie naar een andere ruimte is er wat 
lucht ontstaan. 
Met SenW, de Wijkvereniging en het Wij-
kideeteam worden in 2014 nieuwe afspraken 
gemaakt over gebruik en beheer van de Fuik. 

17 Onderzoek naar de tijdelijke gebruiksmo-
gelijkheden Ursinusschool. 

Het gebouw is inmiddels gesloopt. Er wordt in 
2014 onderzocht hoe de locatie (tijdelijk) in-
gevuld kan worden. 

18 Onderzoek naar de invulling locatie Ursi-
nusschool. 

In oktober 2012 zijn gesprekken gevoerd met 
omwonenden. Er is nog geen definitief besluit 
genomen over de tijdelijke invulling van de 
locatie. Er is vraag naar extra parkeerplaat-
sen en naar speelgelegenheid. Deze vraag is 
structureel. Er moet een besluit worden ge-
nomen of deze invulling structureel kan zijn. 

19 Op termijn onderzoek naar hoe om te 
gaan met overcapaciteit De Ark en De 
Botter (Windmolen). 

Vanaf het schooljaar 2013-2014 heeft De Ark 
haar locatie in Drievliet verlaten. De Botter is 
op de locatie aan de Voorn als unilocatie ge-
vestigd, waarmee de dislocatie aan de 
Windmolen is komen te vervallen. Onder-
zocht zal moeten worden hoe met die locatie 
om te gaan. 
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Dit onderzoek wordt meegenomen in het on-
derzoek Maatschappelijk Vastgoed. 
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Gezondheidszorg 
20 6 minuten zones AED’s uitbreiden. 

Dit wordt door actieve vrijwilligers uitge-
voerd. 

Met deze vrijwilligers zal worden besproken 
hoe dit project meer bekendheid kan krijgen 
en hoe een gemeentebrede aanpak tot stand 
kan komen. 

Sociaal 
Activiteiten algemeen 
21 Onderzoek doen naar de wensen van 

bewoners voor activiteiten. 
Sport en Welzijn en Aafje (voor de oudere 
bewoners) zullen in gesprek gaan met de 
bewoners om hun wensen te verzamelen. 
 

22 Ontmoeting tussen alle lagen stimuleren 
door middel van kleine projecten 

Dit moet nog uitgewerkt worden. 

23 Ontwikkelen activiteitenkalender Drievliet-
Het Zand. 

Er is een Buurtkalender van Aafje, in samen-
werking met de Winkeliersvereniging Vliet-
plein, SenW, het Wijkideeteam en de Wijk-
vereniging Drievliet Het Zand. 

24 Aanpak werven vrijwilligers, jongeren-
aanwas bevorderen. 

Connect2Act (Sport en Welzijn) is hiervoor de 
aangewezen organisatie. Dit heeft voortdu-
rend de aandacht. Vacatures voor vrijwilligers 
worden bij Connect2Act aangemeld. 

Activiteiten jongeren 
25 Ontmoetingsmogelijkheden jongeren be-

geleiden en monitoren door diverse activi-
teiten (brede school, tienersoos e.d.).  

Sport en Welzijn – jongerenwerk voert deze 
activiteiten uit. 

Activiteiten ouderen 
26 Vergroten zelfredzaamheid ouderen. Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk en Aaf-

je ontwikkelen een project om de zelfred-
zaamheid van ouderen te bevorderen. Hier is 
het project “Ridderkerkers voor elkaar” uit 
ontstaan. 

Activiteiten bewoners 
27 Bewoners stimuleren om kleine projecten 

op te pakken. 
Vanuit het opbouwwerk van Sport en Welzijn 
worden contacten met bewoners gelegd om 
te inventariseren aan welke projecten bewo-
ners behoefte hebben. 

Wonen 
Woningvoorraad 
28 Planvorming, besluitvorming en realisatie 

Driehoek. 
Woonvisie heeft in een brief van 18 maart 2014 
aangegeven niet door te willen gaan met de huidi-
ge plannen voor de Driehoek. Met het oog op de 
politieke situatie van dit moment (formatie nieuw 
college) zal het huidige college niet afwijken van 
de eerder gemaakte afspraken en genomen 
(raads)besluiten. 

29 Planvorming, besluitvorming en realisatie 
Het Zand. 

De planvorming is in 2011/2012 gestart. De direct 
omwonenden rond de nieuwe ontwikkelingen in 
Het Zand zijn inmiddels afzonderlijk geïnformeerd 
en gehoord over de te realiseren nieuwe plannen. 
Er is een nieuw bestemmingsplan voor heel Het 
Zand en de Gorzen vastgesteld. Intussen zijn de 
voorbereidingen voor de bouw van de woningen 
gestart. 
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Goede woningen 
30 Verminderen energiegebruik van bestaande 

huurwoningen. 
Woonvisie voert op diverse locaties energetische 
maatregelen uit. 

31 Stimuleren verminderen energie gebruik 
particuliere woningen. 

Moet nog opgepakt worden. 

32 Vergroten aanbod toegankelijke woningen 
voor senioren rond het Vlietplein en de 
zorgvoorzieningen in de wijk.  

Samen met Aafje en Woonvisie worden de moge-
lijkheden onderzocht. 

Rustig wonen 
33 Onderzoek, met Waterschap, naar moge-

lijkheden realisatie stiller asfalt op Rotter-
damseweg. 

Wordt onderzocht in relatie met de kwaliteit van de 
geluidswal langs de Rotterdamseweg. 
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WOP Monitor Centrum 
 
Het wijkontwikkelingsprogramma Centrum is vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk op 
18 december 2008. Op basis van de in het WOP genoemde ontwikkelingsmogelijkheden is een 
prioriteitenlijst opgesteld. Aan de hand van die prioriteitenlijst wordt hieronder de stand van zaken 
gegeven. 
 
 Project/activiteit WOP Centrum 

 
Stand van zaken januari 2014 

Verkeer en Vervoer 
 
1 Onderzoek ontsluitingsstructuur centrumge-

bied. 
UITGEVOERD: De gemeenteraad heeft 24 februari 
2011 het Verkeerscirculatieplan vastgesteld. Het 
gevraagde onderzoek is hiermee uitgevoerd. In dit 
onderzoek zijn diverse varianten voor de ontsluiting 
onderzocht. Op basis van het onderzoek is het 
Verkeerscirculatieplan opgesteld. Om de maatre-
gelen uit het Verkeerscirculatieplan uit te voeren, 
zal er in de gemeentebegroting geld voor moeten 
worden vrijgemaakt. In 2014 is geld beschikbaar 
gesteld voor 2 fietshighways. 

2 Aanleg VOP (voetgangersoversteekplaats) 
Schoutstraat/Koningsplein 

UITGEVOERD: VOP is eerste kwartaal 2009 gere-
aliseerd. 

3 Onderzoek naar mogelijke maatregelen voor 
verkeersonveilige situatie Ridderhof. 

UITGEVOERD: Bij de bibliotheek en Rabobank is 
een inzinkbare paal aangebracht en is de buiten-
ruimte aangepast. In 2011 is de tweede fase van 
het project (Lagendijk/Ridderstraat/ Ridderhof) uit-
gevoerd. 

Bebouwing 
 
4 Herijking strategisch voorraadbeleid Woonvi-

sie en op termijn sloop en nieuwbouw deel 
woningvoorraad. 

In de woningbouwstrategie en het werkboek is 
aangegeven dat in het gebied Koniginneweg - 
Rembrandweg woningen zullen worden gereno-
veerd. Ook zal in dit gebied sloop- en nieuwbouw 
plaatsvinden. 

5 Laatste fase Centrumplan. In oktober 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd 
met de plannen voor de afronding van het Cen-
trum. Begin 2014 is de bestemmingsplan-
procedure gestart en heeft een informatieavond 
plaatsgevonden. 

6 Ontwikkellocatie Sportlaan/Van den Brugg-
henstraat. 
 

In het bestemmingsplan is de mogelijkheid opge-
nomen om op deze locatie woningbouw te realise-
ren. Er is nog geen projectontwikkelaar die dit ge-
bied in ontwikkeling neemt. Er zijn dus geen ont-
wikkelingen te melden. 

7 Locatie P.C. Hooftstraat/Molensteeg (Trelle-
borg). 

De genoemde verkenning (optimalisatie van het 
gebied) heeft niet plaatsgevonden. 
Er waren plannen voor woningbouw (AM Wonen), 
opgenomen in de woningbouwstrategie, hiermee 
zou Trelleborg verplaatst gaan worden. Dit is niet 
doorgegaan omdat het financieel niet haalbaar 
bleek. 
Bij de optimalisatie was het uitgangspunt dat Trel-
leborg zou blijven zitten en dat er gekeken zou 
worden naar de meest optimale inrichting van de 
locatie (Trelleborg, gemeentewerf en tramtracé). 
Vanwege de economische ontwikkelingen veran-
derde het perspectief bij Trelleborg en bij de ge-
meente veranderde het perspectief ook omdat de 
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tram met het aantreden van het college in 2010 
geen uitgangspunt meer was. 
Met het verplaatsen van de milieustraat naar de 
nieuwe locatie kwam de locatie PC Hooftstraat 
steeds leger te staan. 
In die periode is ook de NV MAR verhuisd en later 
zijn bijv. de timmerwerkplaats en bordenloods ook 
verplaatst naar de Industrieweg. De garage zit er 
nog en ook de gladheidsbestrijding van de ge-
meente. 

8 Restauratie Singelkerk & omgeving en toren 
Singelkerk. 
 

UITGEVOERD: De restauratie is uitgevoerd.  

9 Herhuisvesting Elimkerk, Albeda College en 
Sint Joriskerk; in verband met tramtracé tot 
het centrum. 
 

Gelet op het uitstel van de Tram Plus is herhuis-
vesting niet aan de orde. Het gebouw van het Al-
beda College wordt vanaf de zomer 2013 niet meer 
door de school gebruikt. Er wordt nu onderzoek 
gedaan naar de toekomst van het gebouw. Dat on-
derzoek zal in het voorjaar van 2014 worden afge-
rond. 

