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Voorwoord 

Voorwoord 

In de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 is vastgesteld dat tweemaal per jaar een 
tussenrapportage wordt opgesteld, namelijk over de eerste drie maanden en de tweede over de 
eerste acht maanden. In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op 
doelstellingen en budgetten weergegeven en geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en 
controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat 
voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn. 
 
Voor u ligt de 1e Tussenrapportage 2021. De tussenrapportage is anders van opzet dan dat u gewend 
bent. De doorontwikkeling van onze P&C-producten en het gebruik van een applicatie ter 
ondersteuning hiervan leiden tot een opzet die meer aansluit op de begroting en jaarstukken. Er is 
meer integraliteit per programma. Alle mutaties zijn verzameld per programma en zo wordt 
weergegeven wat het resultaat voor het saldo per programma is. 
 
Nieuw in de tussenrapportage is een inzicht in het structurele begrotingssaldo. Voor het inzicht in de 
financiële positie op korte en langere termijn is het voor de raad van groot belang om een goed beeld 
te hebben van het structureel begrotingssaldo. Ook bij het nemen van besluiten met grotere financiële 
gevolgen is het van belang dat raadsleden kunnen zien wat de gevolgen daarvan zijn op langere 
termijn. 
 
Het saldo van deze tussenrapportage wordt vooral gekleurd door het Sociaal domein. Met grote 
opgaven voor huishoudelijke verzorging en lokale jeugdhulp. 
In voorgaande jaren werd het saldo van de onderbesteding op kapitaallasten van investeringen 
toegevoegd aan het budget voor duurzame energietransitie. Vanaf 2021 is ervoor gekozen om hier 
een structureel karakter aan te geven. 
 
De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2020 worden in 2021 gedekt uit de algemene 
reserve. Deze werkwijze is gelijk aan de voorgaande jaren. 
 
Volgens het Besluit begroting en verantwoording moeten personeelskosten en huisvestingskosten ten 
laste van de diverse taakvelden in de begroting worden gebracht. De (budgettair neutrale) technische 
wijziging van de verdeling van de BAR-bijdrage over de programma’s en taakvelden is gebaseerd op 
de procentuele verdeling van 2021 en wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische 
wijziging vindt u in bijlage 1. 
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Leeswijzer 

Leeswijzer 

De 1e Tussenrapportage 2021 bestaat uit twee delen: 
 

1. Het financiële deel. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per 
programma met de toelichting op de mutaties en overzicht van de investeringen met ook 
daarbij een toelichting. 

2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de toedeling van de personeelskosten aan de 
taakvelden, de openstaande raadstoezeggingen en de bestuursrapportage van het Sociaal 
Domein. 
 

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart toegelicht. 
 
De kolom ‘Begroting 2021 na wijziging’ toont het saldo van de begroting 2021 inclusief de eerste 
wijziging op de begroting van structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2020. 
De kolom BN/DP/RB geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale 
wijziging, DP staat voor doorgeschoven prestatie en RB staat voor raadsbesluit. Zo wordt inzicht 
gegeven in de aard van de mutatie. 
 
De teksten bij de posten voor doorgeschoven prestaties zijn een kopie van de teksten zoals deze 
opgenomen zijn in de Jaarstukken 2020. 
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Deel 1 - Financiën  
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Financiële samenvatting 

Incidentele baten en lasten en structureel saldo 

De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2021 tot en met 2024 
de volgende financiële effecten: 
 

  2021 2022 2023 2024 

Saldo van lasten en baten vóór reserves -5.904.500 -3.431.800 -2.256.200 -2.207.800 

Stortingen en onttrekkingen aan reserves 8.189.700 5.381.100 4.046.600 4.167.300 

Begrotingssaldo na bestemming 2.285.200 1.949.300 1.790.400 1.959.500 

Begrotingswijzigingen:     
1e wijziging 2021 (gevolgen 2e turap 2020) -1.057.700 -635.800 -473.500 -261.500 

Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2021 1.227.500 1.313.500 1.316.900 1.698.000 

Uitkomst 1e tussenrapportage 2021 -2.485.645 -1.379.620 -1.764.833 -1.629.033 

Saldi na 1e Tussenrapportage 2021 -1.258.145 -66.120 -447.933 68.967 

     
Structureel begrotingssaldo 2021 2021 2022 2023 2024 

Begrotingssaldo na bestemming 2.285.200 1.949.300 1.790.400 1.959.500 

Waarvan incidentele lasten en baten (saldo) 2.745.300 1.558.100 650.700 350.000 

Structureel begrotingssaldo -460.100 391.200 1.139.700 1.609.500 

Structurele mutaties in 1e wijziging 2021 (gevolgen 2e turap 2020) -918.600 -285.800 -298.500 -261.500 

Structureel saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2021 -1.378.700 105.400 841.200 1.348.000 

Structurele mutaties in 1e tussenrapportage 2021 -872.333 -1.148.533 -1.704.833 -1.629.033 

Structurele saldi na 1e Tussenrapportage 2021 -2.251.033 -1.043.133 -863.633 -281.033 
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Financiële rapportage 

ExploitatieProgramma Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 2021 Begroting 
2021 na 
mutatie 

Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 

1 Bestuur en 
(overheids)participatie 

      

Lasten -4.225.000 -1.635.338 -5.860.338 -740.159 -614.459 -574.459 

Baten 1.144.200  1.144.200    

Saldo van baten en lasten -3.080.800 -1.635.338 -4.716.138 -740.159 -614.459 -574.459 

Stortingen -48.500  -48.500    

Onttrekkingen  459.700 459.700    

Mutaties reserves -48.500 459.700 411.200    

Totaal 1 Bestuur en 
(overheids)participatie 

-3.129.300 -1.175.638 -4.304.938 -740.159 -614.459 -574.459 

2 Veiligheid       

Lasten -3.557.900 -96.300 -3.654.200 -64.800 -62.000 -7.100 

Baten 977.400 255.000 1.232.400    

Saldo van baten en lasten -2.580.500 158.700 -2.421.800 -64.800 -62.000 -7.100 

Totaal 2 Veiligheid -2.580.500 158.700 -2.421.800 -64.800 -62.000 -7.100 

3 Verkeer, vervoer en 
wegen 

      

Lasten -8.027.700 -1.051.750 -9.079.450 -47.650 -221.450 -221.450 

Baten 475.300 976.000 1.901.300    

Saldo van baten en lasten -7.552.400 -75.750 -7.178.150 -47.650 -221.450 -221.450 

Stortingen -2.465.700 404.000 -2.061.700 991.100 165.900 165.900 

Onttrekkingen 3.264.400 213.300 3.027.700 -1.086.000 -260.800 -260.800 

Mutaties reserves 798.700 617.300 966.000 -94.900 -94.900 -94.900 

Totaal 3 Verkeer, vervoer 
en wegen 

-6.753.700 541.550 -6.212.150 -142.550 -316.350 -316.350 

4 Economische zaken       

Lasten -1.867.700 -465.100 -2.332.800 62.400 62.400 62.400 

Baten 2.212.200 -806.000 1.406.200 -29.200 -29.200 -29.200 

Saldo van baten en lasten 344.500 -1.271.100 -926.600 33.200 33.200 33.200 

Onttrekkingen  160.900 160.900    

Mutaties reserves  160.900 160.900    

Totaal 4 Economische 
zaken 

344.500 -1.110.200 -765.700 33.200 33.200 33.200 

5 Onderwijs       

Lasten -1.701.900 -1.410.807 -3.112.707 -239.700 -239.700 -239.700 

Baten 573.900 1.174.307 1.748.207 3.200 3.200 3.200 

Saldo van baten en lasten -1.128.000 -236.500 -1.364.500 -236.500 -236.500 -236.500 

Totaal 5 Onderwijs -1.128.000 -236.500 -1.364.500 -236.500 -236.500 -236.500 
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ExploitatieProgramma Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 2021 Begroting 
2021 na 
mutatie 

Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 

6 Cultuur, sport en groen       

Lasten -8.542.600 -176.300 -8.718.900 -10.500 -10.500 9.500 

Baten 25.800  25.800    

Saldo van baten en lasten -8.516.800 -176.300 -8.693.100 -10.500 -10.500 9.500 

Stortingen -1.273.800 73.800 -1.200.000 73.800 73.800 73.800 

Onttrekkingen 1.578.800 67.000 1.645.800 -28.800 -28.800 -28.800 

Mutaties reserves 305.000 140.800 445.800 45.000 45.000 45.000 

Totaal 6 Cultuur, sport en 
groen 

-8.211.800 -35.500 -8.247.300 34.500 34.500 54.500 

7 Sociaal domein       

Lasten -52.591.500 -1.889.866 -54.481.366 -1.276.666 -1.268.779 -1.268.779 

Baten 13.294.700 163.700 13.458.400    

Saldo van baten en lasten -39.296.800 -1.726.166 -41.022.966 -1.276.666 -1.268.779 -1.268.779 

Onttrekkingen 150.000 55.300 205.300    

Totaal 7 Sociaal domein -39.146.800 -1.670.866 -40.817.666 -1.276.666 -1.268.779 -1.268.779 

8 Gezondheid en 
duurzaamheid 

      

Lasten -16.920.400 1.822.455 -15.097.945 -42.145 52.155 24.555 

Baten 13.835.400 -1.442.700 12.392.700 -1.095.700 -437.900 -178.300 

Saldo van baten en lasten -3.085.000 379.755 -2.705.245 -1.137.845 -385.745 -153.745 

Stortingen -4.000.000 -2.700.000 -6.700.000    

Onttrekkingen 7.710.600 1.916.000 9.626.600 984.100 232.000  

Mutaties reserves 3.710.600 -784.000 2.926.600 984.100 232.000  

Totaal 8 Gezondheid en 
duurzaamheid 

625.600 -404.245 221.355 -153.745 -153.745 -153.745 

9 Ruimtelijke 
ontwikkeling, wonen en 
maatschappelijk 

      

Lasten -19.670.700 -808.900 -20.479.600 451.700 331.600 331.600 

Baten 11.761.900 847.100 12.609.000    

Saldo van baten en lasten -7.908.800 38.200 -7.870.600 451.700 331.600 331.600 

Stortingen -693.600  -693.600    

Onttrekkingen 831.100 939.800 1.770.900 213.000   

Mutaties reserves 137.500 939.800 1.077.300 213.000   

Totaal 9 Ruimtelijke 
ontwikkeling, wonen en 
maatschappelijk 

-7.771.300 978.000 -6.793.300 664.700 331.600 331.600 

13 Buiten programma's       

Lasten -15.405.500 -1.410.300 -16.815.800 216.400 201.700 222.600 

Baten 82.447.900 1.656.500 84.104.400 286.000 286.000 286.000 

Saldo van baten en lasten 67.042.400 246.200 67.288.600 502.400 487.700 508.600 

Stortingen -29.440.100  -29.440.100    

Onttrekkingen 31.376.500 222.854 31.599.354    

Mutaties reserves 1.936.400 222.854 2.159.254    

Totaal 13 Buiten 
programma's 

68.978.800 469.054 69.447.854 502.400 487.700 508.600 

Totaal 1.227.500 -2.485.645 -1.258.145 -1.379.620 -1.764.833 -1.629.033 
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Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie 

Wat mag het kosten? 

 
BN/ DP/ 

RB 
Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Lasten            

0.1:Bestuur  -3.249.800         

Contributie van de MRDH en de 
Landschapstafel IJsselmonde 

 
  26.000       

BAR-bijdrage            

Digitalisering bouwdossiers  BN   -58.500       

Inhuur extra beleidscapaciteit voor beleid 
rondom corona gerelateerde zaken 

 
  -34.300       

Kostprijsverhogende BTW    -79.700 -79.700 -79.700 -79.700 

Doorgeschoven prestatie, project GIDS DP   -87.800       

Doorgeschoven prestatie, SPP DP   -51.900       

Doorgeschoven prestatie, Implementatie 
omgevingswet 

DP 
  -82.200       

Taken en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot statushouders  

 
  -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 

Inhuur gemeentecontroller    -38.000 -38.000     

Tozo heroriëntatie (Corona) BN   -34.100       

Tozo heroriëntatie (Corona) BN   34.100       

Tozo inhuurkosten BUIG (Corona) BN   -94.800       

Tozo inhuurkosten BUIG (Corona) BN   94.800       

SV- en pensioenpremie    -52.100 -52.100 -52.100 -52.100 

Periodieken    -147.300 -147.300 -147.300 -147.300 

Corona communicatie    -29.900       

Inhuur 2 communicatieadviseurs voor 
Duurzaamheid 

BN 
  -59.000       

Inwerkingtreding omgevingswet    -57.200 -72.900     

Uitkering SPUK middelen voor hulp 
gedupeerden toeslagenaffaire 

BN 
  -34.800       

Inhuurkrachten TONK    -27.500       

Extra budget i.v.m. toename 
omgevingsvergunningen 

 
  -152.600       

Extra inhuur BOA 's    -46.000       

Telefoonkosten en datacommunicatie    -29.400 -29.400 -29.400 -29.400 

Budget voor pilot Uitvoeringsplan 
Informatieveiligheid en Privacy 

 
  -47.500       

Uitvoering mobiliteitsplan ontbrekende 
schakels fietsnetwerk 

 
  -40.000 -40.000 -40.000   

Inhuur extra personeel i.v.m. verkiezingen    -47.900       

Verzekeringen BN   -219.900 -219.900 -219.900 -219.900 

0.2:Burgerzaken  -975.200         

Verkiezingen    -81.879       

Totaal Lasten   -1.509.379 -709.300 -598.400 -558.400 
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BN/ DP/ 

RB 
Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Saldo diverse mutaties < € 25.000    -125.959 -30.859 -16.059 -16.059 

Saldo van baten en lasten   -1.635.338 -740.159 -614.459 -574.459 

Onttrekkingen            

0.10:Mutaties reserves           

Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de 
algemene reserve voor de BAR-bijdrage, 
jaaroverschrijdende projecten, 
implementatie Omgevingswet. 

DP 

  140.700       

Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de 
algemene reserve voor de BAR-bijdrage 
betreffende het project GIDS 

DP 
  150.400       

Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, 
Dekking uit de algemene reserve voor de 
BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende 
projecten, Strategische 
Personeelsplanning 

DP 

  88.800       

Doorgeschoven prestatie, Dekking uit de 
algemene reserve voor het restantbudget 
rekenkamer. 

DP 
  6.000       

Doorgeschoven prestatie, dekking uit de 
algemene reserve voor digitalisering 
bouwdossiers. 

DP 
  58.500       

Dekking BAR-bijdrage uitvoering plan 
fiscale control 

DP 
  15.300       

Totaal Onttrekkingen   459.700    

Mutaties reserves   459.700    

Totaal mutaties Bestuur en 
(overheids)participatie 

 
 -1.175.638 -740.159 -614.459 -574.459 

Toelichting 0.1 Bestuur 

Regionale samenwerking 
 
 Het budget is bedoeld voor contributie van de MRDH en de Landschapstafel IJsselmonde. De 

contributie 2021 bedraagt voor de MRDH € 125.700 en voor de Landschapstafel € 5.800. De 
contributie Landschapstafel is lager dan voorgaande jaren, omdat de samenwerking is aangepast 
in een 'light'-vorm. Aanleiding hiervoor is de verminderde subsidie van de provincie voor de 
Landschapstafel. 

Bijdrage BAR-uren 
 
Alle mutaties die opgenomen zijn in de eerste tussenrapportage van de BAR-organisatie zijn 
gekenmerkt met een *. Voor de toelichting verwijzen wij naar deze tussenrapportage. 
  Doorgeschoven prestatie digitalisering van de bouwdossiers. Incidenteel nadeel € 58.500*. 

 Inhuur extra beleidscapaciteit die nodig is om beleid rondom corona gerelateerde zaken op te 
kunnen pakken. Incidenteel nadeel € 34.300*. 

 Als gevolg van stijging van de BAR - bijdrage sinds 2018 en van het sportbesluit uit 2019 is 
er sprake van een structureel nadeel op kostprijsverhogende btw van € 79.700. 

 Doorgeschoven prestatie BAR - bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Fundament 
Maatschappij, autonome ontwikkelingen en volumegroei, project GIDS € 87.800 nadeel in 
2021*. 

 Doorgeschoven prestatie BAR - bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Strategische 
Personeelsplanning (SPP) Incidenteel nadeel € 51.900*. 

 Doorgeschoven prestatie BAR – bijdrage, implementatie omgevingswet. Incidenteel nadeel  
€ 82.200*. 
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  Regisseur statushouders voor het uitvoeren en implementeren van de nieuwe wet 
inburgering (structureel nadeel € 30.000). Voor de toelichting wordt verwezen naar de 2e 
tussenrapportage 2020 van de BAR - organisatie. 

 Tijdelijke inhuur gemeentecontroller. Incidenteel nadeel € 38.000 in 2021 en 2022*. 

 Doorbelasting inhuurkosten Tozo heroriëntatie BAR (€ 34.100) incidentele lasten- en 
batenmutatie (doorbelasting naar heroriëntatie Tozo)*. 

 Doorbelasting inhuurkosten Tozo aanvragen BAR (€ 94.800 incidentele lasten- en 
batenmutatie (doorbelasting naar wet BUIG)*. 

 Stijging salarislasten als gevolg van stijging sv- en pensioenpremies 2021 - structureel 
nadeel € 52.100*.  

 Stijging salarislasten als gevolg van de toekenning van periodieken structureel nadeel  
€ 147.300*.   

 Corona communicatie. Incidenteel nadeel € 29.900*.  

 Inhuur van twee communicatieadviseurs voor duurzaamheid. Incidenteel nadeel € 59.000*. 
Dekking komt uit de programmabudgetten Duurzaamheid. 

 Inwerkingtreding Omgevingswet incidenteel nadeel 2021 € 57.200 en 2022 € 72.900*. 

 Inzet SPUK-middelen voor hulp gedupeerden toeslagenaffaire. Incidenteel nadeel  
€ 34.800*. 

 Inhuurkrachten Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk) Incidenteel 
nadeel € 27.500*. 

 Extra budget in verband met toename omgevingsvergunningen, incidenteel nadeel  
€ 152.600*. 

 Inhuur van Boa’s voor de handhaving van de coronamaatregelen. Incidenteel nadeel  
€ 46.000*. 

 Hogere datacommunicatiekosten. Structureel nadeel € 29.400*. 

 Incidenteel budget voor een pilot in het kader van het Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en 
Privacy (€ 47.500)*. 

 Voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan Ridderkerk wordt personeel ingehuurd. Nadelen in 
2021, 2022 en 2023 € 40.000*. De middelen voor 2021 worden vanuit het budget 
ontbrekende schakels fietsnetwerk overgeheveld naar de BAR-organisatie. 

 Inhuur extra personeel in verband met de verkiezingen. Incidenteel nadeel € 47.900*. 

Verzekeringen 
  

Budget gecorrigeerd van verzekeringen vastgoed naar het juiste taakveld. 

