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Inleiding

Wij gaan uit van kracht en kennis die in de Ridderkerkse samenleving 

aanwezig is. Wij willen burgers, ondernemers en organisaties de ruimte en 

het vertrouwen geven om zaken zelf te regelen. Wij geloven in een sterke 

samenleving en een kleinere overheid, in deze volgorde. Het uitgangspunt 

is ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’.

Er komen veel taken op de gemeente af en de maatschappelijke veranderingen 
zullen groot zijn. Wij zetten hier met vier wethouders de schouders onder. 
Door de financiële teruggang zijn alle overheidsorganen gedwongen om zich 
te bezinnen op hun taken. De bijna altijd verder uitdijende overheid moet nu 
bezien welke taken even goed of zelfs beter aan individuele burgers en/of het 
maatschappelijk middenveld kunnen worden overgelaten. Dat versterkt de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers en maatschappij.

Wij realiseren ons, dat als de overheid zich terecht terugtrekt er een 
maatschappelijke leemte kan ontstaan als individu en samenleving niet 
gelijktijdig de eigen verantwoordelijkheid oppakken. Wij zien het als onze 
opdracht om ervoor te zorgen dat overheid en samenleving gelijke tred houden 
en elkaar - ook in veranderende verhoudingen - aanvullen zodat niemand tussen 
wal en schip terecht komt.

Het uitgangspunt is ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’.
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Bestuur en samenleving

De komende jaren breidt het takenpakket van de gemeente verder uit. Dat 

maakt het van groot belang om in contact met de samenleving de gemeente 

te besturen. Op ieder gebied geldt, dat met de inbreng van inwoners en 

maatschappelijke partners wij de juiste keuzes voor Ridderkerk kunnen 

maken. 

De rijksoverheid voert - gelijktijdig met de overdracht van taken naar de 
gemeente - maatregelen door die de zorg voor hulpbehoevenden meer bij 
mantelzorgers neerlegt. Voor inwoners zonder mantelzorgers zullen wij het 
vangnet moeten zijn. Dat vraagt om besturen dicht bij de inwoners, in de 
wijken en buurten van Ridderkerk. Wij gaan de komende periode samen met 
de wijkoverleggen, wijkideeteams, buurtpreventies, platforms en kerken in de 
verschillende wijken op zoek naar nieuwe vormen van verantwoordelijkheid 
delen. Dat doen we onder andere door middel van versterking van het 
programma “Thuis in de wijk”. 

Wij zoeken actief contact met de samenleving door
• de wijken en bedrijven te bezoeken;
• spreekuur van het college te houden;
• maatschappelijke partners, kerken, platforms, wijkoverleggen en ondernemers 

nadrukkelijk uit te nodigen om er aan bij te dragen dat samen met ons 
knelpunten in de samenleving zo veel als mogelijk worden voorkomen en 
opgelost

Burgerparticipatie
Ridderkerk is een gemeente waar 
burgerparticipatie een ingeburgerd 
recht is. Wij realiseren ons dat de 
gemeente niet alles zelf of alleen 
moet willen doen. Sterker nog, wij 
moeten niet overal bij betrokken 
willen zijn. Wij laten zaken los, zodat 
de samenleving ruimte krijgt om 
de stap vooruit te maken. Hoe meer 
verantwoordelijkheid burgers zelf 
nemen, hoe kleiner de rol van de 
overheid kan zijn. De overheid kan 
dan een ondersteunende rol spelen 
en doet als participant mee met de 
burgers, in plaats van andersom. Dat 
vraagt van ons, onze medewerkers en 
de inwoners een kanteling in denken. 
Als de gemeente wel een belangrijke 
rol heeft in een proces, dan willen 
we de andere betrokkenen zo vroeg, 
veel en vaak als mogelijk betrekken 
bij de vorming en uitvoering van dat 
beleid. Dat is een voorwaarde voor 
vruchtbare samenwerking en het 
creëert draagvlak. 

• Wij gaan verder met het 
doorontwikkelen van (burger)
participatie met duidelijke rollen, 
procedures en wederzijdse 
verwachtingen. De communicatie 
vanuit de gemeente krijgt daarbij 
zorgvuldige aandacht. 
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Samenwerking met andere overheden

We zijn terughoudend in het aangaan van samenwerkingsverbanden.  

We staan op het standpunt dat we lokaal doen wat lokaal kan en in een 

groter verband gaan samenwerken als dat nodig is. 

Wij kunnen niet alles zelf en werken samen met de gemeenten Barendrecht 
en Albrandswaard in de ambtelijke BAR-organisatie om de inwoners en 
ondernemers van Ridderkerk de dienstverlening te kunnen blijven bieden 
waar zij recht op hebben. Het algemeen en het dagelijks bestuur van de BAR-
organisatie is samengesteld uit de colleges van de drie gemeenten. Wij zijn in die 
hoedanigheid verantwoordelijk voor personeel en organisatie, informatiebeleid 
en automatisering en voor de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. 
Wij bepalen als bestuur van Ridderkerk zelf hoe die dienstverlening plaatsvindt en 
wat het voorzieningenniveau in Ridderkerk moet zijn.