Openbare ruimte 
 
10 Ontwikkeling van centrumroute; accentueren 

bijzondere plekken Centrum. 
UITGEVOERD: Is gekoppeld aan de cultuurhistori-
sche route voor heel Ridderkerk. Het Centrum is 
daarin opgenomen. Accentueren van bijzondere 
plekken moet nog gebeuren. Hieronder wordt met 
name verstaan dat er een beschrijving wordt ge-
maakt van de bijzondere monumentale gebouwen 
in het Centrum. De route is (tijdelijk) niet zichtbaar 
op de gemeentelijke website, aangezien hij niet 
compleet is voorzien van genoemde beschrijvin-
gen. 

11 Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte 
voor gehandicapten; om de twee jaar analyse 
en opstellen prioriteitenlijst. 

UITGEVOERD: Schouw met gehandicaptenraad 
heeft plaatsgevonden en een aantal zaken is uitge-
voerd. 
Door middel van schouwen wordt alles up-to-date 
gehouden. 

12 Beleving van de wijk bespreken in het wijk-
overleg. 

UITGEVOERD: Dit onderwerp is op verschillende 
momenten besproken in het wijkoverleg. Daar waar 
nodig wordt actie ondernomen. 

13 Gefaseerde herinrichting buitenruimte Joris-
plein en omgeving. 

UITGEVOERD 

14 Herinrichting Colijnplein. UITGEVOERD 
15 Extra stallingcapaciteit fietsen realiseren; Bal-

juwstraat en Havenstraat. 
UITGEVOERD: Bij de Baljuwstraat is extra capaci-
teit toegevoegd. Voor de locatie Havenstraat is na 
overleg met omwonenden besloten om geen extra 
capaciteit toe te voegen. 

16 Onderzoek naar nieuwe lantarenpalen pas-
send bij historische bebouwing centrum. 

Offertes wijzen uit dat vervanging van gewone lan-
tarenpalen voor gietijzeren masten duurder is dan 
verwacht. Dit kan niet gedekt worden uit reguliere 
middelen. Vanuit het wijkoverleg Centrum is con-
tact gelegd met mogelijke sponsoren om extra fi-
nanciën bij elkaar te brengen. Tot op heden is nog 
niet duidelijk of het benodigde bedrag bij elkaar 
gebracht kan worden. Als uitvoering wenselijk is 
moet extra geld beschikbaar worden gesteld. 

17 Onderzoeken of- en welke verbeteringen mo- Dit maakt onder andere deel uit van het uitvoe-
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gelijk zijn voor de matige uitstraling gemeen-
schappelijke tuinen/weinig speelvoorzienin-
gen tussen Koninginneweg en Groen van 
Prinstererweg. 
 

ringsplan speelruimten en wordt gekoppeld aan het 
actiepunt 18 betreffende de matige uitstraling 
Meester Kesperweg. De gesprekken met Woonvi-
sie en de omwonenden lopen nog. Ook het op-
knappen van 2 speellocaties en het openstellen 
daarvan voor de buurt is onderwerp van deze ge-
sprekken. 

18 Groenstructuur 
- Behoud monumentale bomen in het 

centrum; verstrekken tweejaarlijks 
onderhoudsadvies. 

 
- Monitoren en vervanging kastanje-

bomen Ridderhof. 
 
 

 
- Met bewoners en Woonvisie  maat-

regelen onderzoeken naar matige 
uitstraling woonomgeving Mr. 
Kesperweg. 

 
- Aanpak boomarme straten in het 

centrum. 
 

 
- Dit is in uitvoering en adviezen worden 

verstrekt. 
 
 
- Dit staat in relatie tot het gemeentebrede 

onderzoek naar Kastanjebomen dat nu 
wordt uitgevoerd. Jaarlijks vindt monitoring 
plaats. 

 
- In 2012 zullen hiervoor de eerste stappen 

worden gezet. Dit loop door in 2013. In 
2014 wordt hieraan uitvoering gegeven in 
samenwerking met bewoners. 

 
- Hier is al over gesproken met het wijkover-

leg. Onderzoek wijst uit dat gelet op de on-
dergrondse infrastructuur (kabels en lei-
dingen) er zeer geringe mogelijkheden zijn. 
De focus ligt nu bij de Lagendijk. 

Waterhuishouding 
 
19 Nieuwbouw rioolgemaal Benedenrij-

weg/Poesiatstraat. 
 

Het project rioolgemaal P01 aan de Poesiatstraat is 
als Design en Construct project voorbereid. Deze 
manier van voorbereiden is nieuw voor de gemeen-
te en heeft als leertraject gediend. Hierdoor heeft 
de voorbereiding langer geduurd. In de tussentijd is 
de wetgeving rondom bestemmingsplannen gewij-
zigd. Bij de oude wetgeving kon voor de bouw van 
het gemaal volstaan worden met een artikel 19 
procudure. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking ge-
treden. Dit heeft als gevolg dat voor de bouw van 
het gemaal het bestemmingsplan moet worden 
aangepast. Dit gaat minimaal 1 jaar duren. De kwa-
liteit van de te vervangen persleiding P01 – Don-
kerslootweg is van dien aard dat hier niet op ge-
wacht kan worden. De persleiding is nu apart van 
het gemaal voorbereid en uitgevoerd. Gelijktijdig 
wordt de bestemmingsplanwijziging voor het ge-
maal opgestart. Verwachtte uitvoering van het ge-
maal is eind 2012 begin 2013. Dit is mede afhanke-
lijk van de bestemmingsplanprocedure. Uitvoering 
vindt plaats 2014. 

20 Onderzoek  naar mogelijkheden voor een ge-
scheiden rioleringsstelsel bij laatste fase Cen-
trumplan. 

Het onderzoek is afgerond. Een gescheiden riole-
ringssysteem is mogelijk. Hier zal bij de uitwerking 
van de plannen en bij de bouw (keuze bouwmate-
rialen) rekening moeten worden gehouden. 

21 Nieuwbouw rioolgemaal Bilderdijklaan. UITGEVOERD: Dit is uitgevoerd. 
22 Monitoren wateroverlast Kerkweg. UITGEVOERD: Het project is uitgevoerd in de PC 

1e Tussenrapportage 2014 Gemeente Ridderkerk 72



 Project/activiteit WOP Centrum 
 

Stand van zaken januari 2014 

Hooftstraat/Kerkweg/Nic. Beetslaan en de Van 
Lennepstraat. Ook het afkoppelen van de regenwa-
terafvoeren van de woningen is uitgevoerd.  

Milieu 
 
23 Ondergronds inzamelen afval voor flat- en 

maisonnettewoningen 
UITGEVOERD: Dit project is uitgevoerd. 

24 Nieuwe inzamellocatie minicontainers onder-
nemers Jorisplein; verkenning of verplaatsing 
inzamellocaties naar randen winkelcentrum 
haalbaar is. 
 
 
 
 

Is onderwerp van gesprek met de ondernemers. In 
2014 moet duidelijk worden of dit haalbaar blijkt. 

Participatie 
 
25 Verstevigen basis wijkoverleg; formalisering 

samenwerking wijkoverleg met het college. 
UITGEVOERD: Met het vaststellen van de notitie 
Burgerparticipatie is aangegeven op welke manier 
de gemeente samenwerkt met het wijkoverleg. Het 
wijkoverleg heeft ingestemd met een convenant 
over de samenwerking met het gemeentebestuur, 
dat ook de andere wijkoverleggen zullen tekenen. 

26 Versterken wijkideeteam. Er is een vaste kern. Deze moet echter nog worden 
uitgebreid met actieve bewoners die programma-
tisch sterk zijn. Het vastgestelde beleidskader par-
ticipatie is het uitgangspunt. Met de wijkideeteams 
en de wijkoverleggen zijn in 2011 nieuwe rand-
voorwaarden voor het wijkbudget vastgesteld. In 
2012 zijn enkele nieuwe leden bij het Wijkideeteam 
gekomen. De onderlinge samenwerking was niet 
goed. Eind 2013 zijn alle leden opgestapt. Begin 
2014 wordt een doorstart gemaakt. 

27 Vormgeven collegebezoek; grotere betrok-
kenheid bewoners bij collegebezoek. 

Zodra er noodzaak is tot het organiseren van een 
collegebezoek (bijv. bij vragen uit de wijk of bij be-
langrijke ontwikkelingen waarbij de gemeente in 
gesprek wil met een bepaalde wijk). Voor het Cen-
trum is het collegebezoek onderdeel van het lo-
pende WOP-proces en heeft in januari 2014 
plaatsgevonden. 

Welzijn 
 
28 Verplaatsing Jeugd- en jongerenwerk Dr. 

Kuyperschool; permanente huisvesting 
Jeugd- en jongerenwerk in het gemeentelijke 
pand aan de P.C. Hooftstraat. 

UITGEVOERD: De locatie aan de P.C. Hooftstraat 
is geopend op 12 november 2010. S&W en Jeugd-
sociëteit de Gooth verzorgen hier hun activiteiten. 
De gang van zaken wordt per kwartaal gemonitord. 
De buurtpreventie Centrum – Oost is hierbij betrok-
ken. 

29 Uitbreiding Jeugd- en jongenwerk 16 jaar en 
ouder; meer begeleiding jongeren door twee 
avondopenstellingen per week. 

UITGEVOERD: Sinds september 2008 vinden er 
wekelijks twee avonden openstelling plaats welke 
specifiek voor de doelgroep 16+ bedoelt zijn. 

30 Onderzoek naar Focuswoningen; Afgerond 
onderzoek naar wenselijkheid en realiseer-
baarheid van focus- of adl-clusterwoningen in 
de wijk. 

