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Algemeen 
 
Het thema van de begrotingsmarkt was dit jaar: “de jeugd van tegenwoordig!?”. 
Deze uitdrukking heeft voor sommigen een negatieve klank, maar de jeugd van 
tegenwoordig….daar kunnen we nog veel van leren! De uitdrukking “wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst!”, heeft een veel positievere insteek  en spreekt ons liberalen veel meer aan.  
 
Teveel laten we ons leiden door negatieve berichten over de jeugd. Te vaak is de aandacht 
gericht op enkele jongeren die negatief in het nieuws komen en zo het algehele beeld dreigen 
te bepalen. En dan roept men al gauw “de jeugd van tegenwoordig…”.   
En natuurlijk: vroegtijdig jongeren in beeld hebben die dreigen af te glijden en hen op het 
juiste spoor proberen te zetten is soms nodig o.a. door het bieden van een opleiding, het toe 
leiden naar werk enzovoorts. Sommige jongeren benutten deze geboden kansen niet en 
trekken zich niets aan van de regels. Voor die groep is simpelweg de keiharde aanpak van 
toepassing. Duidelijk moet zijn dat onze samenleving niet alles hoeft te accepteren, en dat er 
hard opgetreden wordt als grenzen overschreden worden. En daarbij spreken we ook de 
ouders aan: zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. 
 
Met een aantal jongeren mag het dan niet goed gaan, maar we moeten er voor waken om dan 
alle jongeren maar over dezelfde kam te scheren. Met het overgrote deel van de jeugd gaat het 
prima en dat mag ook wel eens gezegd worden!!! 
Zij zien – zo bleek ook weer op de begrotingsmarkt- de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
Hier kunnen  we veel van leren. De economische crisis en het negativisme als gevolg daarvan 
je niet laten aanpraten, doordat de media alleen dat naar voren brengen, maar optimistisch 
kijken naar de toekomst. De mouwen opstropen en er tegenaan. Always look on the bright 
side of life. 
 
De maatschappij verandert razend snel en het is zaak mee te gaan met die stroom. Juist de 
jongeren laten zien dat zij dat kunnen. De politiek moet dat als voorbeeld nemen. Meegaan 
met de goede flow, je aanpassen en snel schakelen, zeker als overheid; niet bang zijn voor 
veranderingen en daar onzeker van worden, maar dat juist benutten en kansen pakken door 
creatief te denken en te handelen. 
 
De overheid gaat echter niet over alles, wat toch nog vaak gedacht wordt. Dat bleek ook 
tijdens de begrotingsmarkt, waar de jongeren van de Gemini een petitie aanboden met hun 
wensen. Prima dat men aangeeft wat men wil, zoals een bioscoop en een jongerencafé, maar 
dat in eigen beheer opzetten moet de gemeente nou juist niet doen. Wél kan het 
gemeentebestuur al het mogelijke doen om ondernemers hiervoor te enthousiasmeren en hen 
behulpzaam te zijn dit voor jongeren te realiseren. 
 
 
De overheid mag niet bepalen op welke manier inwoners hun leven inrichten. Voor de VVD 
fractie geen betuttelende overheid, die voor elk “probleem” weer met een nieuwe oplossing 
op de eerdere oplossing komt, zodat er een woud aan regels, uitzonderingsbepalingen enz. 
ontstaat, die de inwoners eerder hinderen dan helpen. Weg met de bureaucratie! 
Bovendien moet de overheid niet de problemen overnemen van inwoners of de indruk 
wekken dat de overheid dat kan.We moeten de intrinsieke waarde van de maatschappij juist 
benutten. Te gemakkelijk wordt nog naar de overheid gekeken voor het oplossen van 
problemen, waar de overheid helemaal niet verantwoordelijk voor is. Dit omdat sommigen 
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denken dat de overheid “gratis geld” verstrekt . Niets is minder waar: dit geld moeten de 
hardwerkende Nederlanders met elkaar opbrengen en daar moet dus zorgvuldig mee om 
gesprongen worden. 
 