Toelichting 0.2 Burgerzaken 

Verkiezingen 
  

Voor het coronaproof houden van de verkiezingen voor de Tweede Kamer is via een 
brandzaakverzoek extra budget (€ 81.879) aangevraagd en toegekend. Het rijk heeft eveneens 
extra middelen ter beschikking gesteld in het gemeentefonds. Deze mutatie dient de 
formalisering van de budgetverhoging. 

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves 

Mutaties reserves Programma 1 
  

 Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, jaaroverstijgend project, implementatie 
omgevingswet € 140.700. 
Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, 
implementatie Omgevingswet. 

 Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, jaaroverschrijdend project, project GIDS € 150.400. 
Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage betreffende het project GIDS 
(jaaroverschrijdende projecten, Fundament Maatschappij, autonome ontwikkelingen en 
volumegroei). 

 Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, jaaroverschrijdend project, strategische 
personeelsplanning € 88.800. 
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Dekking uit de algemene reserve voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, 
Strategische Personeelsplanning (SPP). 

 Doorgeschoven prestatie, dekking restantbudget rekenkamer € 6.000. 
Dekking uit de algemene reserve voor het restantbudget rekenkamer. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking digitalisering bouwdossiers. 
In 2020 is het project ‘digitaliseren bouwvergunningen’ in verband met de coronaregels 
gestaakt. Het fysiek scannen van de dossiers met meerdere medewerkers was niet 
verantwoord. Het voor 2020 bedoelde projectbudget is daarom niet volledig uitgegeven. We 
stellen daarom voor het projectbudget € 58.500 door te schuiven naar 2021. Ook de 
onttrekking aan de algemene reserve schuift daarmee door. 

 Doorgeschoven prestatie, Dekking BAR-bijdrage uitvoering plan fiscale control 
Dekking BAR-bijdrage uitvoering plan fiscale control € 15.300. 
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Programma 2 Veiligheid 

Wat mag het kosten? 

 
BN/ DP/ 

RB 
Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Lasten            

1.1:Crisisbeheersing en brandweer  -2.386.200         

Aanpassen budgetten VRR    11.200 -39.300 -36.500 18.400 

8.3:Wonen en bouwen 
 

-41.800         

WABO-vergunningen/VTH-taken    -107.500 -25.500 -25.500 -25.500 

Totaal Lasten   -96.300 -64.800 -62.000 -7.100 

Baten            

8.3:Wonen en bouwen  937.200         

Legesinkomsten WABO-vergunningen    255.000       

Totaal Baten   255.000    

Saldo van baten en lasten   158.700 -64.800 -62.000 -7.100 

Totaal mutaties Veiligheid   158.700 -64.800 -62.000 -7.100 

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 

Brandbestrijding 
 

Aan de hand van de meest recente gegevens over de inwonersbijdrage aan de 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) en de bijdrage voor het Functioneel 
Leeftijdsontslag zijn de huidige budgetten gecontroleerd. De budgetten bleken niet juist te zijn 
en worden hiermee gecorrigeerd. Daarnaast ontving de VRR voorheen via de provincie de 
zogenaamde Impuls-uitkering. Die uitkering verloopt vanaf 2021 onder de noemer 
'omgevingsveiligheidsdiensten' via het gemeentefonds en wordt dus aan de gemeente 
uitgekeerd in plaatst van aan de VRR. De VRR zal de inwonersbijdragen verhogen, zodat een 
deel van deze uitkering doorstroomt naar de VRR. Ook deze verhoging van de 
inwonersbijdrage is hiermee gerealiseerd. Voor 2021 is de prognose dat er een lichte 
overschot is van € 11.200. 

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen 

Inkomsten en uitgaven WABO-vergunningen/VTH-taken 
 

De legesinkomsten voor WABO-vergunningen zijn in 2021 naar verwachting € 255.000 hoger. 
Sinds de invoering van de Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is de 
gemeente verplicht om inkomsten voortkomend uit leges in te zetten ten dienste van de 
behandeling van de diensten waaruit deze leges voortkomen. In dit geval zijn dit de VTH-taken. 
Door het toenemende aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn de legesinkomsten 
toegenomen. In 2020 was dit sterk zichtbaar ten opzichte van eerdere jaren. Deze toename begon 
in het tweede kwartaal, na het invoeren van de coronamaatregelen. Uit onze eerste evaluatie over 
het 1e kwartaal blijkt dat de toename zich ook in 2021 voortzet. 
 

Aanvragen 1ste kwartaal 2020 2021 verschil 

Ridderkerk 126 152 21% 

 
Hierdoor zijn er naast hogere inkomsten ook hogere kosten van € 82.000 voor 
Vergunningverlening-, toezicht- en handhavings- (VTH)-taken. Wij verwachten in het derde en 
vierde kwartaal van 2021 € 42.000 nodig te hebben voor het behandelen van 
vergunningaanvragen. Voor het toezicht op deze vergunningen verwachten we € 40.000 nodig te 
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hebben, waarvan € 20.000 ten behoeve van buitentoezicht op verleende vergunningen en  
€ 20.000 ten behoeve van de constructieve toets in de uitvoeringsfase.  
De toename van het aantal vergunningsaanvragen zorgt ook voor extra advieskosten van stichting 
Dorp Stad en Land. De uitgaven waren in de afgelopen twee jaar hoger dan het beschikbare 
budget. Uit een eerste evaluatie blijkt dat de in 2020 zichtbare toename van het aantal aanvragen 
zich in 2021 voortzet. Ook de advieskosten worden daardoor naar verwachting hoger. We stellen 
daarom voor om het budget met 25.500 te verhogen om de verwachte hogere advieskosten van 
Dorp Stad en Land op te vangen. Tegenover deze kosten staan extra legesinkomsten. 
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Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 

Wat mag het kosten? 

 
BN/ DP/ 

RB 
Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Lasten            

2.1:Verkeer en vervoer  -6.949.200         

Herstel verhardingen Pruimendijk BN   -176.000       

Geluidreducerend asfalt BN   -133.700       

Afschrijvingslasten    99.200 150.800 -23.000 -23.000 

Herrekening straatreinigen BN   -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 

Afrekening Rijksstraatweg    -55.000       

Onderhoud bebording en markering.    -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 

2.4:Economische havens en 
waterwegen 

 
-560.700         

Baggeren haven Ridderkerk BN   -450.000       

Ontmanteling baggerdepot Oudelande BN   -50.000       

2.5:Openbaar vervoer  -207.200         

Project HOV BN   -54.500 -6.000 -6.000 -6.000 

Totaal Lasten   -882.000 82.800 -91.000 -91.000 

Baten            

2.1:Verkeer en vervoer  199.400         

Degeneratie-inkomsten BN   800.000       

Herstel verhardingen Pruimendijk BN   176.000       

Totaal Baten   976.000    

             

Saldo diverse mutaties < € 25.000    -169.750 -130.450 -130.450 -130.450 

Saldo van baten en lasten   -75.700 -47.650 -221.450 -221.450 

Stortingen            

0.10:Mutaties reserves  -2.465.700         

Dekkingsvoorstel onderhoud verhardingen BN   7.200 7.200 7.200 7.200 

Beheer Pruimendijk      -20.000 -20.000 -20.000 

Opheffing reserve Openbare verlichtingen    178.700 178.700 178.700 178.700 

Extra storting geluidswal Drievliet BN   -2.800       

Extra storting verbeteren bereikbaarheid 
Reijerpark 

BN 
  

-9.800 
      

Correctie dubbele raming kapitaallasten 
Geluidsscherm A15/A16 

BN 
  

230.700 825.200 
    

Totaal Stortingen   404.000 991.100 165.900 165.900 
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BN/ DP/ 

RB 
Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Onttrekkingen            

0.10:Mutaties reserves  3.264.400         

Correctie dubbele raming kapitaallasten 
Geluidsscherm A15/A16 

BN 
  -230.700 -825.200     

Dekking ontmanteling baggerdepot 
Oudelande 

BN 
  50.000       

Dekkingsvoorstel onderhoud verhardingen BN   -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 

Opheffing reserve Openbare verlichtingen    -253.600 -253.600 -253.600 -253.600 

Dekking baggeren haven Ridderkerk BN  450.000    

Dekking project hoogwaardig openbaar 
vervoer 

BN 
  

48.500 
      

Dekking geluidsreductie Populierenlaan, 
Bachlaan 

BN 
  

133.700 
      

Dekking geluidswal Drievliet BN   2.800       

Dekking verbeteren bereikbaarheid 
Reijerpark 

BN 
  9.800       

Dekking herinrichting deelgebied 1 
Centrum Ridderkerk 

RB 
  

10.000 
      

Totaal Onttrekkingen   213.300 -1.086.000 -260.800 -260.800 

Mutaties reserves   617.300 -94.900 -94.900 -94.900 

Totaal mutaties Verkeer, vervoer en 
wegen 

 
 541.550 -142.550 -316.350 -316.350 

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer 

Planmatig onderhoud wegen 
  

 Voor het herstel van de verhardingen aan de Pruimendijk ontvangt de gemeente een 
afkoopsom van € 176.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het onderhoudsbudget. 

 Doorgeschoven prestatie, planmatig onderhoud wegen, geluidreducerend asfalt 
Populierenlaan, Johan Sebastiaan Bachlaan. 
In 2020 stond gepland om op een gedeelte van de Populierenlaan en de Johan Sebastiaan 
Bachlaan geluidreducerend asfalt aan te brengen. Doordat het bestek pas 1 november 
2020 op de markt kon worden gezet, worden deze werkzaamheden pas uitgevoerd in 
maart/april 2021. Het budget voor dit geluid reducerend asfalt is € 133.700 en schuift door 
naar 2021. De dekking komt uit de reserve onderhoud verhardingen. 

 Het voordeel op de afschrijvingen in 2021 komt voor ongeveer de helft door het opschuiven 
van diverse investeringen in rehabilitaties wegen. Daarnaast zijn onder meer de 
vertragingen voor de fietshighway Lagendijk en de voorbereiding van de HOV Vlietlaan de 
belangrijkste oorzaken van het verschil. In 2022 is er nog een groot voordeel door het 
opschuiven van investeringen voor het centrumplan, vooral betreffende het project Centrum 
deelgebied 1 Parkeerplaats. Meerjarig worden de lasten uiteindelijk hoger door vooral het 
per saldo duurder worden van de snelfietsroute F15 IJsselmonde en de nieuwe investering 
in de kruising Waalweg-Rijksstraatweg. 

 Openbare ruimte sporthallen, ingevolge het raadsbesluit van december 2020 worden de 
investeringen voor de sporthal PC Hooftstraat afgeraamd en die voor de renovatie sporthal 
Drievliet verhoogd. Omdat de investeringen deels naar 2022 opschuiven gaan de 
afschrijvingen nu pas in 2023 in, wat in 2022 voor het gedeelte van de openbare ruimte 
voordeel van € 29.200 oplevert. Structureel gaan deze lasten op dit punt met € 4.900 
omlaag.  

 Ten aanzien van glasvezel in Ridderkerk is een bedrag van € 800.000 aan degeneratie 
afgesproken. Deze degeneratie-inkomsten zijn nu opgenomen op de post ‘Kabels en 
leidingen’, maar moeten echter verantwoord worden op de post ‘Planmatig onderhoud 
wegen’. Dit wordt nu gecorrigeerd. 
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Straatreiniging 
  

Dit betreft correctie van budget en prijzen uit aanbesteding. De aannemer heeft scherper op 
groen geschreven en hoger op straatreinigen. Het budget wordt overgeheveld van groen naar 
straatreiniging. Structurele bijraming van € 35.000. 

Verkeersplan en -veiligheid 
  

Afrekening Rijksstraatweg Fase 1 en 2 
De Rijksstraatweg wordt opnieuw ingericht en geasfalteerd. De werkzaamheden hiervoor zijn 
verdeeld in verschillende fases. Fase 1 en 2 zijn afgerond. De kosten zijn betaald vanuit het 
budget beheer en onderhoud wegen. Incidenteel nadeel € 55.000. 

Verkeersmaatregelen 
  

Structureel gevolg uit de Jaarrekening 2020, hogere kosten onderhoud bebording en markering. 
Op de post uitbesteed werk is er een overschrijding ontstaan van € 27.000. De reden hiervan is 
dat er in de afgelopen jaren fors is bezuinigd op onderhoud aan bebording en 
markering/belijningen. Door het college is de wens geuit om het onderhoudsniveau op een hoger 
peil te brengen. Hiervoor is structureel aanvullend budget (€ 27.000) benodigd. 

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen 

Haven Ridderkerk 
  

In onze eigen haven wordt structureel gebaggerd om voldoende diepte te kunnen garanderen. 
Voor de baggerfrequentie gaan we uit van eens in de 4-5 jaar. De uiteindelijke frequentie wordt 
bepaald door inpeilingen (dieptemetingen). In het voorjaar van dit jaar zal weer een inpeiling in 
combinatie met het bemonsteren van de baggerspecie plaatsvinden. Bemonstering is nodig om 
te voldoen aan milieuregels. Naar verwachting moet er in het najaar gebaggerd worden, maar dit 
zal definitief blijken uit de onderzoeksresultaten. De kosten hiervan zijn geprognosticeerd op  
€ 450.000 en deze worden gedekt uit de reserve ‘Onderhoud en baggeren haven’. 

Waterwegen planmatig onderhoud 
  

Doorgeschoven prestatie, Waterwegen planmatig onderhoud, ontmanteling baggerdepot 
Oudelande. 
Als gevolg van het uitstel over de besluitvorming voor de toekomst van het baggerdepot 
Oudelande en het feit dat DCMR ook nog geen goedkeuring heeft gegeven aan het voorstel tot 
eindonderzoek zijn er nog geen werkzaamheden uitgevoerd. 
Er moet voor de definitieve ontmanteling van het depot een bedrag van € 50.000 gereserveerd 
blijven, dit bedrag doorschuiven naar 2021. 

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer 

Openbaar vervoer 
 
  Middels de subsidieregeling maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer wordt met ingang van 

1 januari 2021 subsidie verstrekt aan maatwerkvoorzieningen binnen de MRDH. Door de 
MRDH wordt op grond van deze regeling 50% subsidie verstrekt, ook voor bestaande 
maatwerkvoorzieningen. Voor de twee bestaande maatwerk buslijnen (buurtbussen) 608 en 
609 in de gemeente Ridderkerk betekent dit dat de gemeente een grotere eigen bijdrage 
betaalt dan voorgaande jaren (t/m 2020). Hiervoor is structureel € 13.000 extra per buslijn 
nodig. In de Kadernota 2022 is een extra bedrag van € 10.000 per buslijn opgenomen. Dit 
bedrag wordt hiermee structureel opgehoogd naar € 13.000 per buslijn.  

 Doorgeschoven prestatie, Hoogwaardig openbaar vervoer 
Het project hoogwaardig openbaar vervoer heeft niet in 2020 plaats kunnen vinden. De 
uitgaven (€ 48.500) volgen in 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift 
door. 
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Toelichting 0.10 Mutaties in reserves 

Mutaties reserves Programma 3 
 
  Naar verwachting moet er in het najaar gebaggerd worden, maar dit zal definitief blijken uit 

de onderzoeksresultaten. De kosten hiervan zijn geprognosticeerd op € 450.000 en deze 
worden gedekt uit de reserve ‘Onderhoud en baggeren haven’. 

 Op de post planmatig onderhoud wegen is een dekkingsvoorstel verwerkt vanuit de 
kadernota 2021 van structureel € 7.200. Deze post wordt echter gedekt uit de reserve 
onderhoud verhardingen. 
Om dit dekkingsvoorstel op de juiste wijze te verwerken moet de storting en de onttrekking 
aan deze reserve structureel worden verlaagd. 

 In 2021 wordt het beheer van de Pruimendijk door het Waterschap Hollandse Delta 
overgedragen aan de gemeente. Door deze areaaluitbreiding wordt de jaarlijkse dotatie aan 
de reserve vanaf 2022 verhoogd met € 20.000 per jaar. 

 Op 11 februari 2021 is de nota reserves en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk 
vastgesteld. Hierbij is besloten om de Reserve Openbare Verlichting per 31 december 2020 
op te heffen. 
De geraamde structurele stortingen (€ 178.700) en onttrekkingen (€ 253.600) in de begroting 
2021 komen hierdoor te vervallen. 

 Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van extra storting in de 
afschrijvingsreserves Geluidswal Drievliet incidenteel (€ 2.800) en Verbeteren bereikbaarheid 
Reijerpark incidenteel € 9.800). Dit omdat de desbetreffende investeringen in 2020 iets hoger 
zijn uitgevallen dan begroot. 

 In 2021 en 2022 staan in de begroting 2021 nog dotaties geraamd in de 
kapitaalslastenreserve Geluidsscherm A15-A16. Dit was echter ook al geraamd en geboekt 
in 2020, (conform het raadsbesluit van 12 december 2019). De ramingen in 2021 (€ 230.700) 
en 2022 (€ 825.200) kunnen daarom vervallen. Daarmee vervallen tevens de onttrekkingen 
aan de algemene reserve hiervoor. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking ontmanteling baggerdepot Oudelande. 
Er moet voor de definitieve ontmanteling van het depot een bedrag van € 50.000 
gereserveerd blijven, dit bedrag schuift door naar 2021. Ook de aanwending van de 
algemene reserve hiertegenover schuift door. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking project hoogwaardig openbaar vervoer € 48.500. 
Het project hoogwaardig openbaar vervoer heeft niet in 2020 plaats kunnen vinden. De 
uitgaven volgen in 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. 

 Bijraming uit het raadsbesluit van 17 september 2020 met als onderwerp “Herinrichting 
deelgebied 1 Centrum Ridderkerk”. Het betrof hier het beslispunt om € 10.000 voor de 
inrichting van het gebouw van de fietsenstalling beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt 
gedekt uit de algemene reserve. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking geluidsreductie Populierenlaan, Bachlaan € 133.700. 
In 2020 stond gepland om op een gedeelte van de Populierenlaan en de Bachlaan geluid 
reducerend asfalt aan te brengen. Doordat het bestek pas 1 november 2020 op de markt kon 
worden gezet worden deze werkzaamheden pas uitgevoerd in maart/april 2021. Het budget 
voor dit geluid reducerend asfalt is € 133.700 en schuift door naar 2021. De dekking komt uit 
de reserve onderhoud verhardingen. 

 



1e Tussenrapportage 2021 19 

Programma 4 Economische zaken  

Wat mag het kosten? 