Veiligheid 

Aan de burgemeester zijn bij wet 

bevoegdheden op het terrein 

van openbare orde en veiligheid 

opgedragen. Als gemeentebestuur 

zorgen we voor een schone, hele 

en veilige leefomgeving, zodat de 

randvoorwaarden voor veiligheid 

in de openbare ruimte aanwezig 

zijn.

Het succes van de Ridderkerkse 
buurtpreventie is zelfs over de 
landsgrenzen bekend. Ondanks de 
inzet van de politie en buurtpreventie 
is het aantal inbraken fors gestegen. 
Aan het terugdringen van 
criminaliteit willen wij een bijdrage 
leveren. 

• Wij steunen initiatieven om meer 
Ridderkerkse vrijwilligers bij 
de politie te werven, die dan in 
Ridderkerk worden ingezet.

• Indien dat noodzakelijk is voor een 
veiliger Ridderkerk, steunen wij de 
inzet van (mobiele) camera’s. 

• Indien dat noodzakelijk is voor 
een veiliger Ridderkerk, steunen 
wij extra inzet, andere inzet 
of uitbreiding van taken van 
bijzondere opsporingsambtenaren.

Veiligheid bij evenementen is 
een zaak van de organisatoren. 
De gemeente toetst als 
vergunningverlener of de veiligheid 
van bezoekers van een evenement 
gewaarborgd is. Daar zijn we streng 
op, maar we zijn ook hulpvaardig 
naar de organisatoren bij het uit 
de weg ruimen van obstakels die 
vergunningverlening in de weg staan. 

• Wij communiceren helder over 
ieders verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden bij de voorbereiding 
en de uitvoering van een 
evenement.

Als dat nodig is, werken we met nog 
meer gemeenten samen. We kijken 
daarbij niet alleen naar de gemeenten 
in de huidige Stadsregio Rotterdam, 
maar ook daar buiten.

De Stadsregio Rotterdam zal 
waarschijnlijk op 1 januari 2015 
ophouden te bestaan. Op dat moment 
vervalt ook de samenwerking op het 
gebied van de verdeling van de Bdu-
gelden (Bdu = brede doeluitkering) 
voor verkeer en vervoer. Zeer 
waarschijnlijk wordt de verdeling van 
de Bdu-gelden dan ondergebracht 
bij een vervoersautoriteit van de 
Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH). Wij willen invloed 
blijven uitoefenen op de verdeling 
van de Bdu-gelden. De voorgestelde 
koppeling van deelname aan de 
vervoersautoriteit en economie 
kan voor Ridderkerk voordelen 

bieden, omdat in dat geval een keten 
kan ontstaan op onder andere het 
gebied van AGF-logistiek. Door de 
economische samenwerking binnen 
de MRDH kan nog meer gezamenlijk 
worden opgetrokken in de richting 
van internationale bedrijven, van het 
telen en veredelen in het Westland, 
tot verwerken en logistiek in Nieuw 
Reijerwaard. 

• Wij stellen ons kritisch op bij het 
aangaan en de uitbreiding van 
samenwerkingsverbanden en 
willen de voordelen daarvan voor 
Ridderkerk vooraf aangetoond zien.

• Onder voorbehoud dat de Bdu-
gelden worden overgedragen 
aan een vervoersautoriteit bij de 
MRDH nemen wij deel aan de 
Gemeenschappelijke Regeling  
MRDH voor wat betreft de 
vervoersautoriteit en economie.
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Leefomgeving en duurzaamheid

Het beheer van de buitenruimte in Ridderkerk gebeurt op basis van het 

vastgestelde niveau van onderhoud voor een bepaald gebied. Wat ons 

betreft is in veel gevallen het minimumniveau bereikt. We waarderen het 

eigene van de diverse wijken en buurten en we bevorderen met onder 

andere inzet van wijkregie de gemeenschapszin. 

Met de wijkregisseur als schakel tussen de wijkbewoners, het gemeentebestuur 
en de medewerkers zorgen we voor de integrale aanpak van in de wijk 
levende onderwerpen. De wijkregisseur heeft daarbij een coördinerende rol. 
Niet overnemen, maar loslaten met de kracht van de buurt als uitgangspunt: 
dat vraagt om een open houding van beide kanten, zodat we met elkaar tot 
betere samenwerkingsresultaten kunnen komen. Ons doel is een samenleving 
waarin de mensen betrokken zijn bij elkaar en bij de buurt waarin zij leven. 
In dit proces is het van belang om helder over de wederzijdse verwachtingen 
te communiceren. Als er sprake is van daadwerkelijke overdracht van taken 
aan de samenleving, begeleiden wij dat proces om zodoende de gezamenlijke 
doelstellingen te realiseren.
 
