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Ruim baan voor inwoners en ondernemers 

 

De VVD is van mening dat ook de gemeentelijke overheid ervoor moet zorgen dat mensen en 

bedrijven in staat worden gesteld zelf hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen door de 

mogelijkheden te stimuleren die binnen de samenleving zelf aanwezig zijn. Dit stelt ons in 

staat om de kracht van de samenleving te benutten. De overheid mag en moet een beroep doen 

op de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Meer overlaten aan bewoners 

en ondernemers zijn prima uitgangspunten. Juist om er voor te zorgen dat de gemeente er nu 

en in de toekomst is voor hen die het zonder hulp van de overheid echt niet redden. Juist bij 

de taken die vanuit de andere overheden naar de gemeente toekomen (decentralisaties) moet 

dit het uitgangspunt zijn. Decentralisatie betekent kansen pakken en benutten in het belang 

van onze inwoners. Door de decentralisaties worden inwoners en ondernemers ruim baan 

gegeven om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Vraaggericht in plaats van 

aanbodgericht werken levert iedereen voordeel op. En betekent dat de overheid meer naar de 

achtergrond verdwijnt. 

De VVD staat voor een samenleving die drijft op de kracht van de burgers in plaats van een 

grote overheid. 

 

De fout uit het verleden is dat voor iedere uitzondering aanvullend beleid en vaak ook extra 

geld werd ingezet. Met als gevolg veel bureaucratische rompslomp, en heel vaak waren de 

inwoners bij dit aanvullende beleid niet gediend. Het was in de meeste gevallen juist contra-

productief. Daarom is er een omslag in denken nodig voor zowel professionals als de 

inwoners. De tijd van “ u vraagt, wij draaien” is gelukkig voorbij. 

 

Maatwerk en met name maatwerk in de wijk zijn voor de VVD hoofdthema ‘s. Ridderkerk is 

een stad in de regio, maar met dorpse kenmerken. O.a. door sterke betrokkenheid bij en zorg 

voor elkaar. Dat moeten we maximaal benutten. Daar wordt iedereen gelukkiger van. Iedereen 

doet er toe en iedereen doet mee. Het stimuleren van een sociaal samenhangende en actieve 

wijk is waar het om draait. Dan behalen we maatschappelijke winst in het belang van de hele 

samenleving. 

 

En ja, maatwerk is waar het om draait, maar het is ook lastig om dat vorm en inhoud te geven. 

Maar dit is ook een mooie uitdaging. Wij doen het immers voor onze inwoners. De dynamiek 

van de samenleving is groot en de maatschappij verandert razendsnel. De overheid moet mee 

in die flow. Nee beter nog, moet -als het kan- voor de muziek uitlopen. Plaats maken voor 

inwoners en bedrijven die heel veel zelf kunnen en willen oppakken. 

 

Gelet op de betaalrekening en de spaarrekening van de gemeente is er geen ruimte voor 

nieuwe wensen. Het geld is er eenvoudigweg niet. Laten we dat ook gewoon helder en 

duidelijk aangeven. Laten we daarom vooral geen valse verwachtingen wekken dat er nog van 

alles aan nieuwe wensen mogelijk is. Het tegendeel is waar. 

 

 

Veiligheid 

 

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. 

 

Veiligheid op het water blijft voor de VVD topprioriteit. De diverse ongelukken van het 

laatste jaar tonen nogmaals aan dat we hier bovenop moeten zitten en andere overheden 

hierbij op hun verantwoordelijkheid moeten aanspreken. 
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Met het “donkere dagen offensief”  moet stevig ingezet worden om de veiligheid te vergroten, 

waarbij  technologie (zoals bv. mobiel cameratoezicht) kan helpen om de veiligheid te 

vergroten.  

 

Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit worden vergroot door de 

inzet van BOA s (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) met zo ruim mogelijke 

bevoegdheden. In Barendrecht zijn er de zgn. “avond BOA s”. Wellicht is dit in Ridderkerk 

ook gewenst? 