 
BN/ DP/ 

RB 
Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Lasten            

0.3:Beheer overige gebouwen en 
gronden 

 
-1.096.700         

Verplichte verduurzamingsmaatregelen    -81.800 7.900 7.900 7.900 

Vervallen kapitaallasten door verkoop 
Windmolen 110 

 
  21.600 21.600 21.600 21.600 

Lagere kosten renovaties en vervangingen    39.000 39.000 39.000 39.000 

Restant Sloopkosten Maaslaan 37 DP   -19.000       

3.1:Economische ontwikkeling  -393.000         

Economische advisering    -250.000       

Leegstandaanpak Leefstijlonderzoek 
Centrum 

DP 
  -50.000       

Onderzoek ontmoetingsplekken centrum DP   -60.000       

Verkeersonderzoek Centrum DP   -31.900       

Totaal Lasten   -432.100 68.500 68.500 68.500 

Baten            

3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 
 

302.100         

Reclame    -17.900 -26.700 -26.700 -26.700 

8.1:Ruimtelijke ordening  875.800         

Kabels en Leidingen BN   -800.000       

Totaal Baten   -817.900 -26.700 -26.700 -26.700 

             

Saldo diverse mutaties < € 25.000    -21.100 -8.600 -8.600 -8.600 

Saldo van baten en lasten   -1.271.100 33.200 33.200 33.200 

Onttrekkingen            

0.10:Mutaties reserves           

Dekking restant verkeersonderzoek DP   31.900       

Dekking onderzoek ontmoetingsplaatsen 
centrum 

DP 
  60.000       

Dekking leegstandsaanpak DP   50.000       

Dekking restant sloop Maaslaan 37 DP   19.000       

Totaal Onttrekkingen   160.900    

Mutaties reserves   160.900    

Totaal mutaties Economische zaken   -1.110.200 33.200 33.200 33.200 

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 

Overige gebouwen 
  

 Het betreft hier de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit van 21 januari 
2021 met onderwerp 'verplichte verduurzamingsmaatregelen Vastgoed'. Nadeel in 2021 
€ 81.800. Voordeel vanaf 2022 € 7.900. 

 Structureel gevolg uit de jaarrekening 2020, vervallen kapitaallasten door verkoop 
Windmolen 110 (Voordeel € 21.600). 

 Structureel gevolg jaarrekening 2020, lagere kosten voor renovaties en vervangingen omdat 
er gebouwen zijn afgestoten (voordeel € 39.000). 

 Doorgeschoven prestatie, restant sloopkosten Maaslaan 37. 
In 2020 is de sloop van Maaslaan 37 nog niet opgeleverd. Daarom wordt verzocht een 
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bedrag van € 19.000 door te schuiven naar 2021 (inclusief de dekking uit de reserve 
aanpassing integraal accommodatieplan) Dit betreft het restantbudget van de geraamde 
sloopkosten van € 37.000. 

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling 

Economische advisering 
  

Veel ondernemers zijn getroffen door de beperkingen van de coronamaatregelen. De landelijke 
regelingen zijn ontoereikend om alle kosten te dekken. Dat betekent dat ondernemers iedere 
maand geld aan het bedrijf toe moeten voegen. Dat verzwakt de financiële positie van de 
onderneming, de ondernemer zelf en bedreigt de levensvatbaarheid van de onderneming op 
lange termijn. Een belangrijke kostenpost is de huur van de bedrijfsruimte. Middels een 
huurcompensatieregeling wil het college verhuurders stimuleren om huurkorting te verlenen aan 
hun huurders. Hiervoor heeft het college middels een brandzaak incidenteel € 250.000 
vrijgemaakt. Het doel is om ondernemers voor Ridderkerk te behouden. 

Leegstandaanpak Leefstijlonderzoek Centrum 
  

Doorgeschoven prestatie, € 50.000. 
Ten behoeve van het Ontwikkelperspectief Centrum is een kwalitatief onderzoek gedaan naar het 
winkelaanbod in Ridderkerk op basis van leefstijlen. Bij de uitvoering van het 
Ontwikkelperspectief is er voor gekozen om in samenwerking met de vastgoedeigenaren op 
basis van dat onderzoek specifieke winkels te benaderen. Hiervoor is budget vrijgemaakt. Als 
gevolg van de uitbraak van corona en de lockdown, die met name winkels en horeca trof, was het 
in 2020 niet opportuun om die acquisitie breed op te zetten. Om die reden is het budget niet 
gebruikt in 2020. Het advies was dit budget alsnog in te zetten in 2021 hetgeen hierbij ook 
gebeurt. 

Onderzoek ontmoetingsplekken Centrum 
  

Doorgeschoven prestatie, onderzoek ontmoetingsplekken centrum € 60.000. 
Dit onderzoek komt voort uit het Ontwikkelperspectief Centrum. Er wordt een opdracht 
geschreven voor het onderzoek en er moet nog een partij worden gevonden om het onderzoek 
uit te voeren. Het onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Voorstel is om dit budget door te 
schuiven naar 2021. 

Verkeersonderzoek Centrum 
  

Doorgeschoven prestatie, restantbudget verkeersonderzoek centrum € 31.900. 
Het onderzoek naar de verkeersstructuur op de centrumring loopt nog. Het restantbudget moet 
worden doorgeschoven naar 2021. In 2021 volgt, na afronding van het onderzoek, de afrekening. 

Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 

Reclame 
  

Het contract voor de drie billboards loopt 31 juli 2021 af. Dit betekent € 17.900 minder inkomsten 
in 2021. Het nieuwe contract gaat in na verlening omgevingsvergunning en aansluiting van de 
elektra. Waarschijnlijk is dit pas begin 2022. De afdracht op basis van het nieuwe contract wordt 
€ 16.200 per jaar, waardoor de inkomsten vanaf 2022 structureel € 26.700 lager zijn. 

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening 

Kabels en leidingen 
  

Ten aanzien van glasvezel in Ridderkerk is een bedrag van € 800.000 aan degeneratie 
afgesproken. Deze degeneratie-inkomsten zijn nu opgenomen op de post ‘Kabels en leidingen’, 
maar moeten echter verantwoord worden op de post ‘Planmatig onderhoud wegen’. Dit wordt nu 
gecorrigeerd. 
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Toelichting 0.10 Mutaties in reserves 

Mutaties reserves Programma 4 
  

 Doorgeschoven prestatie, dekking restant verkeersonderzoek centrum 
Dekking doorgeschoven prestatie uit de algemene reserve voor het restant van het 
verkeersonderzoek centrum € 31.900. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek ontmoetingsplekken centrum 
Dekking doorgeschoven prestatie uit de algemene reserve voor onderzoek 
ontmoetingsplekken centrum. € 60.000. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking leegstandaanpak leefstijlonderzoek centrum 
Dekking doorgeschoven prestatie uit de algemene reserve voor leegstandaanpak 
leefstijlonderzoek centrum. € 50.000. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking restant sloop Maaslaan 37 
In 2020 is de sloop van Maaslaan 37 nog niet opgeleverd. Daarom wordt verzocht een 
bedrag van € 19.000 door te schuiven naar 2021 (inclusief de dekking uit de reserve 
aanpassing integraal accommodatieplan) 
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Programma 5 Onderwijs 

Wat mag het kosten? 

 

BN/ DP/ 
RB 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Lasten            

4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 
 

-1.465.100         

Indexering leerlingenvervoer    -239.700 -239.700 -239.700 -239.700 

SiSa Voorrangsbeleid uit Rijksbijdrage 
(AOB) 

BN 
  -1.171.107       

Totaal Lasten   -1.410.807 -239.700 -239.700 -239.700 

Baten            

4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 
 

573.900         

SiSa Voorrangsbeleid uit Rijksbijdrage 
(AOB) 

BN 
  1.171.107       

Totaal Baten   1.171.107    

             

Saldo diverse mutaties < € 25.000    3.200 3.200 3.200 3.200 

Saldo van baten en lasten 
 

 -236.500 -236.500 -236.500 -236.500 

Totaal mutaties Onderwijs   -236.500 -236.500 -236.500 -236.500 

 

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 

Leerlingenvervoer 
  

De structurele bijraming van € 239.700 is als volgt te verklaren: 
In 2021 zijn de kosten voor het Leerlingenvervoer verhoogd met de NEA-index en CPI index. De 
NEA-index is vastgesteld op 1% en de indexering van de regiecentrale op 1,2%. Als gevolg van 
de stijgende kosten van de afgelopen jaren (o.a. aanpassing rittijden) heeft er in 2020 een 
bijraming plaatsgevonden. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een 
raadsinformatiebrief van 3 april 2020. Gezien de realisatie van 2020 en de prognose van 2021 is 
een structurele bijraming van € 239.700 noodzakelijk.  
Bij de 2e Tussenrapportage 2021 wordt opnieuw gekeken naar de gevolgen van de 
coronamaatregelen en het aantal uitgevoerde routes en de benodigde diensten. 

SISA-voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) 
  

De voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) bedraagt  
€ 1.655.407. 
In de begroting staat nu een bedrag van € 484.300 opgenomen, dus dit dient gecorrigeerd te 
worden. Het verschil in lasten en baten bedraagt € 1.171.107. 



1e Tussenrapportage 2021 23 

Programma 6 Cultuur, sport en groen 

Wat mag het kosten? 

 

BN/ DP/ 
RB 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Lasten            

5.4:Musea  -111.500         

Opstellen kerkenvisie          -50.000        

5.7:Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

 
-5.189.200         

Aanbesteding openbaar groen BN   35.000 35.000 35.000 35.000 

Groenvisie DP   -45.300       

Hondenspeelplaats nabij Maximacollege DP   -53.000       

Wijkregie platform    -40.000 -20.000 -20.000   

Totaal Lasten   -153.300 15.000 15.000 35.000 

             

Saldo diverse mutaties < € 25.000    -23.000 -25.500 -25.500 -25.500 

Saldo van baten en lasten   -176.300 -10.500 -10.500 9.500 

Stortingen            

0.10:Mutaties reserves  -1.273.800         

Opheffen reserve speelterreinen    73.800 73.800 73.800 73.800 

Totaal Stortingen   73.800 73.800 73.800 73.800 

Onttrekkingen            

0.10:Mutaties reserves  1.578.800         

Dekking groenvisie DP   45.300       

Dekking hondenspeelplaats nabij 
Maximacollege 

DP 
  53.000       

Opheffen reserve speelterreinen    -31.300 -28.800 -28.800 -28.800 

Totaal Onttrekkingen   67.000 -28.800 -28.800 -28.800 

Mutaties reserves   140.800 45.000 45.000 45.000 

Totaal mutaties Cultuur, sport en groen   -35.500 34.500 34.500 54.500 

Toelichting 5.4 Musea 

Monumenten 
  

Decentralisatie uitkering van Ministerie OC&W voor Kerkenvisie. Ontvangen in september 
circulaire 2020. Opzetten Kerkenvisie waarbij de gemeente het proces faciliteert en in gesprek 
gaat met alle kerkeigenaren. Verwachte oplevering rapport Kerkenvisie einde 2021 (incidenteel 
nadeel € 50.000). 

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 

Openbaar groen dagelijks 
  

Dit betreft correctie van budget en prijzen uit aanbesteding. De aannemer heeft scherper op 
groen geschreven en hoger op straatreinigen. 
Het budget wordt overgeheveld van groen naar straatreiniging. Structurele aframing van  
€ 35.000. 

Groenvisie 
  

Medio 2020 is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Groenvisie. In de Groenvisie 
zijn de uit te voeren acties gekoppeld aan te verwachte uitgaven. 
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Een deel van het voor 2020 beschikbaar gestelde budget voor de Groenvisie is nog niet gebruikt. 
De reden hiervoor is onder andere dat de subsidieregeling Vergroenen particuliere tuinen per 
2021 ingaat. Tevens is het vergroeningsfonds nog niet in werking. In totaal wordt € 45.300 
doorgeschoven naar 2021 inclusief de dekking uit de algemene reserve. 
Inmiddels is de subsidieregeling Vergroenen particuliere tuinen beschikbaar voor de inwoners. 
In 2021 wordt voor het opstellen van de Visie op Water en de Visie op Ecologie een ecoloog en 
een landschapsarchitect ingehuurd. Vanuit de Groenvisie worden ook subsidies verstrekt, 
soorten groen aangepast en grondverbetering voor nieuwe aanplant gerealiseerd. Bij 
planontwikkeling en alle in uitvoering komende projecten wordt de Groenvisie betrokken.  

Hondenspeelplaats nabij Maximacollege 
  

Doorgeschoven prestatie, hondenspeelplaats nabij het Maximacollege € 53.000. 
In juli 2020 is budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van de hondenspeelplaats nabij het 
Maximacollege. 
Voor de uitvoering is overleg gevoerd met het Maximacollege en de aannemer die verbonden is 
aan de Topacademie waar leerlingen van praktijkscholen ingezet worden bij uitvoeringsprojecten. 
Naast de Topacademie heeft de aannemer dit project opgevoerd onder "De nieuwe hovenier". 
Doel is met participatie en begeleiding projecten in uitvoering brengen. 
Deze overleggen hebben geleid tot vertraging in de uitvoering. De uitvoering start in het tweede 
kwartaal van 2021. Of alle aanplant dan ook gerealiseerd kan worden is afhankelijk van de 
weersomstandigheden. De beplanting wordt uiterlijk in het najaar 2021 afgerond. 

Wijkregie 
  

De gemeente is voornemens om de sociale kaart Ridderkerk uit te breiden met een verbindende 
manier van werken in samenwerking met het platform Mijn Buurtje. Het uitbreiden hiervan met 
een agendafunctie, buurtverbinders, subsites, vraag en aanbod rubriek, vraagt het bijramen van 
budgetten zowel voor 2021, als de jaren daarna.  

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves 

Mutaties reserves Programma 6 
  

 Doorgeschoven prestatie, dekking groenvisie. 
Een deel van het voor 2020 beschikbaar gestelde budget voor de Groenvisie is nog niet 
gebruikt. In totaal wordt € 45.300 doorgeschoven naar 2021 inclusief de dekking uit de 
algemene reserve. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking hondenspeelplaats nabij het Maximacollege € 53.000. 
De uitvoering van de hondenspeelplaats nabij het Maximacollege is nu gepland eerste helft 
2021. Het budget inclusief de dekking uit de algemene reserve schuift door naar 2021. 

 Op 11 februari 2021 is de nota reserves en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk 
vastgesteld. Hierbij is besloten om de Reserve Speelterreinen per 31-12-2020 op te heffen. 
De geraamde stortingen en onttrekkingen in de begroting 2021 komen hierdoor te vervallen 
(€ 73.800 structurele stortingen, onttrekking 2021 € 31.300 en vanaf 2022 € 28.800). 
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Programma 7 Sociaal domein 

Wat mag het kosten? 

Exploitatie BN/ DP/ 
RB 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Lasten       

7.1-Basishulp en -ondersteuning       

2.5:Openbaar vervoer  -416.600     

Regeling gratis OV voor AOW-
gerechtigden 

 
  -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 

6.3:Inkomensregelingen  -15.417.600     

Uitvoering Tozo BN   -94.800       

Tozo heroriëntatie    -325.900       

Restant tegoed 2020 Ridderkerkpas    -65.300       

Hogere kwijtschelding afvalstoffenheffing BN   -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 

6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)  -1.703.000     

Voorzieningen WMO gehandicapten    -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 

Opstellen Woonzorgvisie   -55.200    

Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning   -661.200 -120.000 -120.000 -120.000 

7.2-Preventie en welzijn       

6.1:Samenkracht en burgerparticipatie  -3.857.389     

Brede aanpak dak- en thuisloosheid    -32.000       

Impulsgelden Kanrijke start    -7.887 -7.887     

Pilot kleuter(observatie)groep BN   -30.000       

Totaal 7.2-Preventie en welzijn   -69.887 -7.887   

7.3-Maatwerk/ specialistisch       

6.71:Maatwerkdienstverlening 18+  -10.246.200     

Bekostiging huishoudelijke hulp    -380.400 -380.400 -380.400 -380.400 

6.72:Maatwerkdienstverlening 18-  -8.508.300     

Stijging inzet lokale jeugdhulp    -735.000 -735.000 -735.000 -735.000 

Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch   -1.115.400 -1.115.400 -1.115.400 -1.115.400 

Totaal Lasten   -1.846.487 -1.243.287 -1.235.400 -1.235.400 

Baten       

7.1-Basishulp en -ondersteuning       

6.2:Wijkteams  0     

Aanpak Toeslagenaffaire BN   34.800       

6.3:Inkomensregelingen  12.797.400     

Uitvoering Tozo BN   94.800       

Tozo heroriëntatie BN   34.100       

Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning   163.700    

Totaal Baten   163.700    

             

Saldo diverse mutaties < € 25.000    -43.379 -33.379 -33.379 -33.379 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten   -1.726.166 -1.276.666 -1.268.779 -1.268.779 
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Exploitatie BN/ DP/ 
RB 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Onttrekkingen       

7.3-Maatwerk/ specialistisch       

0.10:Mutaties reserves  150.000 55.300    

Dekking Pilot kleuter(observatie)groep BN   30.000       

Dekking restant tegoed 2020 Ridderkerkpas DP   25.300       

Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch   55.300    

Totaal Onttrekkingen   55.300    

Mutaties reserves   55.300    

Totaal mutaties Sociaal domein   -1.670.866 -1.276.666 -1.268.779 -1.268.779 

 

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer 

Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden 
  

Eind 2019 en begin 2020 zagen we een stijging in het gebruik van de regeling Gratis OV voor 
AOW-gerechtigden. In 2020 heeft deze stijging door de komst van corona niet doorgezet. De 
verwachting is dat er in de loop van 2021 weer sprake gaat zijn van een stijging in het gebruik. 
Conform de prognose is daarvoor vanaf 2021 structureel € 40.000 extra budget nodig. 

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 

Dak- en thuisloosheid 

  
Voor 2021 heeft de overheid aan de gemeente incidenteel € 32.000 beschikbaar gesteld voor 
lokale initiatieven in het kader van de Brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Die middelen zijn 
bedoeld voor activiteiten om dak- en thuisloosheid te voorkomen en voor vernieuwing van de 
opvang en wonen met begeleiding.  

Lokaal Preventief Jeugd 
  

In 2019 is de gemeente Ridderkerk aangesloten bij het landelijke actieprogramma Kansrijke Start 
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder begeleiding van Pharos is de 
gemeente Ridderkerk in 2020 gestart met het vormen van een lokale coalitie Kansrijke Start 
Ridderkerk en begin maart 2021 is het projectplan Kansrijke Start vastgesteld. Er zijn 
impulsgelden voor Kansrijke Start gestort in het gemeentefonds via de septembercirculaire 2020 
voor de jaren 2021 en 2022. De impulsgelden (€ 7.887 in 2021 en 2022) worden ingezet voor de 
uitvoering van activiteiten.  
Er is een pilot kleuter(observatie)groep gestart op de Burght voor jonge leerlingen tussen 4 en 7 
jaar die achter dreigen te raken of vooruitlopen in hun ontwikkeling. Incidenteel nadeel € 30.000. 
De Burght wil samen met het regulier- en speciaal onderwijs, de wijkteams, deskundige 
ondersteuning van een gedragswetenschapper en ambulante ondersteuner van het 
samenwerkingsverband RiBA ernaar toewerken dat er zoveel als mogelijk tegemoet gekomen 
kan worden aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van deze kinderen en dat de kinderen 
zo thuisnabij mogelijk onderwijs ontvangen.  
De pilot kleuter(observatie)groep wordt geëvalueerd aan het einde van schooljaar 2021/2022. 
Wanneer de instroom, uitstroom en de effecten positief zijn, wordt besloten of de pilot een 
structureel karakter krijgt. De inzet jeugdhulp op De Burght kan dan meegenomen worden in de 
aanbesteding van de lokale jeugdhulp in 2023.  
Incidentele dekking van de pilot kleuter(observatie)groep De Burght voor schooljaar 2021-2022 
kan plaatsvinden via de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein voor een bedrag 
van € 30.000. 
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Toelichting 6.2 Wijkteams 

Aanpak Toeslagenaffaire 
  

Vanuit het Rijk hebben we via de Specifieke Uitkering (SPUK) middelen ontvangen (incidenteel 
voordeel € 34.800) om de gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp te bieden. Doelgroep van 
de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, 
waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met 
ondersteuning wordt bedoeld hulp op de vijf leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk 
in de zin van begeleiding. 