Steeds meer burgers zijn zelf actief 
bezig met het werken aan een beter 
milieu. Mensen wekken duurzame 
energie op en scheiden hun afval. 
In Ridderkerk zijn al vele jaren het 
platform Milieu en Duurzaamheid 
en de Natuurvereniging Ridderkerk 
actief. De gemeente ondersteunt en 
stimuleert initiatieven en geeft zelf 
het goede voorbeeld. Duurzaamheid 
is voor ons een manier van denken 
en leven. Wij gaan uit van hergebruik 
van goederen en geven daarom 
ruim baan aan kringloopinitiatieven. 
Duurzaamheid is voor deze 
coalitie een vast onderwerp bij de 

besluitvorming, dat we praktisch 
invullen.

• Verbetering van de luchtkwaliteit 
in Ridderkerk heeft onze blijvende 
aandacht.

• Bij herstructurering en 
nieuwbouwprojecten onderzoeken 
wij de mogelijkheid om 
tegelijkertijd een glasvezelnetwerk 
aan te leggen. 

• In overleg met de woningbezitters 
zoeken wij naar mogelijkheden 
om meer bestaande woningen 
energieneutraal te maken.

Cultuur
Wie zijn omgeving niet kent, voelt 
zich niet snel thuis. Het oude 
centrum van Ridderkerk met aan de 
Kerksingel de Oudheidkamer, waar 
iedereen kennis kan nemen van de 
Ridderkerkse geschiedenis, is een 
andere wereld dan het naastgelegen 
moderne centrum. In de oudere 
wijken zijn nog meer pareltjes te 
vinden met cultuur-historische 
waarden. In samenwerking met 
particulieren, ondernemers en 
organisaties zullen we hier zuinig 
op zijn en deze zo goed mogelijk 
bewaren.

Evenementen geven kleur aan de 
samenleving en zorgen voor een 
levendige gemeente. Als gemeente 
stimuleren en ondersteunen wij 
evenementen, die door particulier 
initiatief en verenigingen worden 
georganiseerd. Wij zijn trots op de 
Ridderkerkse vrijwilligerscultuur en 
prijzen ons gelukkig dat die cultuur 
er is; we willen daarin investeren. Wij 
dringen ons daarbij niet op om zaken 
over te nemen, maar stimuleren en 
ondersteunen waar dat nodig is of 
gewenst wordt.
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Decentralisaties Sociaal Domein

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente nieuwe taken op het gebied van de 

AWBZ, Jeugdzorg en Werk en Inkomen. Dit betekent een grote uitbreiding 

van taken en middelen, gepaard met een grote bezuiniging door de 

rijksoverheid. 

Dat stelt ons voor een zware opgave die niet gerealiseerd kan worden als we de 
huidige werkwijze en kaders in stand houden. Er is meer nodig. Dit “meer” zien 
wij in het beter benutten van het potentieel in de maatschappij, en het zoveel 
mogelijk beperken van gebruik van individuele en zware hulp.

Wij zetten in op de volgende speerpunten:

1. Communicatie
Er is nog veel onduidelijkheid 
over de definitieve plannen van 
de Rijksoverheid. Inwoners die nu 
gebruik maken van zorg zijn hierdoor 
ongerust. Wij zullen de inwoners van 
Ridderkerk daarom regelmatig via 
alle mogelijke kanalen op de hoogte 
houden van de veranderingen.

2. De inwoner centraal
We willen de beweging maken van 
‘zorg verlenen’ naar ‘versterken van 
de eigen kracht en het eigen netwerk 
van inwoners’. Dat doen we samen 
met onze partners in de wijkteams. 
Ondersteuningsvragen van inwoners 
die op zorg zijn aangewezen, 
willen we door middel van vroege 

signalering snel in beeld krijgen. In 
het eerste contact met de burger staat 
de vraag achter de vraag centraal. 
Op deze manier willen we maatwerk 
bieden. Het blijft voor inwoners 
mogelijk om zorg te ontvangen die 
aansluit bij de zorginhoudelijke, 
levensbeschouwelijke of culturele 
wensen. We blijven de mogelijkheid 
bieden om zorg zelf in te kopen door 
middel van het persoonsgebonden 
budget. Voor hulp en ondersteuning 
kan een eigen bijdrage worden 
gevraagd. Voorzover dat mogelijk is, 
maken we de verbinding naar werk. 
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3. Integraliteit. Optimale 
samenwerking tussen de 
domeinen en tussen partners

Ons uitgangspunt is een integrale 
aanpak: één gezin, één plan, één 
regisseur. Om vroegtijdig te kunnen 
signaleren is samenwerking met en 
tussen partners noodzakelijk. Deze 
samenwerking is belangrijk om 
integraal te werken en overlap in 
zorg te voorkomen. We willen daarbij 
samenwerken met organisaties die 
proactief meedenken en werken aan 
de veranderingsopgave in de zorg. 