De overheid hoort zich te beperken tot haar kerntaken. En daarom wordt er ook in Ridderkerk 
een kerntakendiscussie gevoerd. Het college beperkt zich in 2012 uitsluitend tot het 
efficiënter organiseren van taken en door flinke aanspraken te maken op de reserves, zodat er 
nu nog beleidsarme bezuinigingen doorgevoerd kunnen worden. Dat kan doordat we een 
redelijke reservepositie in de loop der jaren hebben opgebouwd. We kunnen echter niet 
blijven putten uit de reserves en in 2014 de nieuwe raad en het nieuwe college opzadelen met 
een minimale reservepositie. Als we met elkaar hebben afgesproken dat de ondergrens van de 
reserve 20 miljoen moet bedragen, betekent dat minimaal 20 miljoen. Het geld hoeft niet op! 
Regeren is vooruitzien en niet vooruitschuiven.  
 
En efficiënt en effectief werken juicht de VVD van harte toe. Integraal werken is prima, maar 
we moeten verder gaan dan integraal werken. Het kan ons niet integraal genoeg zijn. De 
integraliteit integraal maken zou je bijna zeggen. Wat overdreven natuurlijk, maar het toont 
wel aan dat we zaken veel breder moeten zien dan de overheid tot nu deed en dat we vooral 
niet in hokjes moeten denken. 
 
Bij de prestatie-indicatoren zet dit college vrijwel nergens in op een hoger cijfer dan de 
huidige. En waar de prestatie-indicatoren een onvoldoende te zien geven neemt men als 
streefcijfer een 5.5 op, zo bleek uit de schriftelijke beantwoording van de vragen van de raad. 
En heel simpel: een 5.5 is een onvoldoende. Een zes min is al erg mager. Dat noemen we 
“met de hakken over de sloot”.   
Dus dit college heeft blijkbaar geen ambities? Geen accenten op gebieden waar men wil 
excelleren? Erger nog: na 1 ½ jaar heeft men nog steeds geen helder toekomstbeeld: nog 
steeds weet dit college niet welke delen van de Structuurvisie zij omarmt of niet. Nogmaals: 
regeren is vooruitzien niet vooruitschuiven. 
 
Volgend jaar  zullen bij de opstelling van de begroting voor 2013  pas echte keuzes gemaakt 
worden als uitkomst van de kerntakendiscussie duidelijk is: op termijn structureel meer dan 
een miljoen per jaar bezuinigen is de uitdaging waar we dan voor staan, die we niet moeten 
onderschatten! Het college wacht af wat er uit de discussie uit de raad komt, terwijl men toch 
al met veel concretere voorstellen had kunnen komen naar aanleiding van de 
kerntakendiscussie die het college vorig jaar al met de maatschappelijke organisaties heeft 
gevoerd.  
 
Decentralisatie van meerdere taken komt als gemeente op ons af: de jeugdzorg, de 
begeleiding in het kader van de AWBZ en de Wet Werken naar Vermogen. 
Decentralisatie is niet hetzelfde als dat de rekening naar een ander factuuradres wordt 
gestuurd. De verzorgingsstaat moet anders ingericht worden. Dat is loskomen van het huidige 
denken, loskomen van huidige systemen en structuren, en zoeken naar slimme oplossingen. 
Een overheid is nooit hetzelfde als een bedrijf, maar van de overheid mag wel verwacht 
worden dat zij “zakelijk” denkt.  
 
Willen we de voorzieningen in de toekomst echt in stand houden voor hen die het zonder hulp 
van de overheid niet redden, dan moeten we een beroep doen op de verantwoordelijkheid van 
àlle mensen. Iedereen doet er toe en iedereen doet mee. 
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In het verleden is teveel gekeken naar wat mensen niet kunnen in plaats van te kijken naar wat 
mensen wel kunnen. En we mogen mensen daar op aanspreken. Mensen willen en moeten ook 
gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze kunnen. Werken naar vermogen is een prima 
uitgangspunt. Ook  mensen die maar gedeeltelijk kunnen werken moeten we naar werk toe 
proberen te leiden. Het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft terecht aan dat mensen van 
werken gelukkiger worden. Door te werken worden de sociale contacten verbreed en hierdoor 
kunnen mensen zichzelf omhoog trekken. En zo zelfs een carrière opbouwen. Een bezoek van 
de raad aan de Stichting Sport en Welzijn maakte nog eens duidelijk dat hier meerdere 
voorbeelden van zijn. 
 