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen 

Wet BUIG uitkeringen 

  
Volgens de laatste informatie is het voorlopige budget voor de Wet BUIG 2021: 13.706.273.  
Voor de inzet van extra personeel voor de uitvoering van de Tozo wordt € 270.900 doorbelast 
vanuit de coronagelden uit de Wet BUIG. Middels een brandzaak is dit beschikbaar gesteld. Zie 
ook de memo Brandzaken van 19 januari. De verdeling van dit bedrag is gedaan op basis van de 
afrekening Tozo 2020. Hiervoor geldt de volgende voorlopige verhouding: Barendrecht 45%, 
Albrandswaard 20% en Ridderkerk 35%. Dit betekent dat het voor Ridderkerk om een bedrag 
gaat van € 94.800 aan verwachte lasten en verwachte rijksbijdrage. Later in het jaar zullen deze 
doorbelasting percentages op basis van herberekening gecorrigeerd worden. Dan is meer in 
beeld met betrekking tot het aantal werkelijke dossiers 

Tozo Heroriëntatie 
 
  Ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de 

Servicedesk Tozo. De Servicedesk Tozo gaat samen met de zelfstandig ondernemers 
inventariseren welke ondersteuning zij nodig hebben om zich te heroriënteren op de 
arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, loopbaanadvies, financiën, bij- of 
omscholing en/of heroriëntatie op ander werk.  
De gelden voor de inhuur van personeel voor de Heroriëntatiegesprekken Tozo zijn 
afkomstig uit de Rijksgelden Tozo in de Wet BUIG. Middels een brandzaak is dit beschikbaar 
gesteld (zie ook de memo brandzaken van 19 januari 2021).  
Kosten voor vervolgtrajecten na het heroriëntatiegesprek zijn omscholingskosten en vervolg 
coaching worden gedekt door de aanvullende re-integratiemiddelen 2021. Deze middelen 
zijn door het Rijk beschikbaar gesteld in de decembercirculaire 2020. Totaal incidenteel 
nadeel € 291.800. 

 Doorbelasting inhuurkosten Tozo heroriëntatie BAR (€ 34.100) incidentele lasten- en 
batenmutatie (uitgaven heroriëntatie Tozo en rijksbijdrage)  
Ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de 
Servicedesk Tozo. De Servicedesk Tozo gaat samen met de zelfstandig ondernemers 
inventariseren welke ondersteuning zij nodig hebben om zich te heroriënteren op de 
arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, loopbaanadvies, financiën, bij- of 
omscholing en/of heroriëntatie op ander werk. 
De gelden voor de inhuur van personeel voor de heroriëntatiegesprekken Tozo zijn 
afkomstig uit de Rijksgelden Tozo in de Wet BUIG. Middels een brandzaak is dit beschikbaar 
gesteld (€ 97.344). Zie ook de memo Brandzaken van 19 januari. De verdeling van dit 
bedrag is gedaan op basis van de afrekening Tozo 2020.  

Minimabeleid 
  

Doorgeschoven prestatie, restanttegoed Ridderkerkpas. 
Met de jaarrekening 2020 is er een incidenteel voordeel van € 25.300 doorgeschoven. Het 
restant op de Ridderkerkpas bedraagt € 65.300, om die reden wordt een extra incidenteel budget 
van € 40.000 bijgeraamd, zodat het totaal op € 65.300 komt. 
Door de coronacrisis en de afgekondigde maatregelen, hebben inwoners hun tegoed op de 
Ridderkerkpas niet volledig kunnen benutten. Middels de brandzaak is besloten om het restant 
tegoed 2020 door te schuiven naar 2021. 
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Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

Voorzieningen WMO gehandicapten 
  

Het advies is om de begroting voor de uitgaven aan Voorzieningen Wmo gehandicapten 
structureel te verhogen met € 60.000 naar een totaal van € 1.028.600. De verwachting is namelijk 
dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van de vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen 
tenminste gelijk zal zijn aan 2020. Ook is het de verwachting dat uitgaven aan 
Woonvoorzieningen zoals trapliften en woningaanpassingen ten opzichte van 2020 niet zullen 
afnemen. Omdat dit voornamelijk gaat om eenmalige uitgaven aan deze voorzieningen, wachten 
we met een bijraming tot de tweede tussenrapportage. Er is dan een nog beter beeld 
beschikbaar. Ook houden we rekening met de indexatie van de hulpmiddelen tarieven met 1,1%. 
Daarom is het noodzakelijk de begroting structureel bij te stellen. 

 
Opstellen Woonzorgvisie 
 

Als nadere uitwerking van de recentelijk vastgestelde woonvisie wordt voor thema 4, wonen en 
zorg, in 2021 een woonzorgvisie opgesteld. 

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 

WMO Huishoudelijke verzorging ZIN 
 
 Inwoners met een beschikking voor huishoudelijke hulp ontvangen ondersteuning bij het schoon 

en leefbaar houden van de woning, waardoor zij (langer) zelfstandig thuis kunnen wonen. Er is 
structureel € 380.400 meer budget nodig voor de bekostiging van de huishoudelijke hulp in 
natura. De verhoging van het budget is nodig omdat: We in de eerste plaats met deze wijziging 
de begroting stellen naar het niveau van 2020 (€ 253.900). Ten tweede omdat het tarief voor 
huishoudelijke hulp is geïndexeerd met 2,64% (€ 126.500). 

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 

Lokale Jeugdhulp ZIN 
  

De behoefte aan de inzet van de lokale jeugdhulp is stijgende voor onze gemeente. In de 2e 
Tussenrapportage 2020 heeft een structurele bijraming plaatsgevonden op basis van de toen 
beschikbare productieverklaringen. Ten tijde van de jaarrekening kwamen de werkelijke 
productieverklaringen en bleek dat er voor een bedrag van € 650.000 meer zorg verleend was. 
 
De stijging van de inzet van de lokale jeugdhulp is meerledig te verklaring. Allereerst heeft de 
corona situatie invloed gehad op de (mentale) weerbaarheid van onze jeugdigen en gezinnen. Dit 
heeft niet alleen geleid tot een extra vraag naar lokale jeugdhulp, maar ook naar extra inzet van 
specialistische jeugdzorg. Vanwege de wachtlijsten bij de regionale aanbieders, hebben onze 
lokale aanbieders extra hulp geboden zodat onze jeugdigen en gezinnen wel in de tussentijd 
ondersteund zijn. 
Ten tweede is de stijging van de inzet lokale jeugdhulp te verklaren door de autonome groei en 
verschuiving. Het is de maatschappelijke ambitie om de inzet van specialistische jeugdzorg af te 
schalen naar de inzet lokale jeugdzorg. Hiertoe zijn diverse activiteiten en projecten ingezet en 
de eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar geworden. 
 
Op basis van de stijging die we de afgelopen jaren gezien hebben, alsmede de effecten van de 
corona situatie maakt dat het budget voor inzet lokale jeugdhulp moet worden bijgesteld. 
Ondertussen spelen vele ontwikkelingen zoals de arbitrage welk is aangespannen door de VNG, 
het nieuwe kabinet gaat zich buigen over het vraagstuk structurele budget voor jeugdzorg. Door 
deze onzekerheid ramen we nu enkel het verschil met de jaarproductie 2020 structureel in. 
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Toelichting 0.10 Mutaties in reserves 

Mutaties reserves Programma 7 
  

 Incidentele dekking van de pilot kleuter(observatie)groep De Burght voor schooljaar 2021-
2022 kan plaatsvinden via de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein voor 
een bedrag van € 30.000. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking restanttegoed Ridderkerkpas. 
Dekking uit de algemene reserve van de doorgeschoven prestatie inzake restanttegoed 
Ridderkerkpas € 25.300. 
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Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid 

Wat mag het kosten? 

 

BN/ DP/ 
RB 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Lasten            

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur  -15.000         

Verduurzaming BT Donkersloot    -50.000       

7.1 Volksgezondheid            

Raadsbesluit AED's in Ridderkerk RB   -30.000 -37.000 -37.000 -37.000 

7.3:Afval  -9.360.600         

Planning reiniging & afval    46.200 -5.500 -5.500 -5.500 

Implementatie afvalbeleidsplan    -49.200 137.100 231.400 203.800 

Nacalculatie NV BAR-Afvalbeheer 2020    -26.000       

AVR hoger beroep    -38.000       

Doorgeschoven prestatie, invoering 
maatregelen uit het afvalbeleidsplan 

DP 
  -275.000       

Storting voorziening beklemde middelen 
Afvalstoffenheffing (ASH) naar storting 
bestemmingsreserve ASH 

BN 
  2.700.000       

HVC; afval-brengstation aanbiedstation 
Coronakosten 

 
  -23.000       

HVC; afval-brengstation aanbiedstation    -74.000       

7.4:Milieubeheer  -2.317.500         

Milieubeheer DCMR; impuls 
omgevingsveiligheid en doorontwikkeling 
meldkamer 

 
  -29.945 -29.945 -29.945 -29.945 

Doorgeschoven prestatie, bodemsanering 
locatie Ridderkerk centrum, fase 1 

DP 
  -111.000       

motie groen scherm Rotterdamseweg  RB   -60.000       

Doorgeschoven prestatie, onderzoek en 
werkzaamheden geluidmaatregelen langs 
A15 

DP 
  -32.500       

Doorgeschoven prestatie, duurzame 
energietransitie, visie op circulaire 
samenleving 

DP 
  -45.100       

De toevoeging vanuit de onderbesteding 
investeringen uit het voorgaande jaar wordt 
beëindigd en het budget voor duurzame 
energietransitie wordt structureel verhoogd. 

 

  -84.200 -84.200 -84.200 -84.200 

Communicatieadviseurs inhuur via GR 
BAR-organisatie 

BN 
  59.000       

Totaal Lasten   1.877.255 -19.545 74.755 47.155 

Baten            

7.3:Afval  8.178.700         

Budgettair neutrale correctie van de 
onttrekking aan de voorziening beklemde 
middelen afvalstoffenheffing naar een 
onttrekking uit de bestemmingsreserve 
afvalstoffenheffing 

BN 

  -1.440.200 -984.100 -232.000   

Lagere opbrengst ASH als gevolg van 
structurele mutaties exploitatie 

BN 
    -121.800 -223.700 -196.100 

Totaal Baten   -1.440.200 -1.105.900 -455.700 -196.100 

             

Saldo diverse mutaties < € 25.000    -45.100 -12.400 -4.800 -4.800 

Saldo van baten en lasten   391.955 -1.137.845 -385.745 -153.745 
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BN/ DP/ 
RB 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Stortingen            

0.10:Mutaties reserves  -4.000.000         

Budgettair neutrale wijziging storting 
voorziening beklemde middelen ASH naar 
storting bestemmingsreserve ASH 

BN 

  -2.700.000       

Totaal Stortingen   -2.700.000    

Onttrekkingen            

0.10:Mutaties reserves  7.710.600         

Budgettair neutrale correctie van de 
onttrekking aan de voorziening beklemde 
middelen afvalstoffenheffing naar een 
onttrekking uit de bestemmingsreserve 
afvalstoffenheffing 

BN 

  1.440.200 984.100 232.000   

Doorgeschoven prestatie, invoering 
maatregelen uit het afvalbeleidsplan 

DP 
  275.000       

Doorgeschoven prestatie, bodemsanering 
locatie Ridderkerk centrum, fase 1 

DP 
  111.000       

Doorgeschoven prestatie, onderzoek en 
werkzaamheden geluidmaatregelen langs 
A15 

DP 
  32.500       

Doorgeschoven prestatie, duurzame 
energietransitie, visie op circulaire 
samenleving 

DP 
  45.100       

Totaal Onttrekkingen   1.903.800 984.100 232.000  

Mutaties reserves   -796.200 984.100 232.000  

Totaal mutaties Gezondheid en 
duurzaamheid 

 
 -404.245 -153.745 -153.745 -153.745 

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

Subsidieproject: Verduurzaming BT Donkersloot 
  

Samen met de provincie en ondernemers uit Donkersloot continueren we de inzet van een 
gebiedsmanager Energie voor het bedrijventerrein Donkersloot. Het incidenteel budget € 50.000 
wordt gedekt uit de bijdragen van provincie en de ondernemers. 

Toelichting 7.1 Volksgezondheid 

AED’s in Ridderkerk 
  

 Het raadvoorstel “AED’s in Ridderkerk” is vastgesteld op 19 november 2020. Conform het 
raadbesluit wordt vanaf 2021 jaarlijks een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor 
coördinatie, beheer en onderhoudsabonnement van de 25 AED’s. 
Verder wordt conform het raadbesluit vanaf 2021 jaarlijks een bedrag van € 15.000 
beschikbaar gesteld voor scholing van vrijwilligers en ondersteuning van burgerhulpverleners 
voor het gebruik van de 25 AED’s. 
Vanuit dit kader biedt het college van B&W de mogelijkheid aan de vier lokale EHBO-
verenigingen (te weten: EHBO vereniging Bolnes, EHBO-vereniging Ridderkerk, EHBO 
Vereniging Slikkerveer en EHBO Vereniging Rijsoord) om vanaf 2021 jaarlijks 
subsidieaanvraag in te dienen. Dit wordt opgenomen in de teksten van de 
programmabegroting 2022 waardoor de wettelijke basis voor het verlenen van de subsidie 
aan de vier lokale EHBO-verenigingen binnen een jaar wordt vastgesteld. 

 Een investeringskrediet is beschikbaar gesteld voor de aanschaf, plaatsing en gebruik van 
25 AED’s en bewegwijzeringen. Dit veroorzaakt € 7.000 extra afschrijvingslasten. 
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Toelichting 7.3 Afval 

Planning reiniging & afval 
  

Vanuit 2020 zijn een aantal investeringen in het kader van het afvalbeleidsplan doorgeschoven 
naar 2021. In 2021 worden daarentegen per saldo wel hogere investeringen begroot dan eerder 
verwacht. Na het voordeel in 2021 van € 46.200 levert dat laatste vanaf 2022 een structurele 
verhoging van de afschrijvingslasten op van € 5.500. 

Inzameling huishoudelijk afval 
  

Implementatie afvalbeleidsplan 
Ten opzichte van de begroting 2021 moeten wij nog extra kosten maken om het nieuwe 
afvalbeleid af te ronden. Dit wordt veroorzaakt door de verlengde implementatieperiode (onder 
andere vanwege corona) en door hogere kosten voor bijvoorbeeld het ICT-project (€ 72.600 in 
2022, € 29.600 in 2022 en 2023 en € 57.200 in 2024). Daarnaast zijn er extra investerings- en 
vervangingskosten tot een bedrag van € 106.500 (zie overzicht investeringen), waardoor de 
jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2022 hoger zijn. De verwachting is dat echter de totale 
verwerkingskosten als gevolg van het nieuwe afvalbeleid zullen dalen..  
 
Nacalculatie NV BAR-Afvalbeheer 2020 
De NV BAR-Afvalbeheer heeft het jaar 2020 afgesloten met een nadelig resultaat van € 86.000. 
Hierbij wordt opgemerkt dat in de vastgestelde tussenrapportage van de nv en de 2e 
Tussenrapportage 2020 is uitgegaan van extra kosten in verband met corona tot en met 
augustus. Extra kosten verband houdende met corona voor de periode tot en met december 
worden apart doorbelast. 
In de voorlopige afrekening per december 2020 is de extra doorbelasting van de meerkosten 
voor wagenpark en inhuur diensten in verband met de corona pandemie tot een totaalbedrag van 
€ 65.000 niet verwerkt, waardoor het geschoonde bedrijfsresultaat € 21.000 negatief bedraagt. 
Het nadelige resultaat wordt op basis van nacalculatie doorberekend aan de deelnemende 
gemeenten. Het aandeel voor de gemeente Ridderkerk bedraagt incidenteel € 26.000.  
 
AVR hoger beroep 
Afvalverwerking Rijnmond (AVR) heeft op 15 februari 2021 gebruik gemaakt van haar recht om 
de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te dagvaarden in Hoger Beroep tegen 
de uitspraak in de bodemprocedure van 23 december 2020, waarin alle vorderingen van AVR 
werden afgewezen. AVR maakte middels een kortgedingprocedure gevolgd door een 
bodemprocedure bezwaar tegen de quasi inbesteding van de verwerking van het huishoudelijk 
afval op grond van een in hun ogen niet toegestane constructie om de aanbestedingswetten te 
omzeilen. In zowel het kort geding als de bodemprocedure zijn alle vorderingen van AVR 
afgewezen. Naast de gemeenten en de NV BAR Afvalbeheer zijn IRADO en AF (Afvalsturing 
Friesland) gedagvaard. Gezien de hoogte van de kosten voor juridische ondersteuning in het kort 
geding en de bodemprocedure verwachten wij voor het hoger beroep een kostenpost van  
€ 75.000. De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben op 3 en 10 
september 2019 besloten dat alle kosten voor de gemeenten en de nv, voortvloeiende uit de 
aanbesteding van het huishoudelijk restafval, voor hun rekening komen. De kosten worden gelijk 
verdeeld over de gemeenten. Voor Ridderkerk is dit € 38.000. 
 
Doorgeschoven prestatie, invoering maatregelen uit het afvalbeleidsplan 
De vertraging van de invoering van maatregelen uit het afvalbeleidsplan brengt ook met zich mee 
dat de prestatie van een deel van de begrootte projectkosten dit jaar plaats zal vinden. Dit geeft 
een voordeel van € 275.000 en dit budget dient daarom doorgeschoven te worden naar 2021 
inclusief de dekking uit de algemene reserve. 
 
Budgettair neutrale correctie van een storting in de voorziening beklemde middelen 
afvalstoffenheffing van € 2.700.000 naar een storting in de bestemmingsreserve 
afvalstoffenheffing. Dit naar aanleiding van de opmerking van de accountant dat ter dekking van 
het tarief afvalstoffenheffing hiervoor een bestemmingsreserve afvalstoffenheffing moet worden 
gevormd. (Zie ook de mutaties onder 0.10 mutaties in reserves). 
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Afval-brengstation Aanbiedstation 
 
 Van HVC hebben wij de eindafrekening ontvangen over 2020 van de exploitatie van het 

afvalaanbiedstation. Als gevolg van een hoger aanbod dan begroot als gevolg van corona, 
hogere verwerkingskosten van afval en lagere opbrengsten van de grondstoffen, wordt er nog 
een bedrag in rekening gebracht van incidenteel € 97.000. Corona maakt voor een bedrag van  
€ 23.000 onderdeel uit van deze afrekening. 
Aangezien de ramingen voor 2021 en volgende jaren zijn opgehoogd, gaan wij er vooralsnog 
vanuit dat dit een incidenteel nadeel is. 