• Wij ondersteunen en faciliteren 
initiatieven van particulieren 
en organisaties die de sociale 
samenhang vergroten. 

• Wij zetten extra in op lichte vormen 
van ondersteuning, zodat op die 
manier de instroom naar zwaardere 
zorg voorkomen wordt.

Partners functioneren het beste als ze 
in een buurt of wijk meerdere klanten 
hebben. Wij stimuleren hen daarom 
om vanuit hun eigen identiteit en 
expertise samen te werken en wij 
nemen hierbij de regie.

4. Inzet op preventie met het 
behoud van een goede basis 
van zorg

We werken preventief. Dit doen we 
door bij de vraag van de inwoner te 
kijken hoe we de eigen kracht en 
het eigen netwerk van de inwoner 
kunnen versterken. Wanneer 
ondersteuning nodig is, ligt de 
nadruk op  ondersteuning op maat. 

De bedoeling is dat met vroege 
signalering en het op tijd inzetten 
van de juiste ondersteuning minder 
beroep wordt gedaan op zware, 
duurdere zorg. De zorg wordt zoveel 
mogelijk in het eigen netwerk 
georganiseerd. Wanneer dit niet 
mogelijk is, ondersteunen we met 
algemene voorzieningen en zorgen 
we voor het noodzakelijke vangnet. 
Voor inwoners die zware hulp nodig 
hebben, garandeert de gemeente 
dat zij hierop kunnen rekenen. Bij 
de verschillende vormen van zorg 
is keuzevrijheid een belangrijk 
uitgangspunt.

5. Mantelzorg en 
vrijwilligerswerk

De veranderingen in de zorg vragen 
de komende periode nog meer van 
mantelzorgers en aan inzet van 
vrijwilligers. We vinden het belangrijk 
dat zij zich gesteund voelen. We 
willen overbelasting bij mantelzorgers 
voorkomen door bijvoorbeeld de inzet 
van respijtzorg. Ook dagbesteding 
kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan het ontlasten van mantelzorgers 
en eraan bijdragen dat inwoners met 
een zorgvraag langer thuis kunnen 
blijven wonen. 

• We bekijken samen met aanbieders 
op welke manier we, in het licht van 
de bezuinigingen, dagbesteding zo 
veel als mogelijk in stand kunnen 
houden.

Daarnaast zoeken we naar 
vernieuwende manieren om 
vrijwilligers actief te betrekken 
bij de zorg door onder andere 
mogelijkheden te bieden voor het 
volgen van trainingen. Onze speciale 
aandacht gaat uit naar de groeiende 
groep ouderen in Ridderkerk. Deze 
neemt een belangrijke plek in onze 
samenleving in. De kennis en kunde 
van deze groep kunnen we goed 
gebruiken. De jonge oudere, die 
nog midden in het leven staat, kan 
nog veel betekenen als vrijwilliger 
of mantelzorger. Dat geldt niet voor 
iedereen en daarom is het belangrijk, 
dat het ouderenbeleid goed wordt 
ingericht op de verschillende 
behoeften en wensen. We besteden 
nadrukkelijk aandacht aan goede 
samenwerking tussen professionals, 
mantelzorgers en vrijwilligers. Wij 
nemen geen taken over, maar creëren 
mogelijkheden en geven impulsen 
om Ridderkerk sterker te maken.

6. Meetbare resultaten
We ontwikkelen een instrument om 
resultaten te meten. Daarbij maken 
we afspraken met partners om tot 
een goede registratie te komen, 
waarbij onnodige administratie en 
bureaucratie wordt voorkomen. Dit 
instrument moet voor 1 januari 2015 
gereed zijn, zodat we de effecten 
van het ingezette beleid de komende 
jaren goed kunnen monitoren. 
Uitgangspunt is dat de nieuwe taken 
binnen het aan ons overgedragen 
budget worden geregeld.
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Onderwijs en accommodaties

Wij vinden goede, duurzame en veilige onderwijshuisvesting belangrijk. 

Ouders moeten voor hun kinderen een school kunnen kiezen die past bij 

hun levensovertuiging en in het verlengde ligt van de opvoeding thuis. 

Op zulke scholen kunnen kinderen zich ontplooien en in een vertrouwde 
omgeving opgroeien. Besluitvorming over hergebruik en andere invulling van 
leegstaande schoolgebouwen en gemeentelijk vastgoed vindt in 2014 plaats. 
Hierbij worden ook het gebruik en de exploitatie van het multifunctioneel 
centrum in het gemeentehuis betrokken. Leegstaand vastgoed waarvoor geen 
nieuwe bestemming voorzien is, wordt zo spoedig mogelijk gesloopt. 

Voor kinderen die dat nodig hebben, 
is er het leerlingenvervoer. Daarbij 
is uitgangspunt, dat ritten zoveel 
mogelijk gecombineerd worden. 
Hierbij staat het belang van het kind 
voorop.