Als we spreken over de gemeentelijke overheid die het dichtst bij de inwoners staat, dan zou 
de VVD daar nog een verdere stap in willen zien. Willen we als overheid echt dicht bij de 
inwoners staan, dan zal het aanwezig zijn en opereren op wijkniveau als uitgangspunt 
genomen moeten worden. Dan kunnen we echt spreken over lokaal maatwerk. Daarom vindt 
de VVD het onbegrijpelijk dat het wijkwethouderschap geen vorm en inhoud wordt gegeven. 
Zo kan het dagelijks bestuur immers direct in contact met de inwoners komen en gericht actie 
ondernemen. Waarom pakt het college dit niet op? Waar is dit college bang voor? Zeker ook 
omdat het college zelf de woorden bezigt ”de gemeente werkt wijkgericht waar het kan en 
stedelijk waar het moet”. 
 
 
Veilig wonen en veilig op weg  
 
Over kerntaken gesproken: veiligheid is voor de VVD fractie dé kerntaak voor de overheid en 
heeft topprioriteit. 
 
Wij verwachten van de portefeuillehouder dat stevig in zal worden gezet op voldoende 
beschikbaarheid van de politie ten behoeve van Ridderkerk. Het inzetten van meer 
wijkagenten vindt de VVD daarbij van het grootste belang. 
 
Deze maand komt in de volgende raadsvergadering de Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 
aan de orde. Wij hebben hier hoge verwachtingen van en rekenen daarbij een op een 
voortvarend optreden van de burgemeester en een voortrekkersrol om de objectieve en 
subjectieve veiligheid te verbeteren. Ook het Veiligheidshuis is daarbij van grote waarde. 
 
Voorzitter, wederom herhaalt de VVD hier dat de aanrijnormtijden voor de ambulance  
gehaald moeten worden. Oók in Ridderkerk!. De portefeuillehouder heeft toegezegd dat zij 
boven op de evaluatie van de ambulanceaanrijtijden zal zitten om voor Ridderkerk te bereiken 
dat de aanrijtijden verbeteren door een betere spreiding van de ambulances. Zij kan daarbij op 
steun van de VVD rekenen. 
 
Speciaal vragen wij ook aandacht voor en spreekt de VVD haar waardering uit voor de 
brandweer en in het bijzonder voor onze vrijwilligers.  
 
De veiligheid op het water maakt ook integraal onderdeel uit van het veiligheidsbeleid. Wij 
vragen hier blijvende aandacht voor. Zeker voor de “blinde vlek” bij het drierivierenpunt. 
Wordt hier bij de integrale veiligheid nu eindelijk aandacht aan besteed? 
 
Veiligheid is ook verkeersveiligheid: elke (verkeers)maatregel kan pas worden gerealiseerd 
als vastgesteld is dat de verkeersveiligheid is gewaarborgd. 
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Ondanks dat er bezuinigd gaat worden op het onderhoud van de buitenruimte willen we het 
college houden aan haar belofte dat de veiligheid desondanks altijd gewaarborgd blijft. 
 
Dierenwelzijn moet voortdurend aandacht hebben. Onlangs werden we via de pers deelgenoot 
gemaakt van mishandeling van dieren. Zaak is dat de politie de daders snel achterhaalt. Vaak 
is dierenmishandeling het begin van een criminele carrière. Als iemand in staat is een dier te 
mishandelen of zelfs te doden dan is de stap om ook mensen met fysiek geweld te bedreigen, 
maar een kleine stap. De animalcops - of in gewoon Nederlands de dierenpolitie- hebben dus 
een belangrijke taak, die verder reikt dan het dierenwelzijn. Deelt de portefeuillehouder die 
mening? 
 
Buurtpreventie is een duidelijk voorbeeld van anders denken over de inrichting van de 
maatschappij. Niet alleen de overheid heeft een taak, maar ook de inwoner heeft daarbij een 
verantwoordelijkheid. Toen het buurtpreventieproject in Bolnes startte werd er hard geroepen 
dat het een zwaktebod was, omdat de beschikbaarheid van politie te wensen over liet en de 
buurtpreventie dat gat moest opvullen. Maar deze stelling is onjuist gebleken. Het is een 
prima voorbeeld van hoe de inwoners hun eigen verantwoordelijkheid kunnen én willen 
nemen om de veiligheid in de wijk en buurt te vergroten. Het is een goede aanvulling en 
versterking gebleken op het functioneren van de politie. En niet alleen de veiligheid is er mee 
gediend. Als neveneffect zijn ook sociale cohesie, de saamhorigheid en een grotere 
zelfredzaamheid minstens zo belangrijk geweest.  
De buurtpreventie Bolnes is voor andere wijken in Ridderkerk, maar ook voor vele andere 
gemeenten een prima blauwdruk gebleken. En intussen wordt zelfs in Engeland Bolnes als 
voorbeeld genomen over hoe de buurtpreventie zou moeten functioneren! Een compliment 
voor alle vrijwilligers die dit project tot een succes gemaakt hebben en daar nu nog steeds 
invulling aan geven. 
 