 
Budgettair neutrale correctie van de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen 
afvalstoffenheffing naar een onttrekking uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. € 1.440.200 in 
2021, € 984.100 in 2022 en € 232.000 in 2023. (Zie ook de mutaties onder 0.10 mutaties in reserves) 

Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing 
  

Bij afval is sprake van een zogenaamd gesloten systeem. De structurele voordelen worden 
verrekend met de opbrengst afvalstoffenheffing (2022 € -121.800, 2023 € -223.700 en 2024 € -
196.100). 

Toelichting 7.4 Milieubeheer 

Milieubeheer 
  

Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) betreft een programma van de Rijksoverheid om bij te dragen 
aan een kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid. De financieringswijze voor de Impuls 
Omgevingsveiligheid wordt vanaf 2021 omgezet in financiering via het gemeentefonds (werd 
uitgekeerd via het provinciefonds). Uit dit budget wordt (deels) de advisering van DCMR en VRR 
bekostigd bij adviesvragen van gemeenten over omgevingsveiligheid. De uitkering door het Rijk 
voor de IOV-taken bedraagt € 13.000. Het bedrag wordt gesplitst, omdat zowel de DCMR als de 
VRR taken uitvoert voor dit budget. Voor de DCMR is daarom € 6.500 beschikbaar. Voorgesteld 
wordt dit budget structureel te labelen met de 1e Tussenrapportage 2020.  
DCMR heeft aangegeven jaarlijks € 19.000 nodig te hebben voor de uitvoering van deze IOV-
taken. Dus is aanvullend nog € 12.500 nodig voor de dekking voor deze taak. Voor de 
doorontwikkeling van de meldkamer is € 10.945 nodig. Dit maakt een totaalbedrag van 
structureel € 23.445. 
Relatie met collegebesluit over Vaststelling Werkplan DCMR 2021. 

 
Bodem 
  

Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1. 
In 2020 is € 111.000 budget bijgeraamd om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. 
De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum,  
fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend, maar volgt mogelijk in 2021. De dekking komt uit de 
reserve bodemonderzoek Wooncompas. 

Geluid 
  

 We vragen een incidenteel budget van € 60.000 aan. Om uitvoering te geven aan de motie 
groen scherm Rotterdamseweg (nr 98-2020). Voor inhuur en om nader onderzoek te doen 
naar de effecten op het aspect geluid en de aanleg en beheerkosten. 

 Doorgeschoven prestatie, onderzoek en werkzaamheden geluidmaatregelen langs A15, 
Incidenteel budget € 32.500. 
Bij de 2e Tussenrapportage 2020 is er budget ter beschikking gesteld van € 75.000 voor het 
uitvoeren van onderzoeken en werkzaamheden voor geluidmaatregelen langs de A15 ter 
hoogte van het Oosterpark en de Rotterdamseweg. Het resterende budget wordt 
overgeheveld van 2020 naar 2021. 
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Duurzame energietransitie 
  

 Doorgeschoven prestatie, duurzame energietransitie, visie op circulaire samenleving. 
In 2020 is gestart met de visie op de Circulaire Samenleving. Hiervoor is ook opdracht 
verstrekt aan een externe partij. Facturatie en werkzaamheden lopen ook in 2021 door. Het 
resterende bedrag van € 45.100 van de incidentele toevoeging aan het budget van in totaal  
€ 50.000 voor Circulaire Samenleving moet worden overgeheveld naar 2021. Ook de 
dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. 

 Daarnaast is er in de afgelopen jaren de onderuitputting van het investeringsvolume van het 
voorgaande jaar toegevoegd aan het budget duurzame energietransitie. Gezien de 
structurele besteding van de gelden wordt deze systematiek beëindigd en wordt het budget 
voor duurzame energietransitie structureel verhoogd met een bedrag van € 84.200. 

 Voor de verschillende thema’s van duurzaamheid worden twee communicatieadviseurs bij de 
BAR-organisatie ingehuurd om ondersteuning te bieden in de communicatie naar de 
bewoners over de voortgang en ontwikkelingen omtrent de verduurzaming en projecten voor 
de energietransitie. Ter dekking hiervan wordt het budget duurzaam incidenteel afgeraamd 
voor een bedrag van € 59.000. 

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves 

Mutaties reserves Programma 8 
  

 Bijraming lasten van € 2.700.000 en bijraming baten van € 1.440.200 in 2021, € 984.100 in 
2022 en € 232.000 in 2023. Dit betreft de budgettair neutrale correctie van de storting in- en 
onttrekking aan de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing naar een storting in- 
en onttrekking uit de nieuwe bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking projectkosten Afvalbeleidsplan 
Dekking uit de algemene reserve van de doorgeschoven prestatie projectkosten 
Afvalbeleidsplan € 275.000 

 Doorgeschoven prestatie, Reserve bodemonderzoek Wooncompas, dekking kosten locatie 
Centrum fase 1 € 111.000. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek en geluidmaatregelen langs de A15  
Dekking uit de algemene reserve van de doorgeschoven prestatie onderzoek en 
geluidmaatregelen langs de A15 € 32.500. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking opstellen nota circulaire economie inclusief 
actieprogramma € 45.100. 
In 2020 is gestart met het opstellen van een visie op de Circulaire Samenleving. Hiervoor is 
ook een externe opdracht verstrekt. Facturatie vindt plaats in 2021. Het betreft doorlopende 
werkzaamheden. 
Het resterende bedrag van dit incidentele budget moet worden overgeheveld naar 2021. Ook 
de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking actieplan luchtkwaliteit € 12.200. 
Voor de uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022 is budget ter beschikking 
gesteld. Het Actieplan Luchtkwaliteit heeft een doorlooptijd tot en met 2022. Het resterende 
budget van 2020 overhevelen naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor 
schuift door. 
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Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en 
maatschappelijk vastgoed 

Wat mag het kosten? 

 

 

BN/ DP/ 
RB 

Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Lasten            

0.3:Beheer overige gebouwen en 
gronden 

 
-1.115.400         

Budget wordt overgezet naar het juiste 
taakveld 

BN 
  238.500 238.500 238.500 238.500 

5.2:Sportaccommodaties  -3.568.900         

Verliescompensatie Exploitatievergoeding 
Sport Service RK 

DP 
  -224.500       

Groot onderhoud zwembad en binnenbad 
de Fakkel 

DP 
  -453.200       

Renovatie en verduurzaming sportcentrum 
Drievliet en herinrichting openbare ruimte. 

RB 
    172.500 -68.700 -68.700 

Sporthal P.C. Hoofstraat RB     175.000     

Sporthal P.C. Hooftpark RB     173.000 173.000 173.000 

Oude clubhuis Rowdies RB   4.400 -225.400 70.700 70.700 

8.1:Ruimtelijke ordening  -1.442.000         

Doorgeschoven prestatie, Toekomstvisie, 
Gebiedsvisie en MER rivieroevers. 

DP 
  -82.100       

Advieskosten MER RB   -35.000       

Doorgeschoven prestatie, gebiedsvisie 
Centrum-Oost 

DP 
  -75.000       

8.3:Wonen en bouwen  -1.277.900      

Doorgeschoven prestatie, Onderzoek 
kansen particulieren renovatie woningen 

DP 
  -45.000       

Totaal Lasten   -671.900 533.600 413.500 413.500 

Baten            

5.2:Sportaccommodaties  1.393.900      

SPUK zwembad SSR    857.500       

Totaal Baten   857.500    

             

Saldo diverse mutaties < € 25.000    -147.400 -81.900 -81.900 -81.900 

Saldo van baten en lasten   38.200 451.700 331.600 331.600 
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BN/ DP/ 

RB 
Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Onttrekkingen            

0.10:Mutaties reserves  831.100         

Dekking gebiedsvisie Centrum-Oost DP   75.000       

Dekking gebiedsvisie en MER Rivieroevers DP   82.100       

Dekking compensatie SSR voor verlies 
zwembad 

DP 
  224.500       

Dekking onderzoek kansen particulieren 
renovatie woningen 

DP 
  45.000       

Dekking groot onderhoud zwembad en 
binnenbad de Fakkel 

DP 
  453.200       

Dekking compensatie oude clubhuis de 
Rowdies uit de reserve actualisatie 
integraal accommodatieplan. 

RB 
  60.000       

Dekking van de sloopkosten van opstal en 
omgeving van de Rowdies uit de reserve 
actualisatie integraal accommodatieplan. 

RB 

    388.000     

Vervallen onttrekking aan de reserve 
Actualisatie Integraal Accommodatieplan 
door het vervallen van de sloop PC 
Hooftstraat 

RB 

    -175.000     

Totaal Onttrekkingen   939.800 213.000 0 0 

Mutaties reserves   939.800 213.000 0 0 

Totaal mutaties Ruimtelijke 
ontwikkeling, wonen en 
maatschappelijk vastgoed 

 
 978.000 664.700 331.600 331.600 

 

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 

Verzekeringen - Vastgoed 
  

 Budget wordt overgezet naar het juiste taakveld (verzekeringen bestuur, € 219.900). 

 Budget wordt overgezet naar het juiste taakveld (verzekeringen cultuur, € 2.400). 

 Budget wordt overgezet naar het juiste taakveld (verzekeringen openbaar vervoer,  
€ 16.200). 

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties 

Zwembaden Lasten 
  

Het restant budget voor bijdrage in het verlies van het zwembad aan SSR moet worden 
doorgeschoven naar 2021 (incidenteel nadeel € 224.500). Het Rijk heeft aangegeven dat 
gemeenten in 2021 een compensatie ontvangen voor het verlies van het zwembad. De basis van 
de compensatie is het werkelijke gerealiseerde verlies van het zwembad over het boekjaar 2020. 
Het werkelijke verlies van het zwembad over 2020 (€ 857.500) wordt middels Rijkscompensatie 
(SPUK IJZ) aan de gemeente uitbetaald. 

Zwembaden Baten 
 
De meeste recente coronaregeling (de SPUK IJZ) biedt financiële steun voor ijsbanen en 
zwembaden. Voor 2020 kan deze specifieke uitkering worden aangevraagd van begin april tot en 
met 31mei 2021.  
Van het totale exploitatietekort 2020 van € 1.082.000 heeft een bedrag van € 857.500 betrekking 
op het zwembad Dit is het bedrag wat, op basis van de concept jaarrekeningcijfers 2020, 
maximaal meegenomen kan worden als compensatiebedrag SPUK IJZ en via de 1e 
Tussenrapportage 2021 incidenteel wordt bijgeraamd. 
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Sporthal en binnenbad De Fakkel 
  

Doorgeschoven prestatie, groot onderhoud zwembad en binnenbad de Fakkel (€ 453.200). 
Voor het zwembad en binnenbad De Fakkel was voor 2020 een bedrag van € 457.500 begroot 
voor het vervangen van het plafond in het wedstrijdbad, aanpassing van de douches in het 
recreatie en wedstrijdbad, aanpassingen in de regeltechniek en klimaatbeheersing. De werkelijke 
kosten waren nagenoeg nihil. De geraamde kosten zijn niet gemaakt omdat voor een aantal 
werkzaamheden nader onderzoek nodig is waardoor de kosten zullen vallen in 2021. Hier staat 
een onttrekking aan de bestemmingsreserve groot onderhoud sportaccommodaties tegenover. 

Sporthal Drievliet 
  

Ingevolge het raadsbesluit van december 2020 worden de investeringen voor de sporthal PC 
Hooftstraat afgeraamd en die voor de renovatie sporthal Drievliet verhoogd. Omdat de 
investeringen voor sporthal Drievliet deels naar 2022 opschuiven gaan de afschrijvingen 
daarvoor pas in 2023 in, wat in 2022 een voordeel van € 172.500 oplevert. Doordat voor deze 
sporthal in totaal het krediet verhoogd is gaan, ondanks een langere afschrijvingstermijn, vanaf 
2023 de afschrijvingen met € 68.700 omhoog. Dat wordt echter ruimschoots gecompenseerd met 
het wegvallen van de afschrijvingen voor de sporthal PC Hooftstraat. 

Sporthal PC Hooftstraat 
  

Het betreft hier een financiële mutatie als gevolg van het raadsbesluit van 10 december 2020 op 
het onderwerp ‘Renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare 
ruimte'.  
Het in 2022 begrote bedrag van € 175.000 voor de sloopkosten van de sporthal PC Hooftstraat 
dient te worden afgeraamd. Hier tegenover wordt ook de beoogde onttrekking uit de 
bestemmingsreserve Integraal accommodatieplan van € 175.000 voor de sloop en sanering van 
sporthal PC Hooftstraat ingetrokken. Per saldo budgetneutraal. 

Sporthal PC Hooftpark (Nieuwbouw) 
 

   Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een extra afschrijving van € 39.300 die 
noodzakelijk is. Er zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de bouw van de gymzaal aan de 
PC Hooftstraat. Er is inmiddels besloten dat deze bouw geen doorgang vindt. Hier is dan ook 
sprake van een incidenteel nadeel van € 39.300. 

 Ingevolge het raadsbesluit van december 2020 worden de investeringen voor de sporthal PC 
Hooftstraat afgeraamd en die voor de renovatie sporthal Drievliet verhoogd. Daardoor 
vervallen op deze post vanaf 2023 structureel alle afschrijvingslasten van € 173.000. 

 
Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk 
  

Het betreft hier de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit van 14 december 
2020 met onderwerp 'uitkomst herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark'. De sloopkosten van  
€ 388.000 zijn dan ook incidenteel in 2022 bijgeraamd op dit budget. Hier staat een aanwending 
€ 388.000 van de bestemmingsreserve Integraal accommodatieplan tegenover. De compensatie 
voor het oude clubhuis Rowdies van € 60.000 in 2021 wordt ook gedekt uit de 
bestemmingsreserve Integraal accommodatieplan. Per saldo is dit dan ook budget neutraal. 

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening 

Toekomstvisie 
  

 Doorgeschoven prestatie, Toekomstvisie, Gebiedsvisie en MER rivieroevers. € 82.100. 
In 2020 is een start gemaakt voor het opstellen van gebiedsvisie en MER Rivieroevers. De 
opdracht is op 1 december 2020 verstrekt. Het nog beschikbare budget van de 
Toekomstvisie (Omgevingsvisie Ridderkerk 2035) gebruiken we voor die visie, aangezien de 
visie een verdere uitwerking is van de Toekomstvisie. Ook de dekking uit de algemene 
reserve hiervoor schuift door. 

 Voor het goed uitvoeren van de Toekomstvisie (Omgevingsvisie) is incidenteel extra budget 
nodig voor het opstellen van de Gebiedsvisie Rivieroevers. In totaal is € 35.000 extra nodig 
voor zowel het opstellen van een MER als het opstellen van een compensatieplan. Een MER 
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is namelijk nodig, daar waar die eerder niet was voorzien. Voor die MER is ook een advies 
van de commissie MER nodig. De totale kosten voor de MER bedragen € 32.300. 
Ook willen we een compensatieplan laten opstellen voor de compensatie van 
bedrijventerreinen binnen Ridderkerk. Het laten opstellen van het plan gaat in 
gezamenlijkheid met de MRDH, die co-financiert. Voor de rivieroevers, en dus de 
Toekomstvisie, betekent dit dat een incidentele bijdrage van € 2.700, wenselijk is. 

Gebiedsvisie Centrum-Oost 
  

Doorgeschoven prestatie, gebiedsvisie Centrum-Oost, € 75.000. 
Binnen bestemmingsplannen was de raming opgenomen voor het opstellen van de gebiedsvisie 
Centrum-Oost. Mede vanwege corona is nog niet gestart met de gebiedsvisie. De raming schuift 
door naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. 

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen 

Volkshuisvesting 
  

Doorgeschoven prestatie, onderzoek kansen particulieren renovatie woningen  
Het afgelopen jaar zijn hiervoor geen kosten gemaakt, deze staan voor 2021 op de planning  
(€ 45.000). 

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves 

Mutaties reserves Programma 9 
  

 Doorgeschoven prestatie, dekking gebiedsvisie Centrum-Oost € 75.000 
Binnen bestemmingsplannen was de raming opgenomen voor het opstellen van de 
gebiedsvisie Centrum-Oost. Mede vanwege corona is nog niet gestart met de gebiedsvisie. 
De raming schuift door naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift 
door. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking gebiedsvisie en MER Rivieroevers € 82.100. 
In 2020 is een start gemaakt voor het opstellen van gebiedsvisie en MER Rivieroevers. De 
opdracht is op 1 december 2020 verstrekt. Het nog beschikbare budget van de 
Toekomstvisie (Omgevingsvisie Ridderkerk 2035) gebruiken we voor die visie, aangezien de 
visie een verdere uitwerking is van de Toekomstvisie. Ook de dekking uit de algemene 
reserve hiervoor schuift door. 

 Dekking doorgeschoven prestatie uit de algemene reserve betreffende compensatie SSR 
voor mogelijk verlies zwembad € 224.500 

 Dekking doorgeschoven prestatie uit de algemene reserve betreffende "Onderzoek kansen 
particulieren renovatie woningen" € 45.000. 

 Doorgeschoven prestatie, dekking groot onderhoud zwembad en binnenbad de Fakkel  
€ 453.200. 
De geraamde kosten zijn in 2020 niet gemaakt omdat voor een aantal werkzaamheden 
nader onderzoek nodig is waardoor de kosten zullen vallen in 2021. 
Hier staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve groot onderhoud 
sportaccommodaties tegenover. 

 Dekking compensatie oude clubhuis de Rowdies in 2021 uit de reserve actualisatie integraal 
accommodatieplan (Voordeel € 60.000). 

 Dekking van de sloopkosten van opstal en omgeving van de Rowdies in 2022 uit de reserve 
actualisatie integraal accommodatieplan (voordeel € 388.000). 

 Vervallen van de onttrekking in 2022 aan de reserve Actualisatie Integraal 
Accommodatieplan door het vervallen van de sloop PC Hooftstraat € 175.000. 
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Niet in de programma's opgenomen lasten en baten 

Niet in de programma's opgenomen lasten en baten 

 
BN/ DP/ 

RB 
Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Lasten            

0.4:Overhead 
 -

14.241.300 
        

Kostprijsverhogende BTW    -56.800 -56.800 -56.800 -56.800 

Doorgeschoven prestatie, Implementatie 
omgevingswet 

DP 
  -58.500       

Doorgeschoven prestatie, project GIDS DP   -62.600       

Doorgeschoven prestatie, Strategisch 
personeelsbudget SPP 

DP 
  -36.900       

Tijdelijke inhuur gemeentecontroller    -27.000 -27.000     

Budget voor pilot Uitvoeringsplan 
Informatieveiligheid en Privacy 

 
  -33.900       

0.5:Treasury  -146.600         

Financiering    217.100 314.900 262.700 283.600 

0.61:OZB woningen  -287.500         

Wet WOZ    -30.000       

0.8:Overige baten en lasten  -55.200         

Doorgeschoven prestatie Gemeentehuis DP   -771.200       

Stelpost onderuitputting kapitaallasten BN   -80.000       

0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)  -282.000         

Vennootschapsbelasting    -461.800       

Totaal Lasten   -1.401.600 231.100 205.900 226.800 

Baten            

0.61:OZB woningen  6.015.000         

OZB woningen    30.000 30.000 30.000 30.000 

0.62:OZB niet-woningen  5.627.600         

OZB niet-woningen    245.000 245.000 245.000 245.000 

0.64:Belastingen overig  146.100         

Baten precariobelasting RB   -64.700       

0.7:Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

 
69.201.000         

Algemene uitkering    675.000 11.000 11.000 11.000 

Totaal Baten   885.300 286.000 286.000 286.000 

             

Saldo diverse mutaties < € 25.000    -8.700 -14.700 -4.200 -4.200 

Saldo van baten en lasten   -525.000 502.400 487.700 508.600 
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BN/ DP/ 

RB 
Begroting 
2021 na 
wijziging 

Mutatie 
2021 

Mutatie 
2022 

Mutatie 
2023 

Mutatie 
2024 

Onttrekkingen            

0.10:Mutaties reserves  31.376.500         

Doorgeschoven prestatie, gemeentehuis, 
dekking renovatie BMI en ontruiming uit 
reserve groot onderhoud gebouwen. 