We brengen onderwijs en 
arbeidsmarkt met elkaar in contact 
en ondersteunen initiatieven voor 
maatschappelijke stages. Wij zullen 
streng toezien op schooluitval en 
–verzuim, want deze leiden in veel 
gevallen tot voortijdig schoolverlaten 
en daardoor tot minder kansen op de 
arbeidsmarkt.

Het experiment van de geïntegreerde 
leerroute VMBO-MBO2 is gericht op 
het behalen van een startkwalificatie 
voor de arbeidsmarkt. De bedoeling 
hiervan is om voortijdige schooluitval 
in het onderwijs te beperken. 
Uit onderzoek blijkt dat het 
percentage schooluitvallers in dit 
experiment belangrijk lager is dan in 
vergelijkbare groepen. De essentiële 
samenwerking, die dit vraagt tussen 
VMBO en MBO ondersteunen wij van 
harte. 

Op alle mogelijke manieren 
bestrijden we onderwijsachterstand 
en laaggeletterdheid. De bibliotheek 
is bij uitstek toegerust om (via de 
scholen) een bijdrage te leveren 
aan de leesbevordering van 
kinderen. Wij gaan hierover met de 
bibliotheek in gesprek en stellen ons 
op het standpunt dat alle huidige 
vestigingen van de bibliotheek 
in Ridderkerk geopend blijven. In 
het kader van de Participatiewet 
kunnen ook hier vrijwilligersplekken, 
werkervaringsplaatsen of stages 
worden aangeboden.
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Sport en Volksgezondheid

Wij vinden dat ieder mens in de gelegenheid moet zijn om  

te kunnen sporten. 

Sport en spel op jonge leeftijd is leuk en zorgt voor een goede lichamelijke 
ontwikkeling, die doorwerkt in volgende levensfases. Niet iedereen kan of wil 
echter lid zijn van een sportvereniging. De pilot die in Ridderkerk West is gestart 
met sporttoestellen in de openbare ruimte volgen wij nauwlettend. Aan de hand 
van de uitkomst bepalen wij of dit tot vervolgacties in andere wijken kan leiden.

Wij ondersteunen de plannen van 
sportverenigingen, welzijns- en 
ouderenorganisaties om met een 
gezamenlijke aanpak Ridderkerkers 
van alle leeftijden in de buurten en 
wijken meer te laten bewegen en 
sociaal actief te laten zijn. Naast 
het lopende onderzoek naar de 
accommodatie van KCR zullen wij 
een verbreed onderzoek naar alle 
sportaccommodaties in Ridderkerk 
uitvoeren. Daarbij brengen wij ook het 
gebruik voor andere doeleinden dan 

fysieke sport in beeld. Hierbij denken 
wij onder andere aan denksporten en 
dagbesteding voor ouderen.
In diverse wetenschappelijke 
publicaties is aangetoond, dat sport 
en beweging op iedere leeftijd 
wapens kunnen zijn in de strijd tegen 
overgewicht. In onze maatschappij 
zijn echter de verleidingen om te veel 
en ongezond te eten en te drinken 
enorm. Ook ontbreekt het veelal aan 
besef van de herkomst van onze 
voedingsmiddelen. Het rapport van 

de GGD over de gezondheid van de 
Ridderkerkse bevolking laat zien, dat 
er meer kinderen met overgewicht in 
Ridderkerk zijn, dan in vergelijkbare 
gemeenten.

• Wij gaan actief met de scholen en 
sportverenigingen in overleg om 
gezonde snacks te promoten en 
overgewicht tegen te gaan.

• Wij gaan in overleg met de 
basisscholen bezien of niet 
uitgegeven gemeentelijke 
volkstuinen en snippergroen 
beschikbaar kunnen worden 
gesteld om schooltuintjes in te 
richten.
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Werk & Inkomen (Participatiewet)

Het doel van de Participatiewet is dat het potentieel van werklozen, met of 

zonder beperking, met een integrale aanpak aan werk wordt geholpen. 

De gemeente wordt verantwoordelijk voor de re-integratie en 
inkomensondersteuning van burgers die voorheen een beroep konden doen 
op de Wwb of Wsw, en voor de nieuwe Wajong’ers. De Rijksoverheid voert 
bezuinigingen door op de regelingen. De bedoeling is dat mensen met een 
arbeidsbeperking voortaan zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de 
slag gaan. Ditzelfde geldt voor jonggehandicapten die over arbeidsvermogen 
beschikken. 

• Maximale lokale invulling van 
gemeentelijke opdrachten en 
de inzet van social return bij 
aanbesteding maken integraal 
deel uit van de gemeentelijke 
opdrachtverstrekking.

De regionale samenwerking in 
de arbeidsmarktregio vinden wij 
belangrijk, maar niet voldoende.
Wij zetten daarom samen met 
maatschappelijke partners een 
lokaal (BAR-)leer/werkbedrijf op. 