 
Investeren in werk en economie 
 
We hebben te maken met stevige uitdagingen. De kredietcrisis trekt ook diepe sporen in onze 
gemeente. Bezuinigingen op diverse terreinen zijn niet prettig, maar helaas onontkoombaar. 
De VVD fractie wil daarbij benadrukken dat de overheid zich vooral moet richten op haar 
kerntaken: zorg voor veiligheid, bevorderen van saamhorigheid, een eerlijke verdeling van 
schaarse middelen en stimuleren dat het individu primair altijd moet uitgaan van zijn eigen 
krachten. En uiteraard moet een overheid er zijn voor eenieder die het echt niet meer op eigen 
kracht kan; door te bezuinigen op zaken die niet tot de kerntaken behoren, kunnen we met de 
resterende schaarse middelen inzetten op het bovengenoemde. 
 
Om te bevorderen dat ondernemers optimaal kunnen functioneren moet ingezet worden op het 
terugdringen van de administratieve lastendruk. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en 
daar al hun aandacht oprichten. Zo groeit de lokale economie en dat is in het belang van 
iedereen. Ontzorg de ondernemers! 
 
De precariobelastingen worden verhoogd. Dit noemen wij een sigaar uit eigen doos: aan de 
ene kant de hondenbelasting afschaffen en hier mooi weer  mee spelen, maar aan de andere 
kant dit terugpakken van de ondernemers door de precariorechten te verhogen. Onbegrijpelijk. 
Zand in de raderen van de lokale economie. Als u dan geld uit reclame-inkomsten wilt 
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verwerven, zet dan langs de snelwegen reclamezuilen neer, zoals eerder geopperd is door de 
VVD. 
 
Het feit dat er een algemeen medewerker economie is benoemd juicht de VVD toe, naast de 
bestaande regisseurs werk. Maar college u moet zelf de boer op! U moet langs bij 
ondernemers. Leg uw gewicht in de schaal! Dit college laat zich voorstaan op het feit dat zij 
het met een wethouder minder kan, maar stelt daarvoor minimaal 1 ambtenaar meer aan die 
het werkt doet wat de parttime wethouders eigenlijk voltijds moet doen: nl. netwerken, weten 
wat er bij ondernemers speelt en meedenken met de ondernemers.  
 
Zeker met de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard komen er nieuwe ondernemers naar 
Ridderkerk. Zorg ervoor dat zijn zich thuis voelen in Ridderkerk en dat zij zich betrokken 
voelen bij de Ridderkerkse samenleving. Een aantrekkelijk vestigings- en werkklimaat 
creëren, daar gaat het om. Zoals de regisseur werk ons verzekerde: dagelijks blijkt dat 
ondernemers graag maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en zich willen 
inspannen voor de lokale samenleving.Het bedrijfsleven is de motor van de economie. 
College maak dus werk van ondernemers! 
 
 
Zorgzaam  
 
Juist op meerdere terreinen moeten we werken met beleidsgestuurde contractfinanciering 
(BCF) en werken met organisaties die bereid zijn daadwerkelijk maatschappelijk te 
ondernemen. Dus organisaties die de doelstellingen kunnen  realiseren binnen de gestelde 
financiële kaders en  organisaties die afgerekend worden op resultaat. Afrekenen kan heel 
positief zijn. Uit de praktijk blijkt dat deze ondernemers vaak goedkoper werken dan de 
overheid. Veel aandacht moet worden besteed aan hoe de gewenste effecten te benoemen en 
te meten. 
 
En haalt men de doelen niet voor de afgesproken financiële middelen, dan moeten we als 
gemeentelijke overheid gewoon elders gaan inkopen.  
 
Onder andere de Stichting Sport en Welzijn toont aan dat maatschappelijk ondernemen prima 
kan functioneren. De combinatie sport en welzijn komt in Nederland nog nagenoeg nergens 
anders voor. Laten we die voorsprong vooral behouden. En dat betekent doorontwikkelen en 
niet tevreden achteroverleunen! Houd elkaar scherp! 
 