DP 
  771.200       

Dekking vennootschapsbelasting uit 
reserve Vpb grondexploitaties 

 
  222.854       

Totaal Onttrekkingen   994.054    

Mutaties reserves   994.054    

Totaal mutaties Niet in de programma 's 
opgenomen lasten en baten 

 
 469.054 502.400 487.700 508.600 

Toelichting 0.4 Overhead 

Overhead vanuit de BAR 
  

 Als gevolg van stijging van de BAR-bijdrage sinds 2018 en van het sportbesluit uit 2019 is er 
sprake van een nadeel op kostprijsverhogende btw van structureel € 56.800. 

 Doorgeschoven prestatie, nadeel € 58.500. 
Medio 2020 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet van 1 januari 2021 wordt 
uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit uitstel houdt verband met een tegenvallende ontwikkeling 
van het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook corona was van invloed op het uitstel. 
Het programma Omgevingswet is op deze ontwikkelingen aangepast. In 2020 zijn hierdoor 
alleen kosten gemaakt voor personeel en het organiseren van bijeenkomsten. Om te kunnen 
voldoen aan de wettelijke invoeringseisen is het noodzakelijk dat het resterende 
programmabudget van 2020 doorschuift naar 2021. 

 Doorgeschoven prestatie BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Fundament 
Maatschappij, autonome ontwikkelingen en volumegroei, project GIDS, incidenteel nadeel  
€ 62.600. Voor de toelichting wordt verwezen naar de 1e tussenrapportage van de BAR - 
organisatie. 

 Doorgeschoven prestatie BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Strategische 
Personeelsplanning (SPP), incidenteel nadeel € 36.900. 
Voor de toelichting wordt verwezen naar de 1e tussenrapportage van de BAR - organisatie. 

 In verband met de afwezigheid van onze gemeentecontroller wordt er tijdelijk ingehuurd  
(€ 27.000 in 2021 en 2022). Voor de toelichting wordt verwezen naar de 1e tussenrapportage 
van de BAR - organisatie. 

 Incidenteel budget voor een pilot in het kader van het Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en 
Privacy (€ 33.900). Voor de toelichting wordt verwezen naar de 1e tussenrapportage van de 
BAR - organisatie. 

  

Toelichting 0.5 Treasury 

Financiering 
  

De combinatie van de lage rente en de ontvangst van de verkoopopbrengst van de Eneco-
aandelen heeft geleid tot een herziening van de begrote rentelasten op de korte en lange 
financiering. 

Toelichting 0.61 OZB woningen 

Wet W.O.Z. 
  

Stijging van proceskostenvergoeding bezwaren door toename bezwaren via "no cure no pay"-
bureaus. Dit betreft te verwachten kosten voor vergoeding bezwaar- en beroepsprocedures. 
Incidenteel nadeel € 30.000. 



1e Tussenrapportage 2021 41 

OZB Woningen 
  

Structureel gevolg jaarrekening 2020, hogere OZB-opbrengst woningen. 
De uiteindelijke stijging van de WOZ-waarden van woningen inclusief areaaluitbreiding is iets 
hoger uitgevallen, dan waarvan aanvankelijk tijdens het opstellen van de begroting is uitgegaan. 
Dit leidt tot een structurele extra opbrengst van € 30.000. 

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen 

OZB Niet Woningen 
  

Op basis van de realisatie van de OZB en de definitieve WOZ-waarden van de niet-woningen, is 
er een structurele extra meeropbrengst van de OZB niet-woningen van € 245.000 te verwachten. 

Toelichting 0.64 Belastingen overig 

Baten precariobelasting 
  

Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om, in navolging van 
2020, ook in 2021 geen precariobelasting op te leggen (incidenteel nadeel € 64.700). 

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 

Algemene Uitkering 
  

De raming van het gemeentefonds wordt bijgesteld met het 3e steunpakket corona ten bedrage 
van € 665.000 in 2021 en overige structurele voordelen ten bedrage van afgerond € 11.000 vanaf 
2021 conform de decembercirculaire 2020. Zie voor nadere informatie: Raadsinformatiebrief 
decembercirculaire 2020 gemeentefonds van 29 januari 2021. 

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten 

Gemeentehuis Rkrk Koningsplein 1 
  

Voor het gemeentehuis was in 2020 een bedrag van € 785.200 begroot voor integrale renovatie 
BMI en Ontruiming. De realisatie van de renovatie (€ 771.200) is doorgeschoven en zal in 2021 
plaatsvinden. Hier staat de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen tegenover. 

Niet nader te specificeren batenlasten 
  

Tegenover voordelen op afschrijvingslasten in 2021 wordt de voordelige stelpost onderuitputting 
kapitaallasten van € 80.000 incidenteel afgeraamd. 

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting 

Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) 
  

Eind 1e kwartaal 2021 is de vierjaarlijkse vooruitkijk van de Vpb-lasten voor de gemeente 
beschikbaar gekomen. Het MPG 2021 was hiervoor belangrijke input. Hieruit komt naar voren dat 
de grondexploitatie Cornelisland naar verwachting in 2021 te maken heeft met een hogere 
belastbare winst. Hier moet vennootschapsbelasting over worden afgedragen. Vanuit de MPG 
2020 stond hier nog een lagere Vpb-last voor begroot. Er dient voor het jaar 2021 dan ook  
€ 461.800 incidenteel te worden bijgeraamd, waarbij een bedrag van € 222.854 nog maximaal 
kan worden gedekt uit de Vpb-bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve staat dan op 
begrotingsbasis op nihil. Voor de jaren vanaf 2022 wordt op dit moment geen Vpb-last (meer) 
voorzien vanuit de MPG 2021. Voor de overige Vpb-plichtige clusters afval, begraven en energie 
is de huidige raming correct. De Vpb-last voor de reclameopbrengsten is via de 2e 
Tussenrapportage 2020 reeds geactualiseerd, aangezien de Belastingdienst van mening is dat 
hier ook sprake is van Vpb-plicht. Wij hebben hier, net als de andere gemeenten en op advies 
van de VNG, bezwaar tegen gemaakt. Per saldo is hier sprake van een financieel nadeel in 2021 
van € 238.946. 
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Toelichting 0.10 Mutaties in reserves 

Reservemutaties buiten progr. 
 

 Doorgeschoven prestatie, gemeentehuis, dekking renovatie BMI en ontruiming. 
Voor het gemeentehuis was in 2020 een bedrag van € 785.200 begroot voor integrale renovatie 
BMI en Ontruiming. De integrale renovatie BMI en Ontruiming zijn niet uitgevoerd vanwege 
capaciteitsgebrek. De voorbereidingswerkzaamheden zijn wel gestart. 
De realisatie van de renovatie (€ 771.200) zal in 2021 plaatsvinden. Hier staat de 
bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen tegenover. 

 Er dient voor het jaar 2021 € 461.800 aan vennootschapsbelasting te worden bijgeraamd, waarbij 
een bedrag van € 222.854 nog maximaal kan worden gedekt uit de Vpb-bestemmingsreserve. 
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Overzicht investeringen 

 

Nr. Investeringen Totaal 
beschikbaar 
gesteld 
krediet 

Investeringen 
begin 2021 

1e TURAP 
2021 

Geraamde 
uitgaven 
2021 

Werkelijke 
uitgaven 
2021 

Restant 
geraamde 
uitgaven 
2021 

Doorgescho-
ven naar 
2022 e.v. 

  Gemeente App 76.200 61.300 
 

61.300 22.700 38.600   

1 Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis 36.800 0 36.800 36.800 0 36.800   

  subtotaal programma 1 bestuur en participatie 113.000 61.300 36.800 98.100 22.700 75.400 0 

2 Fietshighway Lagendijk 495.100 340.700 90.000 430.700 114.900 315.800   

  VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg 65.700 27.100 
 

27.100 0 27.100   

  VRI Industrieweg-Rotterdamseweg 67.500 21.400 
 

21.400 0 21.400   

  VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg 159.600 85.900 
 

85.900 0 85.900   

3 Snelfietsroute F15 IJsselmonde 2.097.500 0 578.000 578.000 49.100 528.900   

  Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate) -1.629.000 -187.000 -313.000 -500.000 -22.900 -477.100   

4 Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte 485.000 0 388.000 388.000 700 387.300 97.000 

5 Centrum fietsenstalling, gebouw 130.000 229.000 -100.000 129.000 0 129.000   

5 Centrum fietsenstalling, installatie 80.000 140.000 -60.000 80.000 0 80.000   

  Ontwikkeling Dillenburgplein 2.000.000 2.000.000 
 

2.000.000 0 2.000.000   

  Geluidsscherm Oosterpark/A25 8.735.000 300.000 435.000 735.000 14.800 720.200 8.000.000 

  Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark 550.000 0 550.000 550.000 2.800 547.200   

6 HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte 100.000 100.000 -100.000 0 0 0 100.000 

6 HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (bate) -50.000 -50.000 50.000 0 0 0 -50.000 

  HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat 100.000 100.000 
 

100.000 21.400 78.600   

  HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (bate) -50.000 -50.000 
 

-50.000 0 -50.000   

  Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderz 100.000 100.000 
 

100.000 700 99.300   

  Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2021 293.400 333.400 -40.000 293.400 0 293.400   

  Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek 25.000 25.000 
 

25.000 0 25.000   

  Aanpak Veiligheidsknelpunten 2021 300.000 300.000 
 

300.000 0 300.000   
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Nr. Investeringen Totaal 
beschikbaar 
gesteld 
krediet 

Investeringen 
begin 2021 

1e TURAP 
2021 

Geraamde 
uitgaven 
2021 

Werkelijke 
uitgaven 
2021 

Restant 
geraamde 
uitgaven 
2021 

Doorgescho-
ven naar 
2022 e.v. 

  Onderzoek fietsparkeren winkelcentra 50.000 50.000 
 

50.000 0 50.000   

7 Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg 150.000 0 150.000 150.000 400 149.600   

  Snelheidsafwaardering Riederwerf 38.000 0 38.000 38.000 0 38.000   

  Vervangen brug De Gorzen 043601 41.900 41.900 
 

41.900 0 41.900   

  Keerwand Donckse Bos 127.000 127.000 
 

127.000 0 127.000   

4 Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat 6.600 577.700 -577.700 0 0 0   

  Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan 50.000 0 50.000 50.000 2.000 48.000   

2 Rehabilitaties wegen 1.930.000 1.797.000 -90.000 1.707.000 112.700 1.594.300   

  HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) 100.000 86.800 
 

86.800 21.400 65.400   

  HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate -50.000 -50.000 
 

-50.000 0 -50.000   

8 HOV Vlietlaan uitvoering 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 0 0 0 2.000.000 

8 HOV Vlietlaan uitvoering, bate -1.000.000 -1.000.000 1.000.000 0 0 0 -1.000.000 

9 Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats 1.990.000 1.985.400 -1.744.900 240.500 2.700 237.800 1.744.900 

  Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek 100.000 100.000 -50.000 50.000 0 50.000 50.000 

  Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz 100.000 100.000 -50.000 50.000 0 50.000 50.000 

  Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoer 2.000.000 100.000 -100.000 0 0 0 100.000 

  Centrum geb 3 Entree Joris-Schoutstr uitv. 2.000.000 100.000 -100.000 0 0 0 100.000 

  Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek 25.000 25.000 
 

25.000 0 25.000   

  Aanpak veiligheidsknelpunten onderzoek 25.000 25.000 
 

25.000 0 25.000   

10 Openbare verlichting 467.500 411.200 56.300 467.500 -131.500 599.000   

10 Openbare verlichting, bate -42.300 0 -42.300 -42.300 0 -42.300   

  Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat 23.500 5.000 
 

5.000 0 5.000   

11 Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark 698.000 0 209.400 209.400 3.000 206.400 488.600 

  Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer 100.000 100.000 
 

100.000 0 100.000   

  Geluidsscherm A15 1.139.500 290.400 
 

290.400 16.200 274.200   

12 Fietspad Verbindingsweg      140.400 49.900 -9.600 40.300 41.600 -1.300   
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Nr. Investeringen Totaal 
beschikbaar 
gesteld 
krediet 

Investeringen 
begin 2021 

1e TURAP 
2021 

Geraamde 
uitgaven 
2021 

Werkelijke 
uitgaven 
2021 

Restant 
geraamde 
uitgaven 
2021 

Doorgescho-
ven naar 
2022 e.v. 

12 Fietspad Verbindingsweg (bate) -65.000 -75.000 10.000 -65.000 0 -65.000   

  Drainage/Suppletiegemalen 47.300 47.300 
 

47.300 0 47.300   

  Vervangen beschoeiingen 2021 95.500 95.500 
 

95.500 400 95.100   

  subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen 26.342.700 10.805.600 -1.772.800 9.032.800 250.400 8.782.400 11.680.500 

  Herstel Huishoudschool 250.000 250.000 
 

250.000 0 250.000   

  subtotaal programma 4 economische zaken 250.000 250.000 0 250.000 0 250.000 0 

  Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek 49.800 32.000 
 

32.000 0 32.000   

4 Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw 39.300 3.535.900 -3.535.900 0 0 0   

4 Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie 0 846.000 -846.000 0 0 0   

4 Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting 0 282.000 -282.000 0 0 0   

  Bouw Sportzaal Gemini bouw 2.108.100 1.091.000 
 

1.091.000 13.900 1.077.100   

  Bouw Sportzaal Gemini installatie 504.000 300.100 
 

300.100 0 300.100   

  Bouw Sportzaal Gemini inrichting 168.000 100.000 
 

100.000 6.000 94.000   

15 Energiebesparende maatregelen De Fakkel 46.500 0 46.500 46.500 0 46.500   

4 Renovatie sporthal Drievliet 5.100.000 3.450.000 630.000 4.080.000 62.000 4.018.000 1.020.000 

4 Renovatie sporthal Drievliet installaties 1.488.000 0 1.190.000 1.190.000 0 1.190.000 298.000 

4 Renovatie sporthal Drievliet inrichting 145.000 0 29.000 29.000 0 29.000 116.000 

14 Gymlokaal de Noord 2.100.000 160.000 -80.000 80.000 0 80.000 2.020.000 

11 Honkbal- en softbalvelden Rowdies 1.188.000 0 831.600 831.600 5.700 825.900 356.400 

16 Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein  2.390.800 2.376.400 -2.150.000 226.400 5.900 220.500   

16 Sportpark Ridderkerk toplaag velden 816.800 226.100 -226.100 0 0 0   

17 Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk 650.000 610.800 -450.000 160.800 98.500 62.300 450.000 

  Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte 150.000 142.400 
 

142.400 17.300 125.100   

  Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark 75.000 75.000 
 

75.000 0 75.000   

  Buurtsport Driehoek Zand 2020 30.200 30.200 
 

30.200 0 30.200   
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Nr. Investeringen Totaal 
beschikbaar 
gesteld 
krediet 

Investeringen 
begin 2021 

1e TURAP 
2021 

Geraamde 
uitgaven 
2021 

Werkelijke 
uitgaven 
2021 

Restant 
geraamde 
uitgaven 
2021 

Doorgescho-
ven naar 
2022 e.v. 

  Skateboardbaan Vlietlaan 31.000 30.900 
 

30.900 0 30.900   

  Skateboardbaan Sportlaan 87.100 84.300 
 

84.300 900 83.400   

  Kunstgrasondergronden speelterreinen 2021 183.800 183.800 
 

183.800 3.200 180.600   

  Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2021 140.400 140.400 
 

140.400 7.300 133.100   

  Aanschaf speeltoestellen 2021 138.600 138.600 
 

138.600 8.600 130.000   

  Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2021 75.200 75.200 
 

75.200 900 74.300   

  subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen 17.705.600 13.911.100 -4.842.900 9.068.200 230.200 8.838.000 4.260.400 

  Jongerencentrum De Loods / Gooth 4.150.000 4.150.000 
 

4.150.000 13.400 4.136.600   

  subtotaal programma 7 Sociaal domein 4.150.000 4.150.000 0 4.150.000 13.400 4.136.600 0 

18 Aanschaf AED's 70.000 0 70.000 70.000 0 70.000   

19 Minicontainers papier 346.000 30.000 -30.000 0 0 0   

20 Ondergrondse containers papier 496.100 281.400 160.100 441.500 230.400 211.100   

21 Toegangscontrole ondergrondse containers 228.500 86.200 108.500 194.700 0 194.700   

22 GFT-cocons 451.400 183.400 -182.600 800 800 0   

22 Toegangscontrole GFT-cocons 245.000 43.200 -72.000 -28.800 0 -28.800   

23 Minicontainers restafval 347.900 28.100 -28.100 0 0 0   

24 Ondergrondse containers rest hoogbouw 385.800 111.400 193.800 305.200 238.400 66.800   

  Gemalen mechanisch 148.000 148.000 
 

148.000 12.600 135.400   

  Gemalen elektrisch 348.200 348.200 
 

348.200 10.200 338.000   

  Uitbreiding begraafplaats 677.200 618.100 
 

618.100 700 617.400   

  Ruimen graven 122.700 122.700 
 

122.700 0 122.700   

  Vervangen Columbarium1986 Vredehof 53.900 23.200 
 

23.200 0 23.200   

  subtotaal programma 8 Gezondheid en 
duurzaamheid 

3.920.700 2.023.900 219.700 2.243.600 493.100 1.750.500 0 

  Vervangende nieuwbouw Driemaster 1.937.500 1.743.700 
 

1.743.700 0 1.743.700   

13 Nieuwbouw CBS De Fontein 691.000 545.000 146.000 691.000 0 691.000   
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Nr. Investeringen Totaal 
beschikbaar 
gesteld 
krediet 

Investeringen 
begin 2021 

1e TURAP 
2021 

Geraamde 
uitgaven 
2021 

Werkelijke 
uitgaven 
2021 

Restant 
geraamde 
uitgaven 
2021 

Doorgescho-
ven naar 
2022 e.v. 