 

Ambulance: hier houden we vast aan de 95% norm voor de aanrijtijden. Met minder nemen 

we geen genoegen.  

 

Buurtpreventie moet gestimuleerd worden.  

http://politie.nl/misdaad-in-kaart. Steeds meer mensen helpen zelf de buurt veiliger te maken. 

Goed dat de politie dit omarmt en met “misdaad in kaart” ons laat zien waar het mis is. Dan 

weten wij waar we beter op moeten letten en weten criminelen, dat er op ze gelet wordt. 

 

De VVD vindt dat een kwalitatief goede buitenruimte bijdraagt aan de veiligheid.  

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaarlijk zijn voor mens en dier en 

dient met grote terughoudendheid te worden gebruikt, waarbij gebruik van het middel 

glyfosaat zelfs volledig moet worden gestaakt. Van inwoners mogen we verwachten dat zij 

zich proactief in zetten. Want: ook inwoners mogen worden aangesproken er voor te zorgen 

dat de buitenruimte schoon, heel en veilig blijft. MOTIE 

  
 

Werk en economie 

 

De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen, hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat 

weten zij zelf veel beter. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door 

ondernemers de ruimte te geven. Als je weet wat er speelt, kun je ook snel schakelen. 

 

De VVD spreekt zich uit tegen uitbreiding van betaald parkeren en het verhogen van de 

huidige parkeertarieven meer dan de inflatiecorrectie. Zeker als we verdere (winkel)leegstand 

willen voorkomen. MOTIE 

 

Het gaat erom de winkeliers/ondernemers optimaal te faciliteren en met hen mee te denken.  

Daar ontbreekt het bij dit college aan. Te laat is men in actie gekomen. Het college is op dit 

terrein te lang onzichtbaar geweest en heeft onhandig geopereerd: ondernemers en 

ondernemersplatform heeft zij de gordijnen in gejaagd. Het doen voorkomen dat door 1 

gesprek met de wethouder participatie erbij  de ondernemers het college nu “ zeer waarderen ” 

is wel erg zelfgenoegzaam en strookt niet met werkelijkheid. Waar is de 

ondernemersmentaliteit van dit college?  

 

3 O s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid) worden nu pas opgepakt en ook nog erg 

terughoudend. Dit moet veel meer gestimuleerd worden. Zo worden leerlingen en werkenden 

beter toegerust voor de arbeidsmarkt. 

 

http://politie.nl/misdaad-in-kaart
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Het regiebureau WSW heeft er voor gezorgd dat taakstelling binnen de Rijksbijdrage kan, 

terwijl voorheen er een tekort was en er helaas dus ook een wachtlijst was. Dit positieve teken 

schept verwachtingen wanneer de Participatiewet van kracht gaat worden. 

 

De VVD wil, dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat er financieel merkbaar op 

vooruit gaat. Bovenwettelijke armoede regelingen, die dit belemmeren wil de VVD 

afschaffen. 

Het doel moet zijn dat men van uitkering naar baan toe werkt. Zelfs als dat betekent dat men 

(tijdelijk) werk onder zijn of haar niveau moet accepteren. Hoe lastig en vervelend het ook is, 

actief deelnemen aan de werkende samenleving is de enige manier om niet in de vicieuze 

cirkel van een uitkering te belanden. Een uitkering moet altijd een vangnet zijn, maar mag 

nooit een valkuil worden.  

Mensen met een erg grote afstand tot de arbeidsmarkt en uitkeringsgerechtigd kunnen prima 

ingezet worden ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo snijdt het mes aan 

twee kanten. 

 

 

Participatie, zorg en samenleving 

 

De VVD wil een gemeente, waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. 

Mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, krijgen 

gemeentelijke ondersteuning. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, 

één hulpverlener, één plan. 

De VVD hanteert als uitgangspunt dat de gemeente regisseur is en dat niet het aanbod van 

zorgproducten, maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat. Iedereen doet er toe en iedereen 

doet mee. De VVD is zich er van bewust, dat dit belangrijke consequenties heeft voor de 

gemeentelijke organisatie en de financiële sturing. Ruim baan voor de inwoners. 