Werkzoekenden worden via een 
individuele praktijkgerichte aanpak 
opgeleid en begeleid naar werk. De 
verbinding met de decentralisaties 
AWBZ en Jeugdzorg vinden wij 
hierbij essentieel. Onze ambitie is om 
met een integrale benadering van 
zorg en begeleiding de kans op werk 
te vergroten. 

• Om werkgevers zoveel mogelijk 
te faciliteren koppelen we 
aan het leer/werkbedrijf een 
werkgeversservicepunt. Het 
lokale werkgeversservicepunt 
legt verbinding met het regionale 
werkbedrijf om vacatures zo snel 
mogelijk te kunnen vervullen. 

• Als werkgever en aanbesteder 
vervullen wij als gemeente een 
voorbeeldfunctie.
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Economie 

Vanwege de ligging en het goede vestigingsklimaat is er veel bedrijvigheid 

Ridderkerk. Er is ook een aantal fantastische bedrijven, dat wereldwijd aan 

de weg timmert, maar hier bijna onopgemerkt gevestigd is. 

Tijdens de bedrijfsbezoeken komt naar voren dat deze bedrijven hoger opgeleid 
personeel zoeken, dat in Ridderkerk niet voorhanden is. Door de bedrijven te 
bezoeken blijft het bestuur op de hoogte van wat er onder ondernemers leeft. 
Het ondernemersplatform is een belangrijke gesprekspartner. Daarnaast verdient 
de groeiende groep jonge ondernemers en zzp’ers die ruimte zoekt om elkaar te 
ontmoeten onze aandacht. 

Goede winkelvoorzieningen in de 
wijken en een bruisend winkelgebied 
in het centrum zijn geen geringe 
opgaven in een tijd dat via internet 
alles 24 uur per dag en 7 dagen van de 
week te koop is.
Wij zijn trots op de het winkelaanbod 
in de wijken, waar de Ridderkerker 
voor onder meer de dagelijkse 
boodschappen en een gezellig 
praatje terecht kan. In de wijken zijn 
daarnaast nog winkelstrips en soms 
losse winkels aanwezig, die zorgen 
voor levendigheid in de wijk. In 
het centrum van Ridderkerk is een 

gevarieerd aanbod van grote en kleine 
winkels gevestigd, dat veel bezoekers 
van buiten de gemeente trekt. 

• Wij breiden het aantal locaties met 
betaald parkeren niet uit. 

• De zondagse winkelsluiting 
handhaven wij en bij evenementen 
houden wij er rekening mee dat 
een flink deel van de Ridderkerkse 
bevolking hecht aan zondagsrust.

• Op basis van de uitkomsten van het 
onderzoek naar de detailhandel in 
Ridderkerk zullen wij onze visie op 
de totale winkelfunctie formuleren.

Het bedrijventerrein Nieuw 
Reijerwaard is in ontwikkeling en 
moet in de periode 2014 – 2018 
definitief vorm krijgen. Wij zetten 
voortvarend in op de ontwikkeling 
en houden daarbij de leefomgeving 
van inwoners langs de Rijksstraatweg 
nauwlettend in de gaten. In de 
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 
Reijerwaard zullen wij hieraan extra 
aandacht besteden en daarbij tevens 
de financiën in de gaten houden.

• Wij bezoeken regelmatig bedrijven.
• Wij zetten de acquisitie van 

bedrijven voor Cornelisland actief 
voort.

• Op de gemeentelijke website 
besteden wij ruim aandacht aan de 
bedrijvigheid in Ridderkerk.

• Bij gemeentelijke inkopen en 
aanbestedingen bepalen wij steeds 
vooraf welk belang groter is; de 
prijs/kwaliteitsverhouding of de 
prijs/kwantiteitsverhouding.
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Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Wij zorgen ervoor dat de bestemmingsplannen actueel zijn en actueel 

gehouden worden. In de bestemmingsplannen laten we ruimte voor ideeën 

en wensen van inwoners. 

We houden rekening met de identiteit en uitstraling van de woon- en 
leefomgeving en streven naar diversiteit waar dat kan. Daarbij houden wij 
rekening met wensen die voortkomen uit demografische ontwikkelingen 
zoals bouwen in relatie tot mantelzorg. Wij streven naar een evenwichtige 
woningvoorraad die is afgestemd op de behoefte van iedere leeftijdscategorie en 
voorkomt dat jongeren wegtrekken. Bij nieuwbouw en herstructurering bepalen 
we samen met de ontwikkelaar de gewenste variatie van de bebouwing en de 
optimale invulling van een gebied.

De reservering van het tramtracé 
werkt belemmerend bij de 
ontwikkeling van ruimtelijke plannen. 
We treden in overleg met andere 
overheden over het mogelijk opheffen 
van de ruimtelijke reservering van 
het tramtracé. We blijven staan 
voor bevordering van het openbaar 
vervoer. 