14 IKC De Noord basisschool 4.250.000 491.500 -296.000 195.500 9.300 186.200 4.050.000 

14 IKC De Noord kindercentrum 1.200.000 0 50.000 50.000 0 50.000 1.150.000 

  Basisschool de Wingerd 5.750.000 430.800 
 

430.800 288.000 142.800   

  Rehobothschool 420.000 420.000 
 

420.000 422.900 -2.900   

  Nw.bouw Gemini bouwkundig 17.178.500 9.299.600 
 

9.299.600 95.200 9.204.400   

  Realisatie Waalvisie 393.400 3.800 
 

3.800 43.900 -40.100   

  Realisatie Waalvisie (bate) -231.700 0 
 

0 0 0   

  subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling,  
wonen en maatschappelijk vastgoed 

31.588.700 12.934.400 -100.000 12.834.400 859.300 11.975.100 5.200.000 

      
    

    

  Totaal 84.070.700 44.136.300 -6.459.200 37.677.100 1.869.100 35.808.000 21.140.900 
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1. Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis 
Het betreft hier de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit van 21 januari 
2021 met onderwerp 'verplichte verduurzamingsmaatregelen Vastgoed'. 

2. Fietshighway Lagendijk/Rehabilitaties wegen 
Betreft een overheveling van Rehabilitaties wegen. Is nodig voor het aanbrengen van 
puinfundering onder de rijbaan. 

3. Snelfietsroute F15 IJsselmonde 
De lasten van het project zijn hoger doordat de scoop van het project Snelfietsroute F15 
IJsselmonde is uitgebreid met de Pruimendijk (gedeelte buiten de bebouwde kom). Daarnaast 
zijn er projecten duurder dan begroot. Deze extra lasten worden gedekt uit extra subsidies. 
De uitvoering van het project wordt in 2022 afgerond. De lasten in 2022 zijn € 500.000. In 
2022 zal € 300.000 subsidie ontvangen worden. De subsidie zal in 2023 worden afgerekend 
en in dat jaar wordt nog een subsidiebedrag verwacht van ongeveer € 500.000. 

4. Ren sprthl Drievliet/Bouw gymzaal PC Hooftstraat 

Het betreft hier de financiële verwerking van het raadsbesluit van 10 december 2020 met 
onderwerp 'renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare 
ruimte'. De investeringen zullen doorlopen tot in 2022. 

5. Centrum fietsenstalling 
Op 17 december 2020 is besloten om een investeringsbedrag van € 370.000 beschikbaar te 
stellen voor het gebouw voor de bewaakte fietsenstalling. Dit bedrag valt uiteen in twee 
investeringskredieten. € 230.000 voor de bouw en € 140.000 voor de installaties. De plannen 
waren dat er in dit gebouw ook een geldautomaat zou komen. Na overleggen met Geldmaat 
hebben ze aangegeven geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. Hierdoor dient een 
investeringsbedrag van € 160.000 te worden afgeraamd. De verdere uitvoering (zonder 
geldmaat) zal dit jaar plaats gaan vinden en naar verwachting worden afgerond. 

6. HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte 
De bijdrage van regionale partners aan de voorbereidingskredieten in relatie tot de 
ontwerpfasen van HOV zullen naar verwachting pas ingezet worden eind 2021 en 2022. De 
werkzaamheden die dan starten zijn: aanbesteding ingenieursbureau en doorlopen van alle 
ontwerpfasen (schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp). Een en ander wordt 
vastgelegd in een bestuursovereenkomst welke voor het zomerreces in de raad ter 
besluitvorming voorligt. 

7. Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg 
De oversteek voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Waalweg is onveilig. Deze kan 
veilig gemaakt worden door het aanleggen van middeneilanden, het verplaatsen van een 
bushalte en de aanpassing van de details in de directe omgeving (o.a. markering). Recent is 
bepaald dat dit project gelijktijdig met het asfalteren van de fietspaden in het kader van de F15 
kan gebeuren. Deze twee projecten hebben een relatie met elkaar, zodat wij dit nu gelijker tijd 
willen uitvoeren. De kosten van het optimaliseren van de oversteek zijn voor rekening van de 
gemeente Ridderkerk. Hiervoor is budget nodig door middel van een investeringskrediet. 

8. HOV Vlietlaan uitvoering 

De uitvoeringskredieten van HOV zullen naar verwachting pas ingezet worden vanaf 2023. 
Eind 2021 en in 2022 zullen alle voorbereidende werkzaamheden (aanbesteding 
ingenieursbureau en doorlopen van alle ontwerpfasen) plaatsvinden. Een en ander wordt 
vastgelegd in een bestuursovereenkomst welke na het zomerreces in de raad ter 
besluitvorming wordt voorgelegd. De bijdrage van regionale partners van HOV zullen naar 
verwachting pas verwacht worden vanaf 2023. 

9. Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats 
Start uitvoering 4e kwartaal. 

10. Openbare verlichting 
Dit jaar wordt het beheer van de Pruimendijk door het Waterschap Hollande Delta 
overgedragen aan de gemeente. 
Voor het vervangen van de openbare verlichting ontvangt de gemeente een afkoopsom van 
het waterschap van € 42.250 . Deze inkomsten worden verantwoord op planmatig onderhoud 
openbare verlichting. De vervanging van de openbare verlichting wordt verantwoord op de 
investering openbare verlichting. Het bedrag voor de vervanging is hoger dan de afkoopsom 
omdat direct alle armaturen op de Pruimendijk worden vervangen door ledarmaturen. 

11. Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark/Honkbal- en softbalvelden Rowdies 
Dit betreft de financiële aanpassing van het raadsbesluit "Uitkomst herhuisvesting Rowdies in 
het Oosterpark' van 10 december 2020.. De investeringen zullen doorlopen tot in 2022. 
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12. Fietspad Verbindingsweg 
Dit project is afgerond. Dit jaar wordt de subsidie afgerekend. 

13. Nieuwbouw CBS De Fontein 
Bijraming van € 146.000 ten gevolge van collegebesluit 2 juni 2020 (bij bereiken 14e groep). 

14. IKC De Noord 
Dit betreft de financiële gevolgen van het raadsbesluit 'Nieuwbouw IKC De Noord' van 18 
maart 2021. In de begroting 2022 zullen de gevolgen voor m.n. de kapitaallasten 
meegenomen worden. 

15. Energiebesparende maatregelen De Fakkel 
Het betreft hier de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit van 21 januari 
2021 met onderwerp 'verplichte verduurzamingsmaatregelen Vastgoed'. 

16. Sportpark Ridderkerk herinrichting 
Het sportpark Ridderkerk zal binnenkort volledig worden opgeleverd. Op dit 
investeringskrediet kan een bedrag van € 2.150.000 worden afgeraamd. Dit grote bedrag is 
over vanwege een gunstig aanbestedingsresultaat. Daarnaast was de raming inclusief btw 
begroot. Dit vanwege het feit dat de btw door de verruiming van de sportvrijstelling vanaf 1 
januari 2019 kostenverhogend is. Het ministerie van VWS heeft hier echter een 
subsidieregeling voor (met een subsidieplafond). Uit oogpunt van voorzichtigheid hadden we 
destijds inclusief btw begroot. Het ministerie heeft tot op heden 100% van de werkelijke btw 
kosten aan ons kunnen compenseren. Hierdoor ontstaat dan ook een financieel voordeel op 
dit investeringskrediet, naast het gunstige aanbestedingsresultaat. 

17. Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk 
Een groot deel van de uitgaven op dit investeringskrediet volgen in 2022. Dit vanwege een 
gewijzigde planning bij de nieuwbouw Gemini. Het bedrag van € 450.000 dient naar 2022 te 
worden doorgeschoven. 

18. Aanschaf AED's 
Het raadvoorstel “AED’s in Ridderkerk” is vastgesteld op 19 november 2020. Conform het 
raadbesluit wordt in 2021 incidenteel een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 
70.000 voor de aanschaf, plaatsing en gebruik van 25 AED’s en bewegwijzeringen. 

19. Minicontainers papier 
De minicontainers zijn uitgerold. Het restant kan worden gebruikt ter dekking van tekorten op 
andere investeringen van het afvalbeleidsplan. 

20. Ondergrondse containers papier 
Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is uit een inventarisatie van de ondergrondse 
containers gebleken dat er onder andere meer containers vervangen moeten worden door 
achterstallig onderhoud. 

21. Toegangscontrole ondergrondse containers 
Bij het implementeren van het afvalbeleidsplan zijn er meerkosten gekomen, waaronder 
achterstallig onderhoud. 

22. GFT-cocons 
De GFT-Cocons zijn geplaatst. Het restantbudget kan ingezet worden voor het tekort bij de 
ondergrondse containers. 

23. Minicontainers restafval 
De minicontainers zijn uitgerold. Het restant kan worden gebruikt ter dekking van tekorten op 
andere investeringen van het afvalbeleidsplan. V.w.b. de toegangscontrole is gebleken dat er 
in 2020 teveel in rekening is gebracht, waardoor er nu sprake is van een voordeel. 

24. Ondergrondse containers rest hoogbouw 
Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is uit een inventarisatie van de ondergrondse 
containers gebleken dat er onder andere meer containers vervangen moeten worden door 
achterstallig onderhoud. 
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Deel 2 - Bijlagen 
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Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden 

 
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie 

     

Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024 

0.1 Bestuur           

Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten L 271.600       

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 1.105.000 541.400 415.500 375.500 

0.2 Burgerzaken           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -420.700 -381.200 -372.700 -370.500 

Totaal programma 1   955.900 160.200 42.800 5.000 
      

Programma 2 Veiligheid 
     

Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 67.600 66.300 66.100 66.200 

1.2 Openbare orde en veiligheid           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 773.700 761.600 759.900 760.300 

8.3 Wonen en bouwen           

Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten L -152.600       

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L         

Totaal programma 2   688.700 827.900 826.000 826.500 
      

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen  
     

Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024 

2.1 Verkeer en vervoer           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.243.600 -1.133.300 -1.110.000 -1.103.900 

2.2 Parkeren           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 62.600 61.700 61.600 61.600 

2.3 Recreatieve havens           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 37.500 36.600 36.400 36.400 

2.4 Economische havens en waterwegen           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.900 -1.700 -1.500 -1.400 

2.5 Openbaar vervoer           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 5.200 5.100 5.100 5.100 

3.4 Economische promotie           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 27.500 26.900 26.700 26.700 

Totaal programma 3   -1.113.700 -1.004.700 -981.700 -975.500 
     

  

Programma 4 Economische zaken 
     

Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024 

0.2 Burgerzaken           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -502.000 -471.400 -465.200 -463.700 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 190.100 188.500 188.400 188.600 

3.1 Economische ontwikkeling           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -79.100 -70.800 -69.000 -68.500 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 68.300 66.800 66.600 66.600 

Totaal programma 4   -322.700 -286.900 -279.200 -277.000 
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Programma 5 Onderwijs 
     

Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024 

4.1 Openbaar basisonderwijs           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 15.300 15.000 15.000 15.000 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -100.200 -93.800 -92.300 -92.000 

Totaal programma 5   -84.900 -78.800 -77.300 -77.000 
     

  

Programma 6 Cultuur, sport en groen 
     

Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024 

5.1 Sportbeleid en activering           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -104.700 -98.400 -97.200 -97.000 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -69.400 -65.300 -64.400 -64.300 

5.4 Musea           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 15.300 15.000 15.000 15.000 

5.5 Cultureel erfgoed           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 21.700 22.800 23.000 23.100 

5.6 Media           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 37.300 36.400 36.200 36.200 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.028.700 -926.400 -904.700 -898.800 

Totaal programma 6   -1.128.500 -1.015.900 -992.100 -985.800 
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Programma 7 Sociaal Domein 
     

Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024 

Basishulp en -ondersteuning           

2.5 Openbaar vervoer           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 22.300 21.800 21.700 21.700 

6.2 Wijkteams           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 890.600 896.900 899.600 901.600 

6.3 Inkomensregelingen           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -876.300 -827.700 -818.000 -815.900 

6.4 Begeleide participatie           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 173.200 169.200 168.600 168.600 

6.5 Arbeidsparticipatie           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 340.800 383.100 393.700 397.400 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 77.500 94.500 98.400 99.800 

Maat- en specialistisch werk           

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+           

Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten L -66.500       

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -422.500 -399.000 -394.300 -393.200 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -51.800 -43.400 -41.400 -40.900 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -72.400 -68.300 -67.300 -67.100 

6.82 Geëscaleerde zorg 18-           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -70.100 -65.500 -64.500 -64.300 

Preventie en welzijn           

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -47.200 -44.200 -43.400 -43.200 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -296.100 -279.900 -276.700 -276.000 

7.1 Volksgezondheid           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -72.400 -67.800 -66.800 -66.600 

Totaal programma 7   -470.900 -230.300 -190.400 -178.100 
     

  

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid 
     

Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024 

1.2 Openbare orde en veiligheid           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 88.200 87.100 86.900 86.900 

7.1 Volksgezondheid           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -34.300 -32.500 -32.200 -32.100 

7.2 Riolering           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 439.700 435.400 434.900 435.300 

7.3 Afval           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 325.200 319.500 318.600 318.700 

7.4 Milieubeheer           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -206.500 -188.900 -185.200 -184.300 

Totaal programma 8   612.300 620.600 623.000 624.500 
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Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en 
maatschappelijk vastgoed 

     

Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 156.700 162.800 164.300 165.000 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 89.900 88.800 88.800 88.900 

4.2 Onderwijshuisvesting           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 240.400 235.000 234.000 234.000 

5.2 Sportaccommodaties           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -84.800 -70.600 -67.400 -66.500 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 12.200 26.800 30.200 31.300 

8.1 Ruimtelijke ordening           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -127.500 -84.900 -75.500 -72.500 

8.3 Wonen en bouwen           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 328.700 346.200 350.000 352.000 

Totaal programma 9   615.600 704.100 724.400 732.200 
     

  

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten 
     

Toelichting L/B 2021 2022 2023 2024 

0.4 Overhead           

Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten L -52.500       

0.5 Treasury           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 61.300 60.000 59.700 59.700 

0.61 OZB woningen           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 63.200 67.600 68.600 69.000 

0.62 OZB niet-woningen           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 8.400 12.100 12.800 13.100 

0.63 Parkeerbelasting           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 15.300 15.000 15.000 15.000 

0.64 Belastingen overig           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 139.300 136.200 135.600 135.600 

0.8 Overige baten en lasten           

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 13.200 12.900 12.800 12.800 

Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten   248.200 303.800 304.500 305.200 

      

Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle 
programma ´s 

  0 0 0 0 
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Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per april 2021 
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Nr. Fractie(s) Dat. Onderwerp Actie - toezegging Stand van zaken Op te stellen 
document 

Verzending 
RIB 

Commissie Raad 

Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan       

1324 Diverse 
fracties 

12-10-
2017 

1324 Tweede ontsluiting 
Trelleborg - Gebiedsvisie P.C. 
Hooftstraat 

Raadstoezegging fractie Groep 
Ipskamp: Als de realisatie van een in- 
en uitrit, die uitkomt op de Vondellaan, 
in zicht komt, zal er altijd vooraf nog 
een onderzoek worden ingesteld naar 
de verkeersveiligheid. 

31-3-2021 
In december 2020 heeft het college per 
brief de intentie uitgesproken om met 
BEMOG een 
samenwerkingsovereenkomst aan te 
gaan met de opschortende voorwaarde 
dat BEMOG uiterlijk op 31 juli 2021 
overeenstemming heeft bereikt over de 
verwerving van het Trelleborg terrein. 
Zolang deze onderhandelingen lopen is 
een onderzoek naar een tweede 
ontsluiting niet aan de orde. 

Raadsvoorstel N.v.t. Nog 
niet 

bekend 

 Nog 
niet 

bekend 

1528 Leefbaar 
Ridderkerk 

5-7-
2018 

1528 Vragenuur / 
Verkeerssituatie Handelsweg 

Vrachtwagens die van de bedrijven 
komen, nemen in de Handelsweg een 
bocht. Ze rijden dan vaak over het 
naastgelegen fietspad Of het plaatsen 
van een paaltje dit kan tegengaan, zal 
worden onderzocht. 

29-3-2021 
Medio 2019 is onderzoek gedaan naar 
het verbeteren van de verkeerssituatie. 
Medio 2020 hopen wij het 
verbetervoorstel te bespreken met de 
bedrijven.  Wij verwachten dat uiterlijk 
eerste kwartaal 2021 kan worden 
bepaald of maatregelen noodzakelijk 
zijn. 

Raadsinformatiebrief vr. 21 mei 
2021 

N.v.t.  N.v.t. 

1536 Leefbaar 
Ridderkerk 

10-7-
2018 

1536 Vragenuur - Illegale 
doorsteek centrum: Plaisier-Sport 
2000 

Vanaf Plaisier maken 
automobilisten/vrachtwagenchauffeurs 
de illegale draai de Lagendijk op v.v. 
In het najaar, als de fietshighway daar 
wordt aangelegd/verlengd, wordt 
opnieuw naar die situatie gekeken. 
Buurtpreventie Centrum-Oost wordt 
daarbij betrokken. 

6-4-2021  
Deze raadstoezegging wordt 
afgehandeld bij de herinrichting van 
deelgebied 1.  De planvorming voor 
deelgebied 1 is bestuurlijk afgehandeld 
en staat daardoor niet meer in dit 
systeem.  
Op dit moment wordt er gewerkt aan de 
herinrichting van deelgebied 1. 

N.v.t.     

1859 Partij van 
de Arbeid 

21-2-
2019 

1859 Vragenuur / Parkeerterrein 
Bolnes en IAP. 

Wat er qua inrichting zou moeten 
gebeuren met het tweede deel van het 
parkeerterrein, wordt betrokken bij de 
actualisatie van het IAP. 

17-3-2021  
Het parkeerterrein gaat mee in de 
herontwikkeling van sportpark Bolnes, 
wat onderdeel is van het AIAP. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 

1949 SGP 13-6-
2019 

1949 Gietijzeren gasleidingen Als uit het risico-onderzoek van Stedin 
en de Veiligheidsregio blijkt dat in 
Ridderkerk met spoed gasleidingen 
moeten worden vervangen, zal de 
raad daarvan op de hoogte worden 
gesteld. 

6-4-2021 
RIB is in voorbereiding. 

Raadsinformatiebrief vr. 16 apr 
2021 

N.v.t.  N.v.t. 
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Nr. Fractie(s) Dat. Onderwerp Actie - toezegging Stand van zaken Op te stellen 
document 

Verzending 
RIB 

Commissie Raad 

1982 Diverse 
fracties 

11-7-
2019 

1982 Interpellatie gebeurtenissen 
zwembad De Fakkel 

Geprobeerd wordt, te beginnen in 
Zuid-Holland, afspraken te maken dat 
als een persoon in een zwembad 
geweerd wordt, deze informatie 
gedeeld kan worden met andere 
zwembaden. 

17-3-2021  
De poortjes zijn geplaatst maar 
vanwege de omstandigheden rondom 
corona nog niet in werking. Bij het 
vaststellen van de begroting wordt 
gekeken of er een RIB moet worden 
opgesteld. 
 