Onderzoek is nog niet uitgevoerd en er is dan ook 
nog niets concreets te melden. Het realiseren van 
Focus-woningen is geen gemeentelijke taak. 

31 Onderzoek naar plaatsing bankje rond de 
Singelkerk. 

Hangt samen met onderzoek naar ontwikkeling 
Centrumroute (zie openbare ruimte). 
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Onderwijs 
 
32 Oriëntatie op maatregelen mogelijke leeg-

stand D.S. G.H. Kerstensschool. 
UITGEVOERD: De leerlingen van de Ursinus-
school (Drievliet) zijn vanaf het schooljaar 2011-
2012 gehuisvest in de Kerstenschool, die met een 
aantal lokalen is uitgebreid. Leegstand is derhalve 
niet meer aan de orde. 

33 Nieuwbouw praktijkschool Maxima. UITGEVOERD: De nieuwbouw van de Maxima-
school is conform de planning in oktober 2008 op-
geleverd. Het gebouw is in gebruik genomen.  
 
 
 

Sociale veiligheid en woonklimaat 
 
34 Wijkveiligheid speerpunt in het jaarplan. In februari 2012 is het integraal veiligheidsplan 

vastgesteld. Hier komt ook een uitvoeringsplan uit 
voort en mogelijk komen daar acties op wijkniveau 
uit. Deze acties worden dan in het wijkjaarplan op-
genomen. 

35 Inzetten wijkmeesters of buurtbeheerders 
door Woonvisie bij portiekwoningen waar de 
leefbaarheid onder druk staat. 

UITGEVOERD: Sinds 2012 heeft Woonvisie con-
sulenten Wijken, die zich bezighouden met het 
vergroten van de leefbaarheid in de wijken. Daar-
naast zijn er medewerkers die zich bezighouden 
met de verhuurzaken.  

36 Het ervaren van overlast Sint Jorisstraat en 
omgeving. 

De bewonersgroep Centrumvisie heeft een Cen-
trumVisie opgesteld. Deze CentrumVisie is aange-
boden aan het college. Hierin wordt ook ingegaan 
op het ervaren van overlast. Met de werkgroep is 
afgesproken 2 maal per jaar een overleg te hebben 
over de overlast. Dit overleg vond plaats vooraf-
gaand aan het overleg van de gemeente met de 
ondernemers, zodat de ervaringen van de bewo-
ners kunnen worden meegenomen.  Het overleg 
functioneerde niet optimaal. Er kwamen veel zaken 
in aan de orde, die ook in het wijkoverleg bespro-
ken worden. Dat is nu dan ook de praktijk.  

Bedrijvigheid 
 
37 Uitvoering motie startersplein Colijnplein; on-

derzoek naar wenselijkheid/haalbaarheid. 
Nog geen ontwikkelingen te melden. 
 

38 Onderzoek naar (financiële) haalbaarheid 
vestiging bioscoop aan het Koningsplein. 

UITGEVOERD: De vestiging van een bioscoop is 
niet haalbaar gebleken. Hierover is al op eerdere 
momenten gerapporteerd aan de gemeenteraad 
middels de instrumenten van de P&C cyclus.  

Woonzorgzone 
 
39 Onderzoeken toekomst huurwoningenvoor-

raad Centrum. 
Het strategisch voorraadbeleid van Woonvisie is 
herijkt, mede op basis van de Woningbouwstrate-
gie. In 2012 – 2014 wordt uitgewerkt om welke 
specifieke locaties in Centrum het gaat. In de her-
structureringsplannen voor het Centrum is rekening 
gehouden met het strategisch voorraadbeleid. 

40 Verkennen mogelijkheden zorgvoorziening en 
zorgsteunpunt Centrum. 

UITGEVOERD: Deze verkenning is in 2009 uitge-
voerd en afgerond. Ten aanzien van een zorgvoor-
ziening is geconcludeerd dat er mogelijkheden ont-
staan om een kleinschalige zorgvoorziening te rea-
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liseren op een termijn van 8-10 jaar. Ten aanzien 
van een zorgsteunpunt is geconcludeerd dat er 
geen mogelijkheden zijn om een dergelijk steun-
punt in Centrum te realiseren. Eventueel kan dit 
worden ondergebracht in een wijkvoorzieningen-
centrum. 

41 Verkennen mogelijkheden uitbreiding functie 
huiskamer Vondelparck. 

De ontmoetingsruimte in het Vondelparck wordt 
goed gebruikt voor vergaderingen en recreatieve 
activiteiten (yoga, kaarten, koffie, en dergelijke). 
Uitbreiding van het gebruik richting de wijk blijkt om 
verschillende, vooral beheertechnische, redenen 
lastig. De wijkregisseur heeft in 2012 samen met 
Woonvisie en S&W onderzocht of er andere moge-
lijkheden zijn om iets dergelijks elders op te zetten. 
Er zijn in de wijk geen locaties beschikbaar. Daar-
om worden nu voor diverse bewonersgroepen acti-
viteiten georganiseerd in de ruimte in het Vondel-
parck en in de Loods. 
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WOP Monitor Oost 
 
Het wijkontwikkelingsprogramma Oost is vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk op 18 
december 2008. Op basis van de in het WOP genoemde ontwikkelingsmogelijkheden is een priori-
teitenlijst opgesteld. Aan de hand van die prioriteitenlijst wordt hieronder de stand van zaken gege-
ven. 
 
 
 Project/activiteit WOP Oost 

 
Stand van zaken maart 2014 
 

Ontwikkelingen rond de wijk 
 
1 Borging Groene Schil aan de randen van de 

wijk. 
UITGEVOERD: Is opgenomen in de structuurvisie. 

Verkeer en Vervoer 
 
2 Verkeersonveiligheid rond scholen; samen 

met scholen maatregelen formuleren. 
UITGEVOERD: Rondom CBS de Wingerd is een 
aantal kleine maatregelen uitgevoerd. 

3 Aanleg looppad langs Oosterparkweg (tussen 
Kerkweg en ingang Kinderboerderij): uiterlijk 
2015. 

Fysiek is er geen ruimte voor een pad. Zeker niet 
aan het begin van de Oosterparkweg, nabij de 
Kerkweg. De watergang heeft een belangrijke func-
tie t.a.v. de afwatering van de Kerkweg en omge-
ving. Er zou dan een hele constructie bedacht kun-
nen worden om toch een voetpad te realiseren. De 
vraag is of dan de voordelen van een voetpad, op-
wegen tegen de kosten van de aanleg. 

Bebouwing 
 
4 Ontwikkellocatie Fresiastraat. Gezien de huidige marktomstandigheden – slechte 

kopersmarkt – heeft Woonvisie dit plan niet uitge-
voerd. Er wordt nagedacht over een mogelijke an-
dere invulling. 

Openbare ruimte 
 
5 Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte 

voor gehandicapten; om de twee jaar analyse 
en opstellen prioriteitenlijst. 

UITGEVOERD: Schouw met gehandicaptenraad 
heeft plaatsgevonden en een aantal zaken uitge-
voerd. 
Door middel van schouwen wordt alles up-to-date 
gehouden. 

6 In 2009 verkenning naar matige uitstraling 
garageblokken Dahliastraat; bespreken tij-
dens buurtgesprekken. 

De uitvoering hiervoor staat gepland voor begin 
2013. In die periode wordt namelijk ook de bestra-
ting opgeknapt. Ook wordt er bekeken of het kleine 
speelterreintje ontmanteld kan worden. Op deze 
manier wordt e.e.a. integraal opgepakt.  

7 Speelvoorzieningen creëren nabij Burge-
meester Crezeestraat, aan de oostzijde van 
de Staringlaan en nabij Leopold-
/Boutenstraat; voor de jongste doelgroep; ui-
terlijk 2012. 

UITGEVOERD: In september 2011 is het school-
plein van OBS de Piramide opnieuw ingericht en 
kunnen kinderen uit de buurt hier spelen. 
Begin 2011 is het speelterrein aan de Klooslaan 
aangelegd. Daarmee hebben de kinderen die in het 
gebied (Leopold-/Boutenstraat) wonen een nieuwe 
ruimte gekregen om te spelen. 
In 2013 is samen met de school en het kinderdag-
verblijf het speelplein CBS De Wingerd/KDV Baloe 
opnieuw ingericht en kunnen de kinderen uit de 
buurt daar ook spelen. 

8 Kwaliteitsverbetering speelterreinen 
naast OBS de Noord en aan de Genestet-
straat en Kerkweg; uiterlijk 2012. 

Speelterrein bij Huygensplantsoen / Bilderdijklaan 
is in 2010 opnieuw ingericht (kunstgras en nieuwe 
speeltoestellen).  
Het speelterrein aan de Genestetstraat is in 2011 
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verbeterd door het plaatsen van een nieuw klim-
toestel. De speeltoestellen op de locatie Kerkweg 
achter nr. 110 worden vervangen zodra scouting 
daar weg is naar hun nieuwe locatie.. 

9 Groenstructuur 
• Opstellen overzicht duurzaamheid 

straatbomen. 
• Vervanging esdoorns langs Irisstraat en 

essen langs de Geerlaan. 
• Vervanging schijnhazelaars langs Bur-

gemeester de Zeeuwstraat. 

 
• In 2009 is een gemeentebreed basisplan 

opgesteld. 
• o.v.b. dekking voor 2014 op de planning. 

 
• o.v.b. dekking voor 2014 op de planning. 

 
Waterhuishouding 
 
10 Verbreden watergang naast oprit viaduct 

Geerlaan. 
Uitvoering stond gepland voor 2013. Vertraging 
opgelopen omdat is gewacht op een besluit van 
Woonvisie over bouwplannen. 

 Onderzoek naar mogelijke verbreding water-
gang langs de Geerlaan tussen Bloemen-
straat en Burg. De Zeeuwstraat. 

Staat voor 2013 op de planning. 