Op het gebied  van de zorg zullen er efficiencyslagen gemaakt moeten worden. Nog te vaak 
komen er bij cliënten talloze organisaties aan huis, terwijl veel van die taken gecombineerd 
kunnen worden. Een betere afstemming tussen de zorgprofessionals is zeer gewenst. Door een 
betere efficiency worden kosten bespaard en worden cliënten minder belast met een leger aan 
voorbij marcherende hulpverleners. Ook hier wordt steeds duidelijker dat dit efficiënter kan 
juist door op wijkniveau te operen. Ook hier kan de wijkwethouder in samenspel met 
wijkregisseur een belangrijke functie vervullen. Daarbij is de wijkwethouder van belang om  
soms beslissingen te forceren en zal de wijkregisseur af en toe de “smeerolie” moeten zijn als 
het reguliere proces niet soepel loopt en moet deze dusdanige bevoegdheden hebben dat hij 
zaken “vlot” kan trekken. 
 
Dat de wijk belangrijk is blijkt ook uit het feit dat zich in meerdere wijken gezondheidscentra 
vestigen, waar alle disciplines samenkomen. Zo zal onder andere het Ikazia ziekenhuis in het 
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gezondheidscentrum in de wijk Slikkerveer een polikliniek vestigen. Deze ontwikkeling 
juicht de VVD toe. Zeker ook als het college van deze ontwikkelingen gebruik maakt om de 
mogelijkheid te verkennen tot de vestiging van een Ridderkerkse huisartsenpost. 
 
De Wijzerplaats vervult op het gebied van de zorg een belangrijke functie: waak ook hier 
echter voor bureaucratie. Een onlangs gegeven presentatie aan de raad heeft uitgewezen dat 
men ook hier “zakelijker” denkt dan voorheen en dat juichen we toe. Maar er kan nog best 
een schepje bovenop!  
 
De kracht van de samenleving moeten we blijven benutten: we moeten als overheid vooral 
geen zaken proberen op te zetten of vorm te geven, die de inwoners zeer goed zelf kunnen. 
Zorg ervoor dat als een inwoner zich meldt of in beeld komt voor hulp dat er 1 persoon 
verantwoordelijk wordt om de klant toe te leiden naar de juiste instanties enz. Vooral de klant 
niet van het ene naar het andere loket sturen.Maar daarbij geldt wel: regisseren ja, maar vooral 
niet zaken naar je toe trekken als overheid.  
Zoals het in de monitor verwoord staat “menskracht benutten, vraaggericht organiseren en 
verantwoordelijkheid bij uitvoerende professionals zullen de sleutelwoorden zijn”.  
 
Veel mensen geven er blijk van verantwoordelijkheid te willen nemen. Zij zetten zich 
belangeloos in voor de mensen in hun omgeving, hun buurt, hun wijk en ga zo maar door. 
Deze talloze vrijwilligers verdienen ons respect en waardering. Vaak zien vrijwilligers hun 
inzet als vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Vrijwilligers zijn de smeerolie van de 
samenleving. Dit bindende element is ook in Ridderkerk onmisbaar. 
 
 
Sport en educatie 
 
Laat Ridderkerk een gemeente worden met een uitstekend klimaat voor onderwijs en sport. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zo zeiden we al in onze inleiding. Tevens kan dit 
bijdragen de vergrijzing tegen te gaan. 
 
Sport is belangrijk en appelleert aan vrijwel alle doelgroepen. Sport is belangrijk voor 
waarden- en normenoverdracht, bevordert een gezonde levensstijl en bevordert de sociale 
cohesie en integratie. Sport leert je incasseren, doorzetten en samenwerken. Soms lijkt het net 
politiek. 
Ook nadrukkelijk willen we aandacht vragen voor de ongeorganiseerde sport. Bij de 
inrichting van de openbare ruimte moet hier zeker ook rekening mee worden gehouden. De 
buurtsportlocaties zijn daarvan een goed voorbeeld. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
is daar volop activiteit. Bovendien vervullen ze ook een belangrijke functie in de Brede 
School. 
 
In dit kader is het ook een prima zaak dat in overleg met scholen en Woonvisie speelterreinen 
en schoolterreinen opengesteld worden. 
 