Om als gemeente een goed regisseur te worden dienen een aantal randvoorwaarden en 

uitgangspunten te worden geformuleerd. Het belangrijkste uitgangspunt is, dat iedereen zelf 

verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn/haar leven. Voor degenen die het even niet 

redden moet het meer vanzelfsprekend worden, dat familie, buren en vrijwilligers hen helpen 

zoveel mogelijk weer de eigen verantwoordelijkheid te kunnen pakken. Indien dat niet lukt, 

staan de professionals klaar. Ook de inspanning van professionals moet er op gericht zijn 

mensen zoveel mogelijk in hun eigen kracht terug te brengen, zodat men weer zoveel 

mogelijk zelf verantwoordelijk wordt. 

Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarin 

worden de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart gebracht. Bij het beantwoorden 

van de zorgvraag geldt het principe ‘één vrager en daarbij passende zorg’. Vermindering van 

de bureaucratie is daarbij een absolute voorwaarde. Zorg op maat is waar het om draait. Zo 

bedienen we onze inwoners het best en kunnen zij hun verantwoordelijkheid ook nemen. 

De VVD ziet het gecombineerde zorg- en welzijnsaanbod het liefst op wijkniveau 

gerealiseerd. Dit garandeert een zo lang mogelijke zelfstandigheid van inwoners in de eigen 

leefomgeving, waarbij een zo groot mogelijk beroep kan worden gedaan op het eigen 

netwerk. Het draait erom mensen in hun eigen kracht te zetten. Oud worden is immers geen 

ziekte. Vaak simpelweg de beperking wegnemen -wat vaak ook kan door het eigen netwerk in 

te schakelen- zorgt ervoor dat men maximaal kan participeren. 
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Vrijwilligers zijn onmisbaar en vormen de smeerolie van de maatschappij. Vrijwillige zorg 

verdient respect en waardering en indien nodig ondersteuning. De zorg die mantelzorgers 

leveren is een prima voorbeeld van je eigen kracht benutten. Inzet van mantelzorgers is veel 

prettiger voor hen die de zorg ontvangen en voorkomt de inzet van (duurdere) professionele 

zorg. Mantelzorgers cijferen zichzelf vaak weg, terwijl juist zij onze aandacht verdienen. 

Decentraliseren betekent  niet, dat de overheid alleen maar indikt en de burgers alles zelf wel 

kunnen. Het is belangrijk te beseffen, dat er niet alleen politieke keuzes moeten worden 

gemaakt over budget, kaders, vormen van ondersteuning etc. Er zal ook geïnvesteerd moeten 

worden in het opzetten van infrastructuur en ondersteuning van “ de start van “ 

samenwerkingsverbanden. Niet in de laatste plaats zal er geïnvesteerd moeten worden in 

informatie naar de burger. 

De VVD wil maatschappelijke organisaties/ondernemers afrekenen op resultaat. 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling: 

Verstening van groene gebieden is niet juist. Krampachtig is door deze coalitie naar 

compensatie gezocht voor het bouwen van een grote kerk in een groen gebied. Dit 

postzegelgroen kost de gemeente ook nog eens meer geld en dat is te betreuren. 

 

Zelfbeheer van groen kan een prima middel zijn om bij te dragen aan een prettige 

leefomgeving. Dit is al meerdere malen door VVD aangegeven. Dat dit werkt blijkt 

bijvoorbeeld uit de plaatsing van bladkorven. 

 

We moeten bouwen voor Ridderkerkse woonwensen. Het kan niet zo zijn dat de BAR 

gemeenten te zwaar belast worden met herhuisvesting van de sociaal zwakkere bewoners van 

Rotterdam – Zuid,  doordat daar stadsvernieuwing plaats vindt. Dit pleit eens te meer voor 

verminderen van het aantal sociale huurwoningen.   

 

We moeten blijven streven naar groter aanbod van toegankelijke woningen 

(levensloopbestendig bouwen). 