11 Nieuwbouw rioolgemaal Bilderdijklaan. UITGEVOERD: Is uitgevoerd. 
Milieu 
 
12 Ondergronds inzamelen afval voor flat- en 

maisonnettewoningen. 
UITGEVOERD: Het project is uitgevoerd. 

Participatie 
 
13 Buurtgesprekken uitbreiden naar meerdere 

buurten; uitbreiden participatie. 
UITGEVOERD: Woonvisie, S&W en politie zijn 
sinds begin 2010 bezig met twee-wekelijkse ge-
sprekken. De gemeente sluit hier elke maand bij 
aan (wijkaccountmanager, procescoördinator On-
derhoud). Vanaf 2012 worden de buurtgesprekken 
elke maand gehouden, ieder kwartaal wordt er één 
’s avonds gehouden. Er wordt continu gekeken 
naar verbeteringen op dit gebied. Er is extra inzet 
gepleegd door buurtopbouwwerk van S&W in ver-
schillende straten in Oost. In 2013 wordt er elk 
kwartaal ‘s avonds een wijkspreekuur gehouden op 
afwisselende locaties in de wijk.  

14 Opzetten zelfstandig functionerend wijkidee-
team. 

UITGEVOERD:  
Het vastgestelde beleidskader participatie is het 
uitgangspunt. Met de wijkideeteams (en de wijk-
overleggen) zijn in 2011 nieuwe randvoorwaarden 
vastgesteld voor het wijkbudget. Het wijkideeteam 
bestaat sinds 2013 uit twee personen. Zij hebben 
contacten met verschillende enthousiaste bewo-
ners, die voor hun buurt kleinschalige activiteiten 
organiseren. De drie scholen, Woonvisie, gemeen-
te en S&W in de wijk zijn nauw betrokken bij de ac-
tiviteiten. Jaarlijks wordt gezamenlijk gekeken wel-
ke activiteiten er gedaan kunnen worden.  

15 Vormgeven collegebezoek; in de vorm van 
buurtgesprekken en individuele bezoeken: 
grotere betrokkenheid bewoners bij college-
bezoek. 

UITGEVOERD: Het vormgeven van de collegebe-
zoeken wordt bekeken, zodra er noodzaak is tot 
het organiseren van een collegebezoek (bijv. bij 
vragen uit de wijk of bij belangrijke ontwikkelingen 
waarbij de gemeente in gesprek wil met een be-
paalde wijk). In mei 2013 is het college op bezoek 
geweest in Oost, thema was de opbrengst van het 
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werken met een wijkteam in de wijk. 

Welzijn 
 
16 Uitbreiding Jeugd- en jongenwerk 16 jaar en 

ouder; Meer begeleiding jongeren door twee 
avondopenstellingen per week. 

UITGEVOERD: Sinds september 2008 vinden er 
wekelijks twee avonden openstelling plaats welke 
specifiek voor de doelgroep 16+ bedoeld zijn. 

17 Onderzoek naar focuswoningen; Afgerond 
onderzoek naar wenselijkheid en realiseer-
baarheid van focus- of adl-clusterwoningen in 
de wijk. 

Het realiseren van Focus-woningen is geen ge-
meentelijke taak. Er wordt geen onderzoek ge-
daan. 

Onderwijs 
 
18 Opheffen overcapaciteit OBS de Noord; af-

bouw tijdelijke lokalen. 
UITGEVOERD: De overcapaciteit is opgeheven 
 

19 Tijdelijke uitbreiding Wingerd en Piramide. UITGEVOERD: Is gerealiseerd. 
Sociale veiligheid en woonklimaat 
 
20 Wijkveiligheid speerpunt in het jaarplan. UITGEVOERD: Voor 2014 is een Jaarplan opge-

steld met de partners Woonvisie, politie en Sport 
en Welzijn. Daarin is ook veiligheid als speerpunt 
opgenomen. Het gaat dan oa om het voorkomen 
van overlast van jeugd en bestrijding van woning-
inbraken.  

21 Leefbaarheid 
• Dialoog met bewoners en maatschap-

pelijke partners. 
 
 
 

• Onderzoek naar kwaliteitsverbetering in 
onderhoud en beheer van Plein Oost; 
in relatie daarmee onderzoek naar 
ontmoetingsruimte voor bewoners rond 
Plein Oost. 

 
• Samen met Woonvisie en Sport en Welzijn 

zijn verschillende acties opgezet voor de ver-
betering van de leefbaarheid in de wijk (zie 
14).  

 
• Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering in 

onderhoud en beheer van Plein Oost en de 
mogelijkheden voor een ontmoetingsruimte is 
gestart in het voorjaar van 2012. Er zijn nog 
geen concrete maatregelen uit voortgekomen. 
Met de ondernemers op Plein Oost en het 
Wijkideeteam worden in 2014 gezamenlijke 
activiteiten ontwikkeld. 

Bedrijvigheid 
 
22 Achterstallig onderhoud horecastrip Irisstraat 

wegwerken door VVE; buitenkant blok schil-
deren en voegwerk aanpakken. 

UITGEVOERD: Er zijn vanuit Handhaving diverse 
acties uitgevoerd. De illegale bouwsels aan de ach-
terzijde van de panden zijn verwijderd en er zijn 
verbeteringen aangebracht aan de trappen. Ook 
zijn de verkeerd geplaatste afvalcontainers wegge-
haald. 

23 Onderzoek (samen met eigenaren) naar kwa-
liteitsverbetering in onderhoud en beheer van 
plein Oost. 

Hangt samen met actiepunt 21 (leefbaarheid). 

Woonzorgzone 
 
24 Verkennen mogelijkheden zorgvoorziening 

Oost. 
UITGEVOERD: Deze verkenning is in 2009 uitge-
voerd en afgerond. Ten aanzien van een zorgvoor-
ziening is geconcludeerd dat er mogelijkheden ont-
staan om een kleinschalige zorgvoorziening te rea-
liseren op een termijn van 8-10 jaar.  

25 Verkennen mogelijkheden uitbreiding functie 
huiskamer Vondelparck. 

De ontmoetingsruimte in het Vondelparck wordt 
goed gebruikt voor vergaderingen en recreatieve 
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activiteiten (yoga, kaarten, koffie, en dergelijke). 
Uitbreiding van het gebruik richting de wijk blijkt om 
verschillende, vooral beheertechnische, redenen 
lastig. Er wordt nu onderzocht of er in het gebouw 
waar het Da Vincicollege gehuisvest was een ruim-
te voor de wijk kan worden gerealiseerd. 

26 Verbeteren uitstraling Winkelplein Oost. Zie punt 23. 
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WOP Monitor Oostendam 
 
Het wijkontwikkelingsprogramma Oostendam is vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk 
op 7 juni 2006. Op basis van de in het WOP genoemde ontwikkelingsmogelijkheden is een priori-
teitenlijst opgesteld. Aan de hand van die prioriteitenlijst wordt hieronder de stand van zaken gege-
ven. 
 
 
Project/activiteit WOP Oostendam Stand van zaken maart 2014 

 
Ontwikkelingen rondom Rijsoord en Oostendam 
 
1 Herziening bestemmingsplan ten behoeve 

van het zoetwatergetijdenatuurgebied in de 
Crezéepolder. 

De gronden die nodig zijn voor de ontwikkeling 
van het natuurgebied zijn verworven. Realisatie 
van de benodigde werkzaamheden wordt voor-
bereid door de Dienst Landelijk Gebied. De uit-
voering van het project start in 2014. 

Ruimtelijk- functionele ontwikkelingen 
 
2 Onderzoek naar de haalbaarheid van een al-

ternatieve ontsluiting bij Oostendam. 
Omdat de nieuwbouw niet door gaat, is dit ook 
van de baan. 

Fysiektechnische ontwikkelingen 
 
3 Nadere uitwerking woningbouwlocatie 

Oostendam. 
In 2013 heeft de gemeente besloten te stoppen 
met het lopende project. De nieuwbouw is ook 
niet in het nieuwe bestemmingsplan opgeno-
men. Deze locatie voor mogelijke nieuwbouw 
komt te vervallen en de Woningbouwstrategie 
zal hierop worden aangepast. 

4 Bestratingswerkzaamheden 
- Herbestrating Boekweitstraat 
- Herbestrating rijbaan Roggestraat 
- Herinrichting Tarwestraat 
- Opnieuw asfalteren Pruimendijk tussen de 
Tarwestraat en de Roggestraat 

UITGEVOERD: De werkzaamheden zijn uitge-
voerd. 

5 Uitwerken voorstellen voor verbetering van 
de parkeer-situatie op basis van gesignaleer-
de parkeerknelpunten. 

UITGEVOERD: Dit betreft het stukje Pruimen-
dijk tussen het begin en het einde van de Tar-
westraat (vanuit Rijsoord). Het onderzoek is in 
2011 gedaan. De werkzaamheden zijn  in 2012 
uitgevoerd. 

6 Vervangen stenen palen door zwarte kunst-
stof palen. 

UITGEVOERD: Momenteel worden regelmatig 
stenen palen vervangen door kunststof palen. 

7 Speel- en balsportterreinen: 
Mogelijkheden onderzoeken voor een over-
dekte verblijfsplek bij het trapveldje in 
Oostendam. 

UITGEVOERD: Het college heeft besloten dat 
er een hangplek in Oostendam moet komen. In 
september 2010 is een JOP geplaatst. In okto-
ber is deze na bezwaren weer verwijderd. Op 
dit moment is er in de wijk geen behoefte aan 
een JOP, mede omdat er op dit moment weinig 
jeugd is, die er gebruik van lijkt te willen ma-
ken. 