Ook bij sport is de inzet van vrijwilligers belangrijk.  
 
Voor de  VVD staat het belang van combinatiefunctionarissen niet ter discussie. Juist deze 
multifunctioneel inzetbare mensen zorgen voor een geoliede machine op meerdere terreinen.  
Door de beantwoording van de schriftelijke vragen is er bij ons verwarring over de eventuele 
bezuiniging op combinatiefunctionarissen. De VVD vindt dat het aantal FTE 
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combinatiefunctionarissen inclusief de uitbreiding minimaal gehandhaafd moet blijven. Is dat 
ook het voorstel van het college? Als het college ook kan bevestigen dat, omdat van de 
budgetten die SRS en Dynamiek voorheen ieder afzonderlijk kregen voor jeugd- en 
jongerenwerk en sportstimulering, waarbij door de fusie nog geen efficiencyslag in gemaakt 
is, deze bezuiniging opgelegd wordt om die slag te maken, dan kunnen we instemmen met dit 
voorstel. Anders niet. Graag een reactie van het college. 
 
Het blijkt eens te meer dat we belangrijke taken kunnen toevertrouwen aan maatschappelijke 
ondernemers. Slim zaken combineren levert winst op. Meer voor minder: meer resultaat voor 
de maatschappij tegen lagere kosten. 
 
 
Milieu 
 
Luchtverontreiniging en geluidsoverlast blijven punten van zorg. 
De zogenaamde schaalsprong is een goede zaak: proactief in de regio voorop lopen en het 
goede voorbeeld geven. Maar ook: geen symboolpolitiek, maar realistische en concrete 
maatregelen. 
De VVD fractie heeft het eerder aangekaart en we blijven het aankaarten: we willen  op de 
ons omringende snelwegen dynamische snelheidsbeïnvloeding bevorderen, waarbij de 
hoeveelheid uitstoot van schadelijke stoffen leidend is voor de snelheid. 
 
 
Dienstverlening 
 
De VVD is voorstander van een slank, daadkrachtig, transparant en flexibel ambtelijk 
apparaat dat vraaggericht en klantvriendelijk werkt. De VVD wil een gemeente die niet alleen 
is ingericht als serviceorganisatie, maar ook daadwerkelijk als zodanig functioneert.  Bij alle 
vormen van dienstverlening moet de inwoner centraal staan. Het voorstel om te komen tot een 
efficiëntere en doelmatigere organisatie kan op steun van de VVD rekenen. 
 
Het verbeteren van de dienstverlening heeft de allerhoogste prioriteit: juist de digitale 
dienstverlening moet snel verbeterd worden. Dit kan ons niet snel genoeg gaan. Ook de 
toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de  gemeentelijke site moeten continu up-to-
date gehouden worden. 
 
Door de wet op de dwangsom hebben burgers recht op een vergoeding als de overheid te laat 
een besluit neemt op hun  aanvraag of bezwaarschrift. Steeds meer burgers maken hiervan 
gebruik. Een prima instrument om de overheid te stimuleren dienstgericht te werken. We 
nemen aan dat het college als streefcijfer op dit gebied heeft geen enkele keer tot uitkering te 
moeten overgaan? 
 
De omvangrijke decentralisatie kan niet altijd op de schaal van de individuele gemeenten 
worden gerealiseerd. Willen we in de toekomst bestuurskrachtig zijn, de kwaliteit van de 
dienstverlening verhogen, de kosten beheersen en onze kwetsbaarheid verlagen om zo onze 
gemeentelijke autonomie te bewaren, dan is intergemeentelijke samenwerking een must en 
dus dienen we ook de BAR samenwerking uiterst serieus te nemen. Woorden van bv. 
Leefbaar Ridderkerk, die meermaals Barendrecht onnodig schofferen, helpen daar niet bij. En 
voor de VVD is één ding helder: als de BAR samenwerking mislukt, is het eerdaags 
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“Ridderkerk: (deel) gemeente Rotterdam”. Ridderkerk een wijk van de stad Rotterdam? Voor 
de VVD geldt: dat nooit! 
 
Helaas moet de VVD vast stellen dat, ondanks ontkenning door het college, het beleid van 
evenementen op zondag is gewijzigd. Het monopolie op zondagsrust behoort niet toe aan een 
kleine groep inwoners, maar dient gericht te zijn op de behoefte van àlle Ridderkerkers. 
 