Wij streven naar herstructurering 
in plaats van naar uitbreiding 
van steen. Want het groen dat in 
Ridderkerk aanwezig is en geen 

bebouwingsbestemming heeft, willen 
we behouden en als dat mogelijk 
is, uitbreiden. Hetzelfde geldt voor 
het nog aanwezige groen rondom 
Ridderkerk, zoals het Waalbos en 
Bolnes-Zuid. Bij de uitgifte van 
gronden in Nieuw Reijerwaard is het 
beeldkwaliteitsplan bepalend voor de 
inpassing van de bebouwing in het 
landschap. Nieuw Reijerwaard wordt 
het voorbeeld van een duurzaam en 
groen ontwikkeld bedrijventerrein 
voor de AGF-sector.

• Om een breed samengestelde 
beroepsbevolking te verkrijgen, 
zorgen wij voor gevarieerde 
woonmilieus.

• Wij onderzoeken de behoefte naar 
en de mogelijkheden om opnieuw 
startersleningen beschikbaar te 
stellen.

• Samen met Woonvisie pakken 
wij de herstructurering van de 
verouderde woningvoorraad aan. 

• Wij monitoren leegstand op 
bedrijventerreinen en zetten in op 
herstructurering.

• We actualiseren de structuurvisie.
• Wij bezinnen ons op de wijze 

waarop wij tot een duurzame 
groene en voor iedereen 
toegankelijke invulling van de 
locatie “boomgaard” kunnen 
komen.

• Bij voorstellen voor 
bestemmingsplannen bieden wij 
geen ruimte voor vuurwerkopslag 
in woonwijken.
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Bereikbaarheid

Bereikbaarheid vraagt onze voortdurende aandacht. Goed openbaar vervoer 

is noodzakelijk om de bereikbaarheid in de toekomst te kunnen garanderen. 

Net zoals het voorkomen en tegengaan van sluipverkeer afkomstig van de 
rijkswegen. Onze speciale aandacht richt zich op fietsen, dat goedkoop, 
gezond en goed voor het milieu is. Wij bevorderen de veiligheid van kwetsbare 
verkeersdeelnemers door waar mogelijk over te gaan tot uitbreiding van 
vrijliggende fietspaden en ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk aan te 
leggen. Hoog op onze wensenlijst staat de aanleg van fietshighways.

Recreatie
Recreatie in de buitenruimte kan 
op veel plaatsen in Ridderkerk. Wie 
het slim aanpakt, kan de vele parken 
en groene gebieden aan elkaar 
knopen, uren wandelen of fietsen. 
Wij stimuleren het langzaam verkeer 
door de wandel- en fietspaden goed 
te onderhouden en te zorgen voor 
veilige oversteekmogelijkheden. 
We sluiten het fiets- en 
wandelnetwerk in de gemeente goed 

aan op bestaande netwerken buiten 
de gemeente. De plannen daarvoor 
in de gebiedsvisie Deltapoort 
steunen wij harte. In de gebiedsvisie 
Deltapoort zijn zogenoemde poorten 
en toeristische opstappunten 
gedefinieerd als plaatsen waar een 
recreant met de auto naartoe kan 
rijden om vandaar een gebied in te 
wandelen of te fietsen. De fast ferry 
en het driehoeksveer zijn belangrijke 
schakels in dat netwerk van fiets- en 

wandelroutes. De aanlegplaats aan 
de Schans voldoet aan de meeste 
criteria; alleen een horecavoorziening 
ontbreekt nog. Wij zullen ons 
inspannen om de plannen voor een 
horecavoorziening bij de Schans te 
doen slagen. Daar vandaan kunnen 
ook de Gorzen en de Crezéepolder 
worden bezocht. 

In Rijsoord ligt de Waal waar ’s zomers 
op het water en ’s winters als het vriest 
op het ijs kan worden gerecreëerd. 
Wij zijn zuinig op de beleving van 
ruimte en rust, die dit gebied de 
recreant naast de stedelijke omgeving 
biedt. Wij zien kansen om bij de 
ontwikkeling van bedrijventerrein 
Nieuw Reijerwaard schakels 
tussen groene gebieden te creëren. 
Aansluitende verbindingen voor 
fietsers en wandelaars en misschien 
zelfs een route voor kanovaarders.
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Financiën en grondbedrijf

Het financiële beleid is in de komende jaren gericht op een duurzaam 

begrotingsevenwicht (structureel sluitende begroting) en het op peil 

houden van het weerstandsvermogen. 