8 Groenstructuur 
• aanplanten van bomen in straten waar 

deze ontbreken (met de werkzaamhe-
den wordt aangesloten bij de werk-
zaamheden rond de herinrichting van 
deze straten) 

 
 

• Aanplanten van bomen gebeurt doorlo-
pend; bij wegreconstructies worden te-
vens plannen voor verbeteringen aan de 
bomen met de bewoners afgestemd. In 
februari 2012 is het nieuwe “Bomenplan” 
in participatie gebracht. Dit plan geeft on-
der anderen inzicht in de toekomst van de 
Ridderkerkse bomen. Het meerjarenover-
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• stimuleren van de aanplant van bomen 

op de Pruimendijk en de Lagendijk 
 
 
 
 
 
 
• - verbeteren van het zicht op de Waal 

met behoud van natuurwaarde 

zicht maakt duidelijk waar in de komende 
10 jaar grote veranderingen te verwachten 
zijn. De deelnemers van het wijkoverleg 
zijn uitgenodigd om mee te denken. 

• Onderhandelingen met particulieren en 
het Waterschap m.b.t. de aanplant vinden 
nog niet plaats. Waardevolle dijkbomen 
staan op de “Groene Kaart”. Voor overige 
bomen geldt verder een vergunningsplicht 
vastgelegd in APV. Onderhandelingen 
over extra aanplant vinden voorlopig niet 
plaats.  

• Verbetering van het zicht gebeurt doorlo-
pend; verbetering vindt plaats bij groen-
aanpassingen of functieveranderingen. In 
het nieuw te ontwikkelen Woongebied 
Oostendam wordt hier specifiek aandacht 
aan besteed. 

 
9 Volgen van de ontwikkeling van het land-

schapsplan langs Rijksweg A15 door Rijks-
waterstaat. 

Gebeurt doorlopend. Op dit moment niets 
nieuws te melden. 
 

10 Volgen van de ontwikkelingen rond de ecolo-
gische verbindingszone. 

Waar mogelijk wordt actief meegedacht om-
trent de toekomstige inrichting en mogelijkhe-
den voor grondaankoop. 
Aandachtspunt in de Structuurvisie. Trekker 
van het project is het Waterschap Hollandse 
Delta. Het is benoemd in het Waterplan Rid-
derkerk. Het Waterschap ziet af van haar aan-
deel en heeft de Provincie daarover geïnfor-
meerd. De kans op ontwikkeling van de verbin-
dingszone aan de oostkant van volkstuinen 
Oudelande is daarmee erg onzeker geworden. 
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WOP Monitor Rijsoord 
 
Het wijkontwikkelingsprogramma Rijsoord is vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk op 
7 juni 2006. Op basis van de in het WOP genoemde ontwikkelingsmogelijkheden is een prioritei-
tenlijst opgesteld. Aan de hand van die prioriteitenlijst wordt hieronder de stand van zaken gege-
ven. In 2014 zal er een startnotitie aangeboden worden voor de herziening/herijking van het WOP 
Rijsoord. Er zal ook een start gemaakt worden. 
 
Project/activiteit WOP Rijsoord Stand van zaken maart 2014 
Ontwikkelingen rondom Rijsoord 
 
1 Gemeentelijk standpunt innemen t.a.v. het 

nader te begrenzen zoekgebied voor bedrij-
venterrein in de polder Nieuw-Reijerwaard 
(RR 2020). 

Actuele stand van zaken ten aanzien van dit 
dossier wordt steeds rechtstreeks aan de ge-
meenteraad doorgegeven.  

2 Voltooiing groenzone tussen bedrijventerrein 
Verenambacht en Rijksstraatweg. 

UITGEVOERD: Groenzone is voltooid. 
 

3 Activiteiten ter verbetering van de situatie op 
en rond het bedrijventerrein Verenambacht. 
 
 

UITGEVOERD: Op de Handelsweg worden 
maatregelen genomen om de doorstroming te 
bevorderen. Dit betekent dat er extra parkeer-
plaatsen zijn aangelegd en er een bochtver-
ruiming plaats vindt. 
 
Nieuw ingesteld is het eenrichtingsverkeer. 
Verder heeft er een breed onderzoek plaats-
gevonden over dit bedrijventerrein. De ge-
sprekken met ondernemers zijn weer hervat. 
Ook de gesprekken die er voorheen waren met 
de direct omwonenden worden in 2013 weer 
gestart. De gesprekken met omwonenden 
hebben nog geen vervolg gekregen. Wel is er 
veel aandacht aan besteed in het wijkoverleg. 
De wijkregisseur zoekt in het 2e kwartaal 2014 
uit of er nog steeds behoefte is en hoe die kan 
worden ingevuld. 

4 Herziening bestemmingsplan t.b.v. het Waal-
bos. 

UITGEVOERD: Het bestemmingsplan is vast-
gesteld.  
 
Fase 1 is in de 2e helft van 2011 ingericht. De 
bruggen zijn gerealiseerd en in maart 2012 is 
het groen aangeplant. Onteigening fase 2 is 
afgerond. Gronden worden verhuurd. 
 

Fysiektechnische ontwikkelingen 
 
5 Bouwwerkzaamheden Driehoek Rijsoord. UITGEVOERD: De woningen zijn opgeleverd. 
6 Nadere uitwerking woningbouwlocatie terrein  

De Jong Tours. 
In het bestemmingsplan voor het Waalbos is 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, om 
t.z.t. de bouw van maximaal 30 woningen mo-
gelijk te kunnen maken. Op het moment ligt er 
geen voorstel. 

7 Ingebruikname OBS De Piramide Rijsoord. UITGEVOERD 
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8 Bestratingswerkzaamheden 

1. Herbestrating Ds. Sleeswijk Visserstraat. 
 

2. Opnieuw asfalteren Lagendijk (na ver-
vanging waterleiding). 

UITGEVOERD: De herbestrating van de Ds. 
Sleeswijk Visserstraat is in 2007 uitgevoerd.  
 
De asfaltering van de Lagendijk staat op de 
planning voor 2012. Er wordt bekeken of er 
nog andere zaken meegenomen kunnen wor-
den (zoals riolering en groen). De asfaltering is 
vertraagd en wordt in 2013 uitgevoerd. 

9 Uitwerken voorstellen voor verbetering van de 
parkeersituatie op basis van gesignaleerde 
parkeerknelpunten. 
 
 

Op de Pruimendijk en Govert Flohilstraat zijn 
parkeerhavens gerealiseerd. 
 
UITGEVOERD: De herinrichting van de Mau-
ritshoek is gereed. 

10 Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor 
herinrichting van de Rijksstraatweg tussen de 
Voorweg en de Verbindingsweg. 

UITGEVOERD: De herinrichting is gereed.  

11 Vervangen stenen palen door zwarte kunst-
stof palen. 

Momenteel worden regelmatig stenen palen 
vervangen door kunststof palen. 
 

12 Speel- en balsportterreinen 
• Mogelijkheden nagaan voor de aanleg 

van een speelplek aan de noordkant van 
de Mauritsweg. 

 
• Aanleggen speelplek in de groenzone 

tussen het bedrijventerrein Verenambacht 
en de Rijksstraatweg ter vervanging van 
de tijdelijke speelplek. 

 
• Mogelijkheden onderzoeken voor een 

skatevoorziening. 
 

 
• UITGEVOERD: Speelterrein is aangelegd. 
 
 
 
• UITGEVOERD: De nieuwe speelplaats is 

gereed. 
 
 
 

• WORDT NIET UITGEVOERD: De aanleg 
van een minimale skatevoorziening vraagt 
een investering van ca € 45.000,=. De 
doelgroep (7 jongeren) is te beperkt voor 
een dergelijke investering. Wordt dus niet 
uitgevoerd (en kan als afgerond worden 
beschouwd).  

13 Groenstructuur 
• Oplossen knelpunten wortelopdruk Mau-

ritshoek. 
 
• Aanplanten van bomen in straten waar 

deze ontbreken (met de werkzaamheden 
wordt aangesloten bij de werkzaamheden 
rond de herinrichting van deze straten). 

 
• Stimuleren van de aanplant van bomen op 

de Pruimendijk en de Lagendijk. 
 
 
 
 
• Verbeteren van het zicht op de Waal met 

behoud van natuurwaarde. 

 
• UITGEVOERD: De herinrichting is gereed 

(zie actie 9).  
 
• Aanplanten van bomen gebeurt doorlo-

pend; bij wegreconstructies worden tevens 
plannen voor verbeteringen aan de bomen 
met de bewoners afgestemd. 

 
• Op dit moment zijn de waardevolle dijkbo-

men op tekening. Voor overige bomen 
geldt dat een vergunningsplicht is vastge-
legd in de APV. Onderhandelingen vinden 
voorlopig niet plaats.  

 
• Verbetering van het zicht gebeurt doorlo-

pend; verbetering vindt plaats bij groen-
aanpassingen of functieveranderingen. 

14 Volgen van de ontwikkeling van het land-
schapsplan langs Rijksweg A15 door Rijkswa-
terstaat. 

Gebeurt doorlopend. Op dit moment geen 
nieuws te melden. 
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15 Volgen van de ontwikkelingen rond de ecolo-

gische verbindingszone. 
Waar mogelijk wordt actief meegedacht om-
trent de toekomstige inrichting en mogelijkhe-
den voor grondaankoop. Dit is opgenomen in 
de Structuurvisie. Trekker van het project is het 
Waterschap Hollandse Delta. Het is benoemd 
in het Waterplan Ridderkerk. 
Het Waterschap ziet af van haar aandeel en 
heeft de Provincie daarover geïnformeerd. De 
kans op ontwikkeling van de verbindingszone 
aan de oostkant van de Oudelande is daarmee 
onzeker geworden. 

16 Vervuiling  
Evaluatie hondenbeleid. 

Evaluatie heeft in 2009 plaatsgevonden en er 
zijn aanpassingen geweest. 
 
In 2013 is een folder met informatie over het 
beleid verspreid. 
 

17 Waterhuishouding 
• Onderzoek naar de mogelijkheden voor 

een gescheiden rioleringsstelsel. 
 