 

 

Diversen 

 

Het integreren van de buurtbus als maatwerkvervoer blijft hoogst onzeker en blijft ons veel of 

nog veel meer geld kosten (blz. 84 begroting). Bovendien blijkt dat als het normale tarief voor 

een rit betaald moet worden de animo aanmerkelijk afneemt. Al sinds 2009 zou het maar een 

kwestie van tijd zijn van wat ons nu weer voorgespiegeld wordt, ofwel geen Ridderkerkse 

subsidie voor de buurtbus meer. 

 

De BAR samenwerking brengt ons voordeel. Niet alleen financieel. Samenwerking is de beste 

garantie om nu en in de toekomst autonoom te blijven. De identiteit van Ridderkerk wordt 

bepaalt door de individuen in de maatschappij zelf en niet door bestuurlijke optuiging. De 

inzet voor de samenwerking  is en moet blijven: een nog betere dienstverlening tegen lagere 

kosten. 
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E participatie moet verder uitgebreid worden. Hierbij moeten we er voor waken dat niet alleen 

“ actievoerders” gehoord worden. Iedere klacht is weliswaar een gratis advies. Maar we 

moeten uitkijken dat de grootste “ schreeuwers” anderen overstemmen. Participeren is niet 

dicteren, maar een waardevolle discussie voeren, waar de politiek haar voordeel mee kan 

doen. 

 

Laten we in het jongerenbeleid vooral ook aandacht hebben voor jongeren waar het goed mee 

gaat. Niet iedere jongere die hangt, is een probleem jongere. Zij zijn gewoon jong en hebben 

ruimte nodig. 

 

Pas ook op met teveel oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Aan de ene kant is 

milieubewust denken prima, maar het kan ook voor onnodige ergernissen zorgen. 

 

 

Financien 

 

Subsidies: hier moeten we sturen op outcome  en niet op output. De crux hierbij: het scherp 

formuleren van de maatschappelijke resultaten die we willen bereiken . Het draait om 

maatschappelijke winst, ook in financiële zin. 

 

We zijn beland op de ondergrens van de reserves. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling, die niet 

toelaat, dat extra wensen gehonoreerd worden.  

 

Veel gezinnen en bedrijven hebben het door de crisis moeilijk en kunnen zich veel zaken niet 

meer veroorloven. Lastenverhogingen zijn dus uit den boze. Zeer onrechtvaardig is ook dat 

het geld dat gemoeid is met het kwijtscheldingsbeleid opgebracht moeten worden door 

gezinnen en bedrijven via de gemeentelijke belastingen en bijdragen. Vandaar dat de VVD 

een motie indient die erop ziet  dat de gelden voor het kwijtscheldingsbeleid voortaan ten 

laste komen van de post minimabeleid. MOTIE 

 

Bezuinigen is geen doel op zich. Het gaat erom kritisch te blijven bezien wat kerntaken van 

de overheid zijn en te vertrouwen op de inwoners en ondernemers die hun 

verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. We moeten waken voor het gevaar dat de 

overheid opnieuw taken naar zich toetrekt. 

 

De VVD stemt niet in met allerlei zaken zoals bijvoorbeeld op blz. 37 van de begroting 

genoemd. Per raadsvoorstel zullen wij projecten beoordelen op nut, noodzaak en financiële 

haalbaarheid. 

 

De overheid dient zich echt tot kerntaken te beperken en deze sober uit te voeren. Daarbij 

moet zij tevens een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, bedrijven, 

maatschappelijke instellingen enzovoorts.  Ruim baan voor inwoners en ondernemers. Dat is 

en blijft voor de VVD de insteek nu en in de toekomst. 

 

Wij willen de ambtenaren hartelijk dank zeggen voor hun inzet. In een dynamische wereld 

wordt van hen veel flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen gevergd, en vooral ook 

creatief denkvermogen. Zelfs af en toe een cultuuromslag. Soms lastig, echter ook een 

prachtige uitdaging met volop kansen om te benutten. 
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