Wanneer bezuinigingen nodig 
zijn, zal eerst gekeken worden naar 
het verlagen van de uitgaven en 
pas daarna (indien nodig) naar het 
verzwaren van de lasten. Tarieven 
van leges en heffingen zijn maximaal 
kostendekkend. De invoering van de 
drie decentralisaties dient in principe 
binnen de daarvoor beschikbare 
budgetten plaats te vinden.
Wij zijn kritisch op het subsidiëren 
van organisaties, verenigingen of 
instellingen, want subsidies hebben 
een aanvullend karakter en moeten 
van nut zijn voor de samenleving.
De ontwikkeling van 
grondexploitaties (bedrijventerreinen 

en woningbouwlocaties) worden 
voortdurend nauwkeurig gevolgd en 
geactualiseerd. 
• De begroting van Ridderkerk is 

opgebouwd rond de burgerrollen 
van Waarstaatjegemeente. 
Waarstaatjegemeente houdt in 
de huidige opzet op te bestaan. 
Daarmee ontvalt de grond voor 
de vergelijking met de daarin 
opgenomen prestatiegegevens. 
Een andere opzet van de begroting 
– ingaande met de begroting 
voor 2016 - pakken wij na de 
zomervakantie in een interactief 
proces met de raad op.

BAR-organisatie
Bij de start van de BAR-organisatie 
is besloten, dat tot en met 2017 
een bedrag van 5 miljoen euro 
wordt bespaard op het door de 
drie gemeenten ingebrachte 
bedrijfsvoeringsbudget ten opzichte 
van het resultaat van de jaarrekening 
2011. Voor Ridderkerk is dat tot en met 
2017 een bedrag van 2 miljoen euro, 
die als besparing ingeboekt is. 

Financiële vertaling van dit
akkoord
De acties die in dit coalitieakkoord 
vermeld zijn, zullen in de periode 
van 2014 – 2018 plaatsvinden. De 
financiële gevolgen daarvan zullen 
wij in de jaarlijkse kadernota’s en 
begrotingen uitwerken.
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Tot slot

De rode draad in dit coalitieakkoord 

is: daar waar dat mogelijk is, zetten 

wij burgers in hun eigen kracht en 

daar waar dat kan, trekken wij ons 

als gemeentelijke overheid terug. 

Bij dit alles staan wij voor de 
kwetsbaren in de samenleving en 
zorgen wij samen met onze partners 
voor een zorgzame samenleving.

Wij danken de drie politieke partijen, 
die de moeite hebben genomen om 
te reageren op onze oproep om input 
te leveren voor dit coalitieakkoord. 
Daarvan hebben wij aanbevelingen 
verwerkt of uitgevoerd, zoals de 
suggestie om met maatschappelijke 
partners te overleggen.

Communicatie

Steeds meer dienstverlening zal zich digitaal gaan afspelen en de 

gemeente bereidt zich daarop voor. Digitaal vergunning aanvragen, 

bestemmingsplannen en andere plannen inzien, bekendmakingen van de 

overheid lezen, het is mogelijk. 

Toch blijft het menselijke contact tijdens een bezoek of aan de telefoon een grote 
rol spelen in de dienstverlening. Er blijft een segment van de samenleving over 
dat niet gelooft in digitale dienstverlening, geen pc met internetverbinding heeft 
of gewoon liever iemand spreekt. Hoewel wij daar begrip voor hebben, stimuleren 
wij het gebruik van digitale kanalen.

• Wij stimuleren het gebruik van digitale toepassingen en social media.
• Doorontwikkeling van de gemeentelijke website heeft prioriteit.
• Wij houden onze inwoners op de hoogte van onze besluiten en officiële 

bekendmakingen. Daarvoor zetten wij naast de voorgeschreven digitale 
kanalen ook ons Gemeentejournaal in De Combinatie in, Wij willen het 
Gemeentejournaal uitbouwen tot een aantrekkelijk informatiekanaal om 
gemeentelijk beleid toe te lichten en ontwikkelingen te belichten. .
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In de raadsperiode 2014-2018 krijgt Ridderkerk te maken  
met grote veranderingen. 

Taken van het Rijk gaan over naar de gemeente. Volgens de coalitiepartijen 
Leefbaar Ridderkerk, SGP, CDA en ChristenUnie geven deze ontwikkelingen, 
naast onzekerheden, ook mogelijkheden.
Een mogelijkheid om de kracht in de samenleving en van individuele inwoners 
meer tot zijn recht te laten komen: afhankelijkheid veranderen in kracht.
Dan blijft er voor de overheid voldoende ruimte over om er te zijn voor mensen 
die nog niet of niet meer in staat zijn op eigen kracht overeind te blijven: 
niemand tussen wal en schip. 

Dit coalitieakkoord
De rode draad in dit coalitieakkoord is: daar waar dat mogelijk is, zetten 
wij burgers in hun eigen kracht en daar waar dat kan, trekken wij ons als 
gemeentelijke overheid terug. Bij dit alles staan wij voor de kwetsbaren in 
de samenleving en zorgen wij samen met onze partners voor een zorgzame 
samenleving.

Ridderkerk, mei 2014

Veranderen 
in kracht

Leefbaar Ridderkerk,  

Henk Dokter

SGP,  

Kees van der Duijn Schouten

CDA,  

Peter Meij

ChristenUnie,  

Marten Japenga