 
 

• Aanleg riolering Pruimendijk 89c t/m 97 
(oneven). 

 
• Onderzoek naar mogelijke maatregelen 

i.v.m. wateroverlast aan de Mauritsweg. 

 
• UITGEVOERD: In 2008 is een onderzoek 

uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het 
afkoppelen danwel het realiseren van een 
gescheiden rioleringsstelsel. 

 
• UITGEVOERD: Aanleg riolering Pruimen-

dijk 89c t/m 97 (oneven) is voltooid. 
 
• UITGEVOERD: Er is extra waterberging 

gerealiseerd ter hoogte van het speelter-
reintje, door de bestaande oever langs de 
sloot aan te passen. Bovendien is de sloot 
die stagnant (stilstaand) was door middel 
van een duiker verbonden met de naastge-
legen hoofdwatergang. Met deze verbin-
ding wordt de kans op wateroverlast ver-
minderd, bovendien verbetert hiermee de 
waterkwaliteit.  
De droge berging langs de rijksweg is uit-
gevoerd.   

18 Milieu 
• Invoeren mechanische afvalinzameling. 
 
 
• Ondergronds brengen van glas- en pa-

pierbakken. 
 

• Nader bodemonderzoek op een aantal lo-
caties met mogelijke bodemverontreini-
ging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• UITGEVOERD: De mechanische afvalin-

zameling is in 2007 ingevoerd. 
 
• UITGEVOERD: Het ondergronds brengen 

van glas- papierbakken is uitgevoerd. 
 
• UITGEVOERD: Alle eigenaren/bewoners 

van verdachte bodemlocaties zijn aange-
schreven. Een aantal eigenaren/bewoners 
heeft op vrijwillige basis meegewerkt aan 
het laten uitvoeren van nader onderzoek. 
In sommige gevallen bleek uit het nader 
onderzoek dat verder onderzoek niet 
noodzakelijk was. In andere gevallen bleek 
een verontreiniging aanwezig, maar was 
geen directe sanering noodzakelijk. Met de 
overige eigenaren/bewoners is in 
2007/2008 verder overleg gevoerd. Deze 
mensen hebben allen, om uiteenlopende 
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• Voldoen aan de normen voor luchtkwali-

teit bij woningen langs de rijkswegen A15 
en A16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
• Sanering A-lijst woningen. 

redenen, aangegeven dat ze geen verdere 
medewerking verlenen aan de onder-
zoeken.  

 
• In 2011 moest voldaan worden aan de 

normen voor PM10 (fijn stof). Hieraan wordt 
voldaan. In 2015 voor NO2 (stikstofdioxi-
de). Uit een monitoring van eind 2011 is 
gebleken dat niet wordt voldaan aan de 
norm voor NO2. Daarom is het noodzakelijk 
om schermen te plaatsen bij Ridderkerk 
West. Rijkswaterstaat is bezig met de 
voorbereidingen voor het plaatsen van de 
schermen. De schermen zijn inmiddels ge-
plaatst. 

 
• UITGEVOERD: Het project sanering A-lijst 

woningen is in 2007 afgerond.  
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 
 
19 Aandacht voor betere verspreiding van de 

gemeenteberichten. 
UITGEVOERD: Berichtgeving op internet is 
verbeterd. 
 

20 Maatschappelijke voorzieningen 
• Nadere afspraken maken met het wijk-

overleg rond de samenwerking met de 
gemeente en over het wijkbudget 

 
• Onderzoek naar de wensen en mogelijk-

heden voor een openbare wijkvoorziening 
in Rijsoord, onderzoek m.b.t. ontwikkeling 
brede school, onderzoek naar de sprei-
ding van peuterspeelzalen in Ridderkerk 
en de plaats van peuterspeelzaal Bambi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Onderzoek naar de haalbaarheid van een 

algemeen toegankelijke tienersoos. 
 
 
 
• Waar mogelijk ondersteunen van de 

buurtwinkel in Rijsoord. 
 
 
 
 
• Signalerende huisbezoeken aan ouderen. 
 
 
 
 

 
• UITGEVOERD: Er is een wijkideeteam ge-

vormd dat besluit over de besteding van 
het jaarlijkse wijkbudget. Tevens faciliteren 
zij bij de uitvoering.  

• Op initiatief van S&W, scholen en VV Rijs-
oord is half 2009 bekeken of er op dit ge-
bied samenwerking mogelijk is. De ge-
meente is hier ook bij betrokken in het ka-
der van een mogelijke brede school ont-
wikkeling en de plaats van het peuters-
peelzaalwerk. Deze gesprekken hebben 
geleid tot het besluit van het college (au-
gustus 2009) om dergelijke ontwikkelingen 
integraal mee te nemen bij de herziening 
van het bestemmingsplan Rijsoord. 
Gelet op de planning van het bestem-
mingsplan ligt het voor de hand deze af-
weging te maken bij het WOP. 

• UITGEVOERD: Gezien de omvang van de 
doelgroep is indertijd voor gekozen geen 
tienersoos op te starten. Er is nog steeds 
geen behoefte aan een algemeen toegan-
kelijke tienersoos. 

• Er is geen buurtsuper meer. Op 31 januari 
2011 is besloten om de huidige poging om 
een buurtsuper te openen te staken. Op dit 
moment is het financieel niet haalbaar. 
Waar nieuwe kansen zich voordoen wordt 
dit met het wijkoverleg besproken. 

• UITGEVOERD: Signalerende huisbezoe-
ken hebben plaatsgevonden. In Rijsoord 
worden diverse activiteiten voor ouderen 
georganiseerd door o.a. het wijkideeteam, 
de Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk 

1e Tussenrapportage 2014 Gemeente Ridderkerk 85



Project/activiteit WOP Rijsoord Stand van zaken maart 2014 
 
• Activiteiten op grond van het B(uurt) 

O(nderwijs) S(port) beleid 
 
 
 
• Opstellen notitie met betrekking tot man-

telzorg. 

en VV Rijsoord. 
• UITGEVOERD: Kleinschalige activiteiten 

op grond van het BOS-beleid worden ver-
der vorm gegeven vanuit S&W en onder-
wijs. Een van de activiteiten is pleintjes-
sport.  

• UITGEVOERD: Bij het Gemeentelijk servi-
cecentrum is een servicepunt voor o.a. 
mantelzorg geopend. 

21 Sociale veiligheid 
• Zoeken van oplossingen voor “enge plek-

ken”. 
• Verbeteren en/of handhaven van de vei-

ligheid rond de fietsverbinding Pruimendijk 
– Oosterpark. 

Doorlopende actie. 
Aangezien de gewenste verlichting niet nood-
zakelijk is voor de verkeersveiligheid, zal het 
Waterschap deze niet of slechts beperkt aan-
brengen. Sociale veiligheid wordt overigens 
nauwelijks bevorderd door het aanbrengen van 
extra verlichting aangezien er op deze fietspa-
den en onderdoorgangen vrijwel geen sprake 
is van sociale controle. 
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WOP Monitor Slikkerveer 
 
Het wijkontwikkelingsprogramma Slikkerveer is vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk 
op 17 oktober 2013. Op basis van de in het WOP genoemde ontwikkelingsmogelijkheden is een 
prioriteitenlijst opgesteld. Aan de hand van die prioriteitenlijst wordt hieronder de stand van zaken 
gegeven. 
 
 
  Projecten/Activiteit WOP Slikkerveer Stand van zaken tot maart 2014 

Wonen, zorg en welzijn 
Samenhang zorg- en welzijnsaanbod 
1 Plan van aanpak woonzorgzone 

in relatie tot Thuis in de Wijk 
Doel is onder andere dat mensen langer zelf-
standig thuis kunnen wonen. Op het moment 
wordt gewerkt aan verdere uitwerking van Thuis 
in de Wijk. Kansen of wensen voor de woon-
zorgzone worden met dit project opgepakt. 

2 Het voor ouderen, mindervaliden, visueel be-
perkten, maar ook voor ouders met kinder-
wagens goed toegankelijk maken van de 
openbare ruimte, zodat men zich zonder pro-
blemen kan verplaatsen tussen de woning en 
de voorzieningen. 

Dit is een doorlopende actie. Er is structureel 
overleg tussen de gemeente en de toeganke-
lijkheidscommissie. Er zal specifiek aandacht 
gevraagd worden voor de toegankelijkheid van 
de woonzorgzone. 

3 Vorm geven aan kerngebied woonzorgzone 
rond Dillenburgplein en wijkvoorzieningen-
centrum. Het vergroten van de herkenbaar-
heid van de woonzorgzone.   
 
Meer ontmoeten en het vergroten van de 
herkenbaarheid is visie.  

Nog niet gestart. 

4 Wijksteunpunt: 
Onderzoek naar behoefte en mogelijkheden 
een wijksteunpunt in te richten, waar inwo-
ners terecht kunnen met vragen op het ge-
bied van wonen, zorg en welzijn (Thuis in de 
wijk). 

Nog niet gestart. 

5 Optimaal gebruik van locaties voor wel-
zijnsaciviteiten. Afstemming tussen werkcen-
trum Pameijer, winkel Dillenburgplein, Brede 
School en wijkvoorzieningencentrum. 

Dit is een doorlopende actie. Afstemming tus-
sen deze locaties is er al. Alle partijen hebben 
uitgesproken dat dit nog meer kan. Zij zetten 
zich daar voor in. 

6 Vergroten zelfredzaamheid ouderen 
 

Aafje en Karaat voeren acties uit voor het verg-
roten van de zelfredzaamheid van ouderen.  

Wonen, zorg en welzijn  
Woningbouwontwikkelingen 
7 Hollandsestraat. Sloop van 66 portiekwonin-

gen zonder lift en nieuwbouw voor o.a. senio-
ren. 
 

De bewoners van deze straat hebben in maart 
2014 een brief ontvangen met een zeer globale 
planning. Woonvisie spreekt daarin de verwach-
ting uit in 2017 een informatieavond te beleg-
gen, welke de start van het project markeert. 