 
Financiële lasten 
 
Zoals eerder aangegeven is bezuinigen niet leuk, maar wel noodzakelijk. 
 
De VVD is voor kostendekkende tarieven. Het kan daarbij niet zo zijn dat als kostendekkende 
tarieven dalen dat de gemeente dit terughaalt bij een deel van de inwoners door andere lasten 
voor dat deel van de bevolking (OZB) te verhogen. Dit ondermijnt op termijn zeker ook de 
solidariteit. Ondernemers en mensen met eigen huis worden dus gestraft door dit college. Dit 
is onrechtvaardig: ook zij merken de gevolgen van de crisis en de bezuinigingen en hebben 
aanmerkelijk minder te besteden. 
 
Ook is het noodzakelijk om kritisch naar subsidieverstrekking te blijven kijken. Een subsidie 
mag niet automatisch gecontinueerd worden. Steeds moet daarbij gekeken  worden of de 
subsidie bijdraagt aan de te bereiken maatschappelijke effecten. 
 
Net als vorig jaar stelt de VVD voor ontwikkelingssamenwerking af te schaffen op 
gemeentelijk niveau. Wij zijn nog steeds van mening dat dit geen gemeentelijke taak is.  
 
 
Tot slot: 
 
De vraag of iets een kerntaak van de overheid is, moet een continu en doorlopend proces zijn. 
De overheid dient zich terughoudend op te stellen en mensen de vrijheid te gunnen hun eigen 
leven in te richten, met als resultaat dat iedereen zo het hoogst haalbare voor zichzelf uit zijn 
eigen leven kan halen. Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking; verdient de kans het beste 
uit zichzelf te halen en zichzelf te ontplooien. We schrijven niemand af, maar spreken wel 
iedereen aan op zijn of haar verantwoordelijkheid. Iedereen doet er toe en iedereen doet mee.  
En inwoners hebben niet alleen rechten, maar zeker ook plichten. Het is zaak daarin de balans 
weer te vinden. 
 
Nog te vaak wordt vastgehouden aan het oude en is er niet de lef om zaken geheel anders te 
doen. Verandering brengt onzekerheid met zich mee met vaak als reactie tegenwerking. Toch 
zijn die veranderingen noodzakelijk om voorzieningen in de toekomst tegen lagere kosten dan 
nu in stand te houden. De invoering van bv. de Wet Werk Bijstand door toenmalig 
staatssecretaris Rutte is daarvan een goed voorbeeld. 
 
Door de decentralisatie komen er grote uitdagingen op ons af. 
Het stelt gemeenten in staat om samenhang aan te brengen tussen de verschillende domeinen, 
waarvoor zij reeds verantwoordelijk is en waarvoor zij verantwoordelijk wordt. Een 
efficiëntere en effectievere ketensamenwerking zal een betere dienstverlening voor de 
inwoners betekenen. En de inwoner staat voor de VVD centraal. 
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De VVD is van mening dat de gemeente zelf geen taken behoort uit te oefenen die even goed 
of beter door derden uitgevoerd kunnen worden. Dit kan binnen de wettelijke mogelijkheden 
beter uitbesteed worden aan “marktpartijen”, waarbij het publieke belang gewaarborgd blijft 
en waarbij aan flexibiliteit wordt gewonnen. 
 
Iedereen doet er toe en iedereen draagt zijn steentje bij. Dit betekent dat mensen op basis van 
eigen kracht hun eigen problemen oplossen en dat mensen met elkaar elkaars problemen 
oplossen. Daarbij ondersteund door de overheid, die slechts een regisserende rol speelt. 
 
Dit alles vergt een mentaliteitsverandering en omslag in denken bij gemeenten. Geen 
hokjesdenken, vooral geen etiket plakken, geen geoormerkt geld, maar maatwerk juist op 
wijkniveau. 
 
Eigen verantwoordelijkheid vond en vindt de VVD altijd een belangrijk uitgangspunt. 
Blijkbaar is er een economische crisis voor nodig om ook anderen tot dit besef te laten komen 
 
Wij willen de ambtenaren hartelijk dank zeggen voor hun inzet. In een dynamische wereld 
wordt van hen veel flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen gevergd, maar vooral 
ook creatief denkvermogen. Zelfs af en toe een cultuuromslag. Soms lastig, maar ook een 
prachtige uitdaging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


