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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Collegeprogramma 2022-2026 en 1e wijziging 
Programmabegroting 2023

College van burgemeester 
en wethouders 
4 oktober 2022

Zaaknummer
604626
 

Portefeuillehouder
Henk van Os

Commissie Samen leven en 
Samen wonen RK 
18 oktober 2022

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.bastiaansen@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
3 november 2022
 

Geadviseerd besluit
1. Het collegeprogramma 2022-2026 Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk voor kennisgeving 
aan te nemen.

2. De 1e wijziging Programmabegroting 2023 vast te stellen en te verwerken in de begroting 2023.

3. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:
• € 58.000 voor de aanschaf van een 2e mobiele camera unit (mcu) en daarbij een 

afschrijvingstermijn van 4 jaar te hanteren.
• € 50.000 voor de realisatie van een recreatieve fiets- en wandelverbinding tussen De Gorzen 

en de jachthaven en daarbij een afschrijvingstermijn van 20 jaar te hanteren.
• € 230.000 voor de realisatie van de - in de gebiedsvisie Rivieroevers benoemde - ontbrekende 

verbindingen langs het Havenkanaal naar de Jachthaven en daarbij een afschrijvingstermijn 
van 20 jaar te hanteren.

• € 50.000 voor het uitbreiden van de skatebaan t.b.v. een bredere doelgroep en daarbij 
een afschrijvingstermijn van 20 jaar te hanteren.

• € 270.000 voor de realisatie van een pumptrackbaan en daarbij een afschrijvingstermijn van 
15 jaar te hanteren.

• € 130.000 voor de realisatie van een verbindend recreatief pad naar de Schans en daarbij een 
afschrijvingstermijn van 20 jaar te hanteren. 

• € 50.000 voor de realisatie van een getijdennatuur en daarbij een afschrijvingstermijn van 20 
jaar te hanteren.

4. De incidentele lasten uit het collegeprogramma te dekken door een onttrekking uit de Algemene 
Reserve van € 1.428.500 in 2023 en € 125.000 in 2024.



2/4

Raadsvoorstel
Inleiding
In april 2022 is het coalitieakkoord "Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk" van Partij 18PLUS, 
SGP, CDA en VVD aangeboden. Hierin zijn de hoofdlijnen opgenomen waaraan de coalitie zich heeft 
verbonden. De inhoud van het coalitieakkoord is uitgewerkt naar een collegeprogramma voor de 
komende vier jaar. Daarbij zijn ook de financiële gevolgen in beeld gebracht, waarbij voorgesteld 
wordt om deze te verwerken in de 1e wijziging van de Programmabegroting 2023.

Het integrale beeld van alle P&C documenten (structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2022 
inclusief septembercirculaire, Programmabegroting 2023 en collegeprogramma) is gepresenteerd in 
een separate aanbiedingsbrief.

Beoogd effect
Het kennisnemen van het collegeprogramma en het verwerken van de financiële consequenties in de 
Programmabegroting 2023.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1 Hiermee wordt de raad in kennis gesteld van het collegeprogramma.

2.1 Hiermee worden de financiële gevolgen van het collegeprogramma verwerkt in de 
Programmabegroting 2023.

3.1 / 4.1 Hiermee dekken we incidentele kosten door incidentele baten. Structurele kosten worden 
structureel gedekt. 

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
N.v.t.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
In de aanbiedingsbrief d.d. 4 oktober 2022 (kenmerk 544626) wordt het integrale financiële beeld 
weergegeven.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Inclusiviteitstoets
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
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de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Collegeprogramma Ridderkerk 2022 2026  
2. 1e begrotingswijziging 2023  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
3 november 2022

Zaaknummer:
604626

Onderwerp:
Collegeprogramma 2022-2026 en 
1e wijziging Programmabegroting 
2023

Commissie samen leven en 
samen wonen rk
18 oktober 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 4 oktober 2022,

BESLUIT:

1. Het collegeprogramma 2022-2026 Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk voor kennisgeving 
aan te nemen.

2. De 1e wijziging Programmabegroting 2023 vast te stellen en te verwerken in de begroting 2023.

3. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:
• € 58.000 voor de aanschaf van een 2e mobiele camera unit (mcu) en daarbij een 

afschrijvingstermijn van 4 jaar te hanteren.
• € 50.000 voor de realisatie van een recreatieve fiets- en wandelverbinding tussen De Gorzen 

en de jachthaven en daarbij een afschrijvingstermijn van 20 jaar te hanteren.
• € 230.000 voor de realisatie van de - in de gebiedsvisie Rivieroevers benoemde - ontbrekende 

verbindingen langs het Havenkanaal naar de Jachthaven en daarbij een afschrijvingstermijn 
van 20 jaar te hanteren.

• € 50.000 voor het uitbreiden van de skatebaan t.b.v. een bredere doelgroep en daarbij 
een afschrijvingstermijn van 20 jaar te hanteren.

• € 270.000 voor de realisatie van een pumptrackbaan en daarbij een afschrijvingstermijn van 
15 jaar te hanteren.

• € 130.000 voor de realisatie van een verbindend recreatief pad naar de Schans en daarbij een 
afschrijvingstermijn van 20 jaar te hanteren. 

• € 50.000 voor de realisatie van een getijdennatuur en daarbij een afschrijvingstermijn van 20 
jaar te hanteren.

4. De incidentele lasten uit het collegeprogramma te dekken door een onttrekking uit de Algemene 
Reserve van € 1.428.500 in 2023 en € 125.000 in 2024.