8 Stadhouderslaan. Renovatie van 120 por-
tiekwoningen zonder lift tot toegankelijke wo-
ningen voor o.a. senioren. 

De bewoners van deze straat hebben in februa-
ri 2014 een brief ontvangen met een zeer glo-
bale planning. Woonvisie spreekt daarin de 
verwachting uit in 2016 een informatieavond te 
beleggen, welke de start van het project mar-
keert. 

9 Woningbouwlocatie Van Hoornestraat 
 

Voor deze locatie is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen in het bestemmingsplan Slikker-
veer. De grond is in eigendom van een ontwik-
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kelaar. De planning hangt af van deze ontwik-
kelaar. Belangrijk aandachtpunt is de communi-
catie met de omwonenden. 

10 Woningbouwlocatie Rivieroeverlocatie 
1. Drie Rivieren Fase II; 
 a. 128 appartementen 
 b. 50 kadewoningen. 
2. Van Wijnen [Pilon-locatie]; 
 a. 117 appartementen in hoogbouw 
 b. 20 appartementen in 3 a 4 lagen. 

De bouw van de ze woningen is mogelijk ge-
maakt in het bestemmingsplan Slikkerveer Ri-
vierovers. De planning hangt af van de ontwik-
kelaars. 

11 Woningbouwlocatie Graaf Lodewijkstraat. 
Hierover is nog geen besluit genomen. 
Deze  visie is ook niet opgenomen in het Be-
stemmingsplan 

Besluitvorming hierover volgt nog. 

12 Park Ringdijk: toekomstig woningbouwlocatie 
Plantsoenpost Industrieweg 
Hierover is nog geen besluit genomen.  
Deze  visie is ook niet opgenomen in het Be-
stemmingsplan. 

Nog niet gestart. 

13 Woningbouwlocatie Schiepo-terrein is moge-
lijk gemaakt in het bestemmingsplan Slikker-
veer. 

Geen ontwikkelingen. 

Wonen, zorg en welzijn  
Projecten Gebiedsontwikkeling 
14 Park Ringdijk: Vestiging Scouting St. Joris en 

Florence Nightingale 
Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Op dit 
moment wordt de grond bouwrijp gemaakt. 
Daarna kan gestart worden met de realisatie.  

15 Park Ringdijk: Vestiging ”Hersteld Hervormde 
Gemeente te Ridderkerk” (HHG) 

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Op dit 
moment wordt de grond bouwrijp gemaakt. 
Daarna kan gestart worden met de realisatie. 

Wonen, zorg en welzijn  
Wonen 
16 Verminderen energiegebruik van bestaande 

huurwoningen 
Woonvisie wil het woningbestand energiezuini-
ger maken. Planning is afhankelijk van planning 
per project. 

17 Stimuleren verminderen energie gebruik par-
ticuliere woningen 

Dit is een doorlopend project via 
www.energiesubsidiewijzer.nl. 

Sociale Samenhang 
Ontmoeten 
18 Ontmoetingsmogelijkheden jongeren bege-

leiden en monitoren door diverse activiteiten 
(brede school, tienersoos e.d.).  

Dit gebeurd doorlopend door S&W. 

19 Ontmoeting tussen alle lagen stimuleren door 
middel van kleine projecten.  

Nog niet gestart. Natuurlijk worden er al veel 
activiteiten georganiseerd. Dit actiepunt beoogd 
echter ook te beoordelen of die acties bijdragen 
aan ontmoeting tussen alle lagen van de bevol-
king. 

20 Dillenburgplein aantrekkelijker maken om te 
ontmoeten en recreëren. 

Nog niet gestart. 

21 Afstemming aanbod wijkvoorzieningencen-
trum op behoefte uit de wijk. 
Onderzoek doen naar de wensen van bewo-
ners voor activiteiten. 

Nog niet gestart. 

22 Ontwikkelen activiteitenkalender Slikkerveer 
 

Nog niet gestart. 
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23 Aanpak werven vrijwilligers, jongerenaanwas 
bevorderen. 

Via Connect to Act en de combinatiefunctiona-
rissen worden al acties uitgevoerd om vooral 
ook jongeren te stimuleren.  

24 Bewoners stimuleren om kleine projecten op 
te pakken. 

De inrichting van het groengebied Prins Bern-
hardstraat wordt aangegrepen om een inspira-
tiebijeenkomst te houden voor omwonenden 
over eigen beheer en kleine projecten in de 
openbare ruimte. Deze staat op de planning 
voor het 2e kwartaal 2014. 

25 Onderzoek naar verkeersveiligheid Randweg. 
Bewoners ervaren dit als een onveilige weg. 

Nog niet gestart. 

26 Fysiek inrichten Juliana van Stolbergstraat 
als 30 kilometer zone. 
Hierbij wordt de wens meegenomen om fiet-
sers een betere plek te geven. 

Dit is een wens. Nog niet gestart. 

27  Veilige fietsroute Bach-
straat/Dillenburgplein/Juliana van Stolberg-
straat. 

Dit is een wens. Nog niet gestart. 

28 Verbinding richting Schans voor langzaam 
verkeer verbeteren. 

Onderzoek naar de mogelijkheden is nog niet 
gestart. 

29 Buurtonderzoek verkeerssituatie Benedenrij-
weg tussen Prinses Margrietstraat en Prinses 
Irenestraat. 

Nog niet gestart. 

30 Onderzoek naar opstelruimte fietsers komend 
vanaf de Willemstraat op kruispunt Kievits-
weg/ Willemstraat /Sportlaan. 

Nog niet gestart. 

31 In beeld brengen en oplossen van knelpunten 
hulpdiensten: 
De volgende straten zijn daarbij in beeld:  
• Kruispunt Prins Bernhardstraat - Hene-

gouwsestraat 
• Ravelstraat 

Nog niet gestart. 

Mobiliteit 
Parkeren 
32 Prinsenstraat tussen Van Hoornestraat en 

Brederodestraat herinrichten met langspar-
keervakken 

Dit is een wens die uitgevoerd kan worden bij 
het groot onderhoud aan deze straat. 

33 In beeld brengen en oplossen verkeersveilig-
heid rondom scholen, die daar behoefte aan 
hebben 

Dit is een doorlopende actie. Op dit moment 
wordt gewerkt aan het schoolplein van de 
Driemaster en de Metronoom (zie ook punt 38). 
Hierbij wordt ook gekeken naar een verkeers-
veilige oplossing voor de stroom fietsers. 

Economie/Bedrijvigheid 
 
34 Transferiumgebouw de Schans Waterbus De omgevingsvergunning voor de bouw is aan-

gevraagd. Realisatie in 2014. 
Openbare ruimte 
Groene Dorpse karakter versterken 
35 Groene randen Slikkerveer waar mogelijk 

verbinden met het woongebied van Slikker-
veer. 

Eerste kans doet zich voor bij het vrijkomende 
terrein van de scouting aan de Irenestraat. Bij 
de inrichting zal rekening gehouden worden met 
dit doel uit het WOP. 
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Openbare ruimte 
Ruimte voor spelen en verblijven 
36 Verharden trapveldje Randweg door middel 

van kunstgras. 
 
Herinrichten Electropark (kwaliteitsverbete-
ring spelen en groen) 

Realisatie staat gepland voor 2e kwartaal 2014. 
 
 
Start participatietraject net voor of net na de 
zomer 2014. 

37 Nieuwe locatie jeugdontmoetingsplek 
Wens is locatie dicht bij Dillenburg-
plein/Willemstraat 

De wens voor de verplaatsing van de jeugd-
ontmoetingsplek is er al langere tijd. Besluit-
vorming hierover wordt voorbereid. 

38 Speelplein Metronoom/Driemaster Planvorming loopt. Streven is in 2014 het plein 
duidelijk open te stellen voor de buurt. 

39 Park Ringdijk: kwaliteitsverbetering zwemwa-
ter en strand 

Nog niet gestart. 

40 Bereikbaarheid rivieroever vergroten De mogelijkheid hiervoor is opgenomen in het 
bestemmingsplan Slikkerveer Rivieroevers. Uit-
voering is afhankelijk van planning ontwikke-
laars. 

41 Nieuw: 
Inrichting compensatie groengebieden 

 
Uitvoering bestemmingsplan Groengebieden. 
Start planvorming en realisatie locatie Oude  
Reijer in 2014.  
De locatie Irenestraat/scouting wordt opgepakt 
als deze vrijkomt. Zie ook punt 35. 
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WOP Monitor West 
Het wijkontwikkelingsprogramma West is vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk op 18 
december 2008. Op basis van de in het WOP genoemde ontwikkelingsmogelijkheden is een priori-
teitenlijst opgesteld. Aan de hand van die prioriteitenlijst wordt hieronder de stand van zaken gege-
ven. 
 
 Project/activiteit WOP West 

 
Stand van zaken maart 2014 

Ontwikkelingen rond de wijk 
 
1 Borging Groene Schil aan de randen van de 

wijk. 
UITGEVOERD: Is opgenomen in de structuur-
visie. 
 

Verkeer en Vervoer 
 
2 Mogelijke aanpassing wegprofiel interne we-

gen bij groot onderhoud; in verband met te 
hard rijden. 

UITGEVOERD: Wanneer op wegvakken te 
hard gereden wordt en deze wegvakken komen 
in aanmerking voor groot onderhoud, wordt te-
gelijk gekeken of snelheidsbeperkende maatre-
gelen kunnen worden in- of toegepast.  

 Realisatie schakel regionale fietsroutestruc-
tuur; in relatie tot tramtracé en inrichting Don-
ckse Velden Zuid. 

De financiële haalbaarheid van het project is 
niet gegarandeerd. Het blijft een ambitie en 
wensbeeld voor de toekomst. 

Bebouwing 
 
3 Mogelijke gebiedsontwikkeling Prunuslaan en 

omgeving; onderzoek naar – en besluit over 
gebiedsontwikkeling. 

In het Werkboek woningbouwstrategie oktober 
2011 – bijlage 5 (website gemeente) is de loca-
tie aangewezen als mogelijke ontwikkelingslo-
catie voor woningbouw na 2020. 

4 Boksdoornstraat/Populierenlaan 
• Sloop/nieuwbouw Riederborgh 
• Appartementencomplex. 

UITGEVOERD: De sloop en de nieuwbouw van 
de Riederborgh is afgerond.  
Het appartementencomplex (Riedertoren) is 
voltooid. 

5 Lagendijk 104 – 106 (Van Peltterrein). Het Van Peltterrein is begin 2010 volledig 
bouwrijp opgeleverd. Van de 27 kavels zijn er 
momenteel 11 verkocht en 1 in optie gegeven. 
De overige 15 kavels zijn nog beschikbaar voor 
uitgifte. De bruggen zijn voltooid en het Van 
Peltterrein is bestraat.  

Openbare ruimte 
 
6 Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte 

voor gehandicapten; om de twee jaar analyse 
en opstellen prioriteitenlijst. 

UITGEVOERD: Schouw met gehandicapten-
raad heeft plaatsgevonden. Aantal maatregelen 
doorgevoerd; voornamelijk op- en afritten en 
oversteekplaatsen. De geleidelijnen in het win-
kelgebied zijn volgens de richtlijnen uitgevoerd. 
Door middel van schouwen wordt alles up-to-
date gehouden. 

7 Realisatie speelterrein Ferdinand Bolstraat  UITGEVOERD: Speelterrein is gerealiseerd.    
8 Kwaliteitsverbetering speelplaats Meidoorn-

laan; uiterlijk 2012. 
UITGEVOERD: Is gerealiseerd.  
 

9 Groenstructuur 
- Opstellen overzicht duurzaamheid straat-

bomen 
- Vervanging Populieren aan de Populie-

renlaan 
- Vervanging Schijnhazelaars langs Bur-

gemeester de Zeeuwstraat 

In 2009 is een gemeentebreed basisplan opge-
steld.  
Begin 2012 is een nieuw bomenbeleidplan ge-
maakt. Dit plan is eind februari vrijgegeven voor 
participatie, waaronder de deelnemers van het 
wijkoverleg. In het plan zit een meerjarenover-
zicht boomvervangingen. De kastanjebomen en 
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 Project/activiteit WOP West 
 

Stand van zaken maart 2014 

- Monitoring en vervanging Kastanjebomen de bomen langs de Populierenlaan, Burg. de 
Zweeuwstraat zijn in dit overzicht opgenomen. 
Het plan benoemd ook de financiële knelpunten 
daarbij. 
 

Waterhuishouding 
 
10 Verbreden singels van Peltterrein. UITGEVOERD: Dit is afgerond 
11 Waterberging Donckse Velden Zuid. Staat voor nog op de planning 
12 Herstel oorspronkelijke loop Blaakwetering. Is een wensbeeld voor de toekomst; geen con-

creet project. 
13 Onderzoek naar verbeterde doorstroming wa-

tergang Hogeweg/Kruisweg. 
UITGEVOERD: De uitkomsten van het onder-
zoek geven geen aanleiding tot maatregelen. 

Milieu 
 
14 Luchtkwaliteit en Geluidsoverlast; dialoog met 

wijkoverleg en omwonenden; gezamenlijk op-
trekken richting Rijksoverheid. 

UITGEVOERD: De werkgroep Lucht en Geluid 
van de wijk Ridderkerk West heeft ook afgelo-
pen jaar veel werk verzet en is samen met het 
gemeentebestuur opgetrokken richting Rijks-
overheid. De door het Rijk toegezegde plaat-
sing van geluidsschermen is mede te danken 
aan de inzet van deze werkgroep. Deze inzet 
en inspanningen worden ook dit jaar gecontinu-
eerd. De luchtschermen zijn inmiddels ge-
plaatst. 

15 Ondergronds inzamelen afval voor flat- en 
maisonnettewoningen. 

UITGEVOERD: Dit project is uitgevoerd. 

Participatie 
 
16 Verstevigen basis wijkoverleg; formalisering 

samenwerking wijkoverleg met het college en 
een voorzitter uit de wijk. 

De opzet en werkwijze van het wijkoverleg is 
onderdeel van de brede discussie over partici-
patie die gevoerd is. Met het wijkoverleg is in 
2011 een convenant afgesloten, waarin de sa-
menwerkingsafspraken worden vastgelegd. 

17 Uitbouwen wijkideeteam. UITGEVOERD: Het Wijkideeteam functioneert 
zelfstandig en organiseert een aantal grotere 
activiteiten. Inmiddels worden de activiteiten 
ook uitgebreid naar meer kleinschalige initiatie-
ven. De nieuwe afspraken over participatie 
houden ook nieuwe kaders voor het wijkidee-
team in. In 2011 zijn nieuwe afspraken gemaakt 
over de koppeling van het Wijkideeteam aan 
het wijkoverleg. 

18 Continueren opzet collegebezoek; betrok-
kenheid bewoners vast houden. 
 
 
 
 
 

Het uitgangspunt ten aanzien van de college-
bezoeken is gewijzigd. Er wordt in de toekomst 
niet meer gewerkt met een vaste planning. Een 
wijkbezoek wordt georganiseerd zodra er nood-
zaak toe is (bij vragen uit de wijk of bij ontwikke-
lingen waarbij de gemeente in gesprek wil met 
een bepaalde wijk). 

Welzijn 
 
19 Uitbreiding Jeugd- en jongerenwerk 16 jaar 

en ouder; Meer begeleiding jongeren door 
twee avondopenstellingen per week. 

UITGEVOERD: Sinds september 
2008 vinden er wekelijks twee avonden open-
stellingen  plaats, welke specifiek voor de doel-
groep 16+ bedoeld zijn. In 2010 is een nieuw 
Jongerencentrum voor alle jongeren van Rid-
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 Project/activiteit WOP West 
 

Stand van zaken maart 2014 

derkerk geopend: de Loods. 
20 Onderzoek naar focuswoningen; Afgerond 

onderzoek naar wenselijkheid en realiseer-
baarheid van focus- of adl-clusterwoningen in 
de wijk. 

Het realiseren van Focus-woningen is geen 
gemeentelijke taak. Er wordt geen onderzoek 
gedaan. 

21 Realisatie Knaagdierencentrum Reyerpark. UITGEVOERD: Het Knaagdierencentrum is in 
april 2009 officieel geopend en in gebruik ge-
nomen. 

22 Onderzoek herstructurering sportpark Rid-
derkerk. 

Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen te 
melden. De mogelijkheden voor verplaatsing en 
herontwikkeling van het Sportpark Ridderkerk 
en de herinrichting en uitbreiding van het Sport-
park Reijerpark worden onderzocht. 

Onderwijs 
 
23 Leegstand de Burcht; verplaatsing richting 

Unilocatie in Slikkerveer. 
UITGEVOERD: De unilocatie aan de Mozart-
straat in Slikkerveer is gerealiseerd. De oude 
locatie aan de Platanenstraat is tijdelijk in ge-
bruik genomen door het Farel College. 

24 Tijdelijke uitbreiding Farelcollege. UITGEVOERD: Er is voorzien in tijdelijke uit-
breiding. 

Sociale veiligheid en woonklimaat 
 
25 Wijkveiligheid speerpunt in het jaarplan. In het wijkoverleg wordt regelmatig gesproken 

over het thema veiligheid in de wijk, onder an-
dere op basis van informatie van de politie. 
Er is een gemeentebreed integraal veiligheids-
plan vastgesteld. Daarbij hoort ook een uitvoe-
ringsplan en mogelijk komen daar acties op 
wijkniveau uit voort. Deze acties worden dan in 
het wijkjaarplan opgenomen. 

26 Aandacht voor onevenwichtige bevolkingsop-
bouw; bij herstructurering rekening mee hou-
den  

Als aandachtspunt opgenomen in de structuur-
visie. En bij de uitwerking van de woningbouw-
strategie. Er wordt een notitie over demografi-
sche ontwikkeling opgesteld. In deze notitie is 
opgenomen hoe Ridderkerk wil omgaan met de 
gevolgen van de ouder wordende bevolking.  

Bedrijvigheid 
 
27 Bij mogelijke gebiedsontwikkeling Prunuslaan 

ook aandacht voor het aanbod van (winkel) 
voorzieningen. 

Is afhankelijk van de uitvoering van de woning-
bouwstrategie en de marktontwikkelingen. 

Woonzorgzone 
 
28 Verkennen mogelijkheden verbeteren winkel-

voorzieningen in West.  
Zie punt 27 onder Bedrijvigheid. 

 
 

1e Tussenrapportage 2014 Gemeente Ridderkerk 93


	1e Tussenrapportage 2014
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	Afkortingenlijst
	DEEL I BELEIDSRAPPORTAGE
	Programma 1 Burger als Partner
	Programma 2 Burger als Kiezer
	Programma 3 Burger als Klant
	Programma 4 Burger als (wijk)Bewoner
	Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler
	Programma 6 Bedrijfsvoering
	Hoofdstuk 7 Financiering & Algemene dekkingsmiddelen

	DEEL II FINANCIËLE RAPPORTAGE
	2.1 Bijstellingen 1e tussenrapportage 2014 per programma
	2.2 Belangrijkste bijstellingen 1e tussenrapportage 2014
	2.3 Integrale financiële analyse
	2.4 Actuele stand begroting 2014 - 2017

	DEEL III Bijlagen
	Bijlage 1 Monitor bezuinigingen
	Bijlage 2 Stand van zaken investeringen en investeringsvolume
	Bijlage 3Wijkontwikkelingsprogramma’s (WOP’s)