Het bezien of personen geweigerd 
kunnen worden staat in verband met het 
op te stellen raadsvoorstel over het 
onderzoek toegangscontrole De Fakkel. 
De Fakkel heeft tourniquets geplaatst en 
iedereen moet zich registreren. Sinds de 
corona-uitbraak wordt het gebruik van 
het zwembad opgedeeld in tijdsblokken. 
Er hebben zich geen ongeregeldheden 
voorgedaan. Zodra dit mogelijk is, wordt 
weer een Taskforce Zwembad gepland 
waar deze toezegging besproken zal 
worden. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 

1983 Diverse 
fracties 

11-7-
2019 

1983   Interpellatie / 
gebeurtenissen zwembad De 
Fakkel 

Als de resultaten onderzoek 
pasjessysteem zwembad bekend zijn, 
wordt de raad geïnformeerd. 

17-3-2021  
De poortjes zijn geplaatst maar 
vanwege de omstandigheden rondom 
corona nog niet in werking. Bij het 
vaststellen van de begroting wordt 
gekeken of er een RIB moet worden 
opgesteld. 
 
Pasjessysteem is inmiddels 
geïnstalleerd. Het systeem is nog niet 
volledig operationeel a.g.v. de 
coronasituatie.  Naar verwachting zal 
het systeem vanaf de zomer 2021 
volledig operationeel zijn. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 
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2083 Diverse 
fracties 

7-11-
2019 

2083 Raadstoezegging 
begrotingsraad 2019/vernieuwd 
programma milieu en 
duurzaamheid: Klimaatvisie 

In 2020 wordt de raad een vernieuwd 
programma voorgelegd waarin naast 
milieu en duurzaamheid ook aandacht 
is voor energietransitie en circulaire 
economie.; actie is ook opgenomen in 
de Begroting 2021 

9-3-2021 
Het huidige Milieu- & 
Duurzaamheidsprogramma loopt eind 
2020 af. 
De concept Klimaatvisie Ridderkerk, als 
opvolger van het Milieu- & 
Duurzaamheidsprogramma, is in 
december 2020 gepresenteerd in de 
Commissie Samen Wonen.  
De besluitvormingsprocedure voor het 
vaststellen van de Klimaatvisie is: 
20/4/2021 college van B&W, 20/05/2021 
Commissie Samen Wonen, 3/6/2021 
Gemeenteraad 

Raadsvoorstel N.v.t. do. 20 
mei 

2021 

 
Cie 
S
W 

do. 3 
jun 

2021 

2097 VVD 21-11-
2019 

2097 Subsidie  Stichting Huys 
ten Donck herstel historische 
haven 

Voor de raad zal inzichtelijk worden 
gemaakt welke kosten de gemeente 
voor het project gemaakt heeft. 

3-3-2021 12:19:15: 
Zodra het project is afgerond, zal dit 
inzichtelijk worden gemaakt. 
De werkzaamheden aan de haven zijn 
afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de 
uitwerking van de paden en 
aankomstlocatie rond te haven. 
Verwacht wordt dat er in juni een 
officiële opening zal plaatsvinden. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 

2098 VVD 21-11-
2019 

2098 Subsidie Stichting Huys ten 
Donck haven uren faciliterende 
rol 

De geplande ambtelijke uren voor 
facilitering, 100 uur, zijn voor dit 
project, voor het jaar 2020. Als daarna 
verder in ambtelijke uren wordt 
gefaciliteerd, wordt de raad 
geïnformeerd. 

3-3-2021  
Zodra het project is afgerond, zal dit 
inzichtelijk worden gemaakt. 
De werkzaamheden aan de haven zijn 
afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de 
uitwerking van de paden en 
aankomstlocatie rond te haven. 
Verwacht wordt dat er in juni een 
officiële opening zal plaatsvinden. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 

2099 VVD 21-11-
2019 

2099 Subsidie Stichting Huys ten 
Donck herstel historische haven 

Als de ambtelijke uren (1200 en 350) 
worden overschreden, wordt de raad 
geïnformeerd. 

3-3-2021 
Zodra het project is afgerond, zal dit 
inzichtelijk worden gemaakt. 
De werkzaamheden aan de haven zijn 
afgerond. Er wordt nog gewerkt aan de 
uitwerking van de paden en 
aankomstlocatie rond te haven. 
Verwacht wordt dat er in juni een 
officiële opening zal plaatsvinden. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 
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2108 Diverse 
fracties 

12-12-
2019 

2108 Overleg geluidsscherm 
West 

Het college gaat in overleg met de 
bewoners Seringenplantsoen, het 
wijkoverleg West en de Werkgroep 
Lucht en Geluid over een goede 
inrichting van de plek. Daarbij zal 
aandacht zijn voor het groen, de 
verlichting, de sociale veiligheid en de 
vorm en aard van het scherm. 

7-4-2021  
De overleggen met Rijkswaterstaat 
(RWS) en het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVB) vinden regelmatig plaats. Er moet 
een verhuurovereenkomst worden 
opgesteld voor de gebruik van de RWS-
gronden.  Dit pakt RVB op.  Pas nadat 
akkoord is bereikt starten wij met de 
aanbesteding met het geluidsscherm.  
 
In december 2020 bespraken wij de 
schetsen voor de groene aankleding en 
de sociale veiligheid met de 
bewonersgroep Seringenplantsoen. De 
groene invulling wordt nu verder 
uitgewerkt. Vanwege de 
voorjaarsvakantie volgt in maart 2021 
een collegevoorstel over de extra kosten 
(groene invulling, onderhoudskosten 
etc.) voor dit project samen met een RIB 
richting de raad 
Eind 2021 wordt de realisatie van het 
scherm verwacht, mits alle partijen 
meewerken. 

Raadsinformatiebrief vr. 19 mrt 
2021 

N.v.t.  N.v.t. 

2295 Diverse 
fracties 

11-6-
2020 

2295 Sticker bezorging College neemt suggesties uit de raad 
mee hoe bekendheid te geven aan de 
diverse stickers 

26-3-2021  
De invoering van de Ja/Ja-sticker staat 
gepland voor 1 oktober 2021. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 

2297 SGP 15-6-
2020 

2297 HOV-bus variantenstudie 
RRD /  avonden voor 
omwonenden 

Over de diverse projecten gaat het 
college in gesprek met omwonenden. 
Voor die avonden zullen ook de 
raadsleden worden uitgenodigd. 

29-3-2021 
Allereerst wordt er samen met de 
MRDH een specifieke Verdiepingsstudie 
uitgevoerd over het HOV-netwerk. Dit 
moet resulteren in een bestuurlijke 
uitvoeringsovereenkomst tussen de 
betrokken partijen. In de uitwerkingsfase 
die daarop volgt (2022) vormt de 
participatie (zowel met inwoners als 
raadsleden) per deeltraject een 
belangrijk onderdeel. U wordt daar tijdig 
voor uitgenodigd. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 
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2298 CDA 15-6-
2020 

2298 HOV-bus variantenstudie 
RRD / fietsvoorziening nieuwe 
brug 

Nu de Brienenoordbrug wordt 
aangepast zal het college het belang 
van Ridderkerk onder de aandacht 
brengen, o.a. de fietsvoorziening op 
de nieuwe brug. 

1-4-2021 
In het 2e kwartaal 2021 volgt een 
raadsinformatiebrief over de stand van 
zaken van de verkenning van de 
metropolitane fietsroute tussen 
Rotterdam via Ridderkerk naar 
Dordrecht en het fietspad op de  van 
Brienenoordburg. 

Raadsinformatiebrief vr. 25 jun 
2021 

N.v.t.  N.v.t. 

2299 Partij 
18PLUS 

15-6-
2020 

2299 HOV-bus variantenstudie 
RRD / maatwerk, een extra 
buurtbus 

Het college gaat met de RET en de 
MRDH kijken of maatwerk, een extra 
buurtbus, mogelijk is, en zal zich 
daarvoor sterk maken. 

15-3-2021  
Het college heeft dit al aangekaart bij de 
vervoerplanprocedure en de verkenning 
. Over de mogelijkheden wordt 
momenteel overleg gevoerd met de 
buurtbusvereniging en RET. De MRDH 
neemt de wens mee als aanvraag voor 
maatwerkvervoer in 2021. 

Raadsinformatiebrief vr. 25 jun 
2021 

N.v.t.  N.v.t. 

2300 Partij 
18PLUS 

15-6-
2020 

2300 HOV-bus variantenstudie 
RRD / versnelling lijn 144 

Het college gaat met de RET in 
gesprek om te kijken of voor lijn 144 
een versnelling mogelijk is. 

16-3-2021  
Na de verdere uitwerking van de 
Verdiepingsstudie HOV en de 
bestuurlijke overeenkomst (bestuurlijke 
vaststelling  naar verwachting voor het 
zomerreces) zal ook verdere 
afstemming plaatsvinden over 
versnelling van lijn 144  (met name 
tussen Slikkerveer en Rotterdam) en het 
versterken van de ontsluitende functie 
tussen slikkerveer en Ridderkerk. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 

2302 Christen 
Unie 

7-7-
2020 

2302 Algemene Plaatselijke 
Verordening Ridderkerk 

Het college zal kijken naar de 
populaire versies van APV’s die 
gebruikt worden, o.a. Schiedam. 

22-3-2021  
Er vindt nog overleg plaats met team 
communicatie over de momenten en 
plaatsen waar gecommuniceerd gaat 
worden met de beeldplaten. Wanneer 
daar duidelijkheid over is, wordt de RIB 
opgesteld. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 

2303 Partij 
18PLUS 

7-7-
2020 

2303 Groenvisie /  monitoring 
probleemgebieden 

Voor de eerstvolgende monitoring 
wordt uitgezocht of probleemgebieden 
sneller kunnen worden aangepakt. 

6-4-2021  
Opnemen in eerstvolgende 
monitoringsrapport Groenvisie. Dit 
rapport wordt eind 2021 opgesteld en 
begin 2022 voorgelegd aan het bestuur. 

Afdoeningsbrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  2022 
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2304 Partij 
18PLUS 

7-7-
2020 

2304 Groenvisie / visie op blauw In deze collegeperiode komt er een 
visie op blauw. 

6-4-2020  
Via de te werven ecoloog zal de 
opdracht voor deze visie worden 
uitgezet. Naar verwachting is een 
concept visie in het najaar 2021 gereed. 

Raadsvoorstel N.v.t. do. 11 
nov 

2021 

 
Cie 
S
W 

do. 16 
dec 

2021 

2306 Partij 
18PLUS 

2-7-
2020 

2306 Ontwikkelperspectief 
Centrum 

Er wordt in gesprek gegaan met de 
BAR-organisatie over medewerkers 
die met de auto komen. 

01-04-2021 
Gezien het feit dat in het afgelopen jaar 
het uitgangspunt was om thuis te 
werken, was het niet logisch en niet 
effectief om hierover te communiceren. 
Op het moment dat het uitgangspunt 
van thuiswerken wordt losgelaten, 
zetten we tegelijkertijd in op 
communicatie om de auto te parkeren in 
de parkeergarage. 

Afdoeningsbrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 

2308 Leefbaar 
Ridderkerk 

2-7-
2020 

2308 Politiebureau Ridderkerk Als er ontwikkelingen zijn ten aanzien 
van de huisvesting van het bureau 
basiseenheid Oude Maas wordt de 
raad op de hoogte gesteld. 

4-3-2021 
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe 
ontwikkelingen op dit gebied die we met 
de raad kunnen delen.    
 
Binnen Ridderkerk zijn mogelijke 
locaties aangedragen.  Verkennend 
onderzoek naar een geschikte locatie is 
nog bezig. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 

2385 Leefbaar 
Ridderkerk 

17-9-
2020 

2385 Casco herstel onderzoek 
Huishoudschool 

De aanbevelingen en het verzoek van 
het raadslid de heer M. Ouwens, 
Leefbaar Ridderkerk, over o.a. het 
sanitair, worden meegenomen bij het 
herstel van het casco. 

17-3-2021  
Het herbestemmingsonderzoek van de 
huishoudschool wordt het tweede 
kwartaal 2021 opgeleverd. 
Er wordt onderzocht wat de kosten zijn 
om het sanitair te renoveren en op welk 
termijn dit kan gebeuren. 

     

2386 Christen 
Unie 

17-9-
2020 

2386 Integraal  Veiligheidsbeleid 
verantwoordelijke aanschaf 
ANPR-camera's 

De vraag wie verantwoordelijk is voor 
de aanschaf van ANPR-camera’s 
wordt meegenomen in het onderzoek 
waarom verzocht is in motie 2020-70 
inzake onderzoek implementatie 
ANPR-camera’s. 

29-3-2021  
De raad is op de hoogte gebracht dat de 
uitvoering van de motie meer onderzoek 
nodig heeft.  Toezegging is 1e kwartaal 
2021.  Wordt behandeld in het college 
van 30 maart 2021. 

Afdoeningsbrief vr. 2 apr 
2021 

   

2387 Partij van 
de Arbeid 

17-9-
2020 

2387 Integraal Veiligheidsbeleid 
sluiting winkels op koopavond 

Mw. Attema zal er nog eens aandacht 
voor vragen of winkels in het centrum 
op koopavond sluiten vanwege de 
veiligheidssituatie. 

25-3-2021  
De bedrijfscontactfunctionaris gaat de 
ondernemers vragen wat de reden is dat 
veel winkeliers geen gebruik maken van 
de koopavond en hun winkels sluiten. 
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2388 SGP 17-9-
2020 

2388 Verordening 
klachtenbehandeling Ridderkerk 
2020 opmerkingen 
Maatschappelijk Burgerplatform 

De opmerkingen die het 
Maatschappelijke Burgerplatform 
heeft gemaakt in een mail aan de 
raadsleden, worden meegenomen in 
de evaluatie die eind dit jaar wordt 
gehouden. 

30-3-2021 
Evaluatie in Q2 gereed. Deze actie 
wordt gelijktijdig afgewikkeld met 
klachtenregeling Sociaal Domein (B&W 
13 juli). 

Raadsinformatiebrief vr. 16 jul 
2021 

N.v.t.  N.v.t. 

2439 Partij van 
de Arbeid 

5-11-
2020 

2439 Begrotingsraad 2020 - 
Huishoudschool opties starters- 
en seniorenwoningen 

Bij het herbestemmingsonderzoek 
huishoudschool staan alle opties 
open. Ook de optie starters- en 
seniorenwoningen wordt daarbij 
meegenomen. 

17-3-2021  
In het tweede kwartaal 2021 wordt het 
herbestemmingsonderzoek opgeleverd. 

     

2495 SGP 14-12-
2020 

2495 Geluidwerende 
maatregelen 
Oosterpark/aanpassing 
constructie 

Als het even kan, ook technisch, zal 
de constructie zodanig worden 
aangepast dat later, naast de 
verhoging, ook de staanders kunnen 
worden verhoogd. 

3-3-2021  
Dit wordt meegenomen in de  
aanbesteding. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 

2496 VVD 14-12-
2020 

2496 Geluidwerende 
maatregelen 
Oosterpark/informeren raad 
relevante ontwikkelingen 

De raad, eventueel via de commissie, 
wordt op de hoogte gesteld van 
eventuele relevantie ontwikkelingen 
die vóór de zomervakantie zullen 
plaatsvinden. 

3-3-2021 12:23:36: 
De raad wordt geïnformeerd zodra er 
relevante ontwikkelingen zijn. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

Nog 
niet 

bekend 

 N.v.t. 

2497 Partij 
18PLUS 

10-12-
2020 

2497 Sportcentrum Drievliet/in 
gesprek met Jongerenravan 

Met de Jongerenraad zal in gesprek 
worden gegaan over wat nodig is de 
JOP aantrekkelijk te maken. 

01-04-2021 
Gesprek met de jongerenraad wordt 
voor de zomer 2021 gevoerd. 

     

2498 Diverse 
fracties 

10-12-
2020 

2498 Sportcentrum 
Drievliet/uitwerking 

De diverse suggesties over 
afzetpalen, aandacht voor fietsers als 
gast en de aanleg van een zebrapad 
over de Vlietlaan ter hoogte van het 
sportcentrum, worden in de verdere 
uitwerking meegenomen. 

30-3-2021  
De toezeggingen worden verwerkt in 
een voorlopig- en een definitief ontwerp. 
Naar verwachting zal medio Q3 2021 de 
raad geïnformeerd worden  over de 
verdere invulling. 

Raadsinformatiebrief vr. 2 jul 
2021 

N.v.t.  N.v.t. 

2500 SGP 10-12-
2020 

2500 Warmtevisie/uitwerking in 
wijkplannen 

Het college heeft aandacht voor de 
mensen die de voorzieningen moeilijk 
zullen kunnen betalen. In de 
uitwerking van de wijkplannen zal hier 
verder op in worden gegaan. 

17-3-2021  
In de nog op te stellen wijkplannen 
zullen verschillende go en no go 
momenten volgen die aan het college 
en raad worden voorgelegd. Een 
daarvan is de betaalbaarheid en 
specifiek voor het wijkplan de uitwerking 
van een businesscase waarbij ook de 
kosten voor de eindgebruiker inzichtelijk 
worden gemaakt. 

N.v.t. N.v.t. Nog 
niet 

bekend 

 Nog 
niet 

bekend 
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2544 Burger op 
1 

21-1-
2021 

2544 Nota Evenementenbeleid 
2020 - informatie 
vrijwilligersverzekering 

Informatie over de 
vrijwilligersverzekering zal op de 
website worden geplaatst en worden 
meegegeven aan organisatoren als zij 
een evenement gaan organiseren. 

8-4-2021  
Bij het controleren van de website bleek 
dat hier voldoende informatie op stond 
en dat deze goed te vinden is. 
Er wordt een A4tje ontwikkeld om aan 
aanvragers van een 
evenementenvergunning uit te reiken bij 
de aanvraag. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 

2564 Christen 
Unie 
D66 
Partij van 
de Arbeid 
SGP 

11-2-
2021 

2564 Startnotitie ‘Nota 
Gezondheidsbeleid Ridderkerk 

a. In de nota wordt ook 
ingegaan op schuldhulpverlening en 
positieve gezondheid staat centraal. 
b. In de nota wordt 
meegenomen dat er mensen zijn die 
niet zelf mee kunnen komen om hun 
keuzes te maken. 
c. Het landelijk thema druk op 
het dagelijks leven bij jeugd en 
volwassenen, wordt meegenomen 
onder ‘vitaal en gezond’. 
d. Sportscholen zullen worden 
meegenomen als partner en worden 
opgenomen in het lijstje met partners. 
e. Gezonde voeding wordt 
meegenomen als structureel element 
in de nota en wellicht wordt gekeken 
naar een pilot gedurende de looptijd 
van  het beleid. 
f. Input die partners leveren 
en waartoe dat heeft geleid, wordt bij 
de conceptnota inzichtelijk gemaakt 
voor de ravan 
g. In de nota zal de relatie 
worden aangegeven met andere 
nota’s in het fysieke domein. Mocht er 
iets ontbreken, dan wordt dit 
aangevuld in de definitieve nota. 

25-3-2021 
De toezeggingen zullen worden 
verwerkt in de (concept) Nota 
gezondheidsbeleid. De concept (Nota) 
gezondheidsbeleid wordt geagendeerd 
op de commissievergadering van 9 juni 
2021. 

Raadsinformatiebrief vr. 21 mei 
2021 

wo. 9 
jun 

2021 

 
Cie 
SL 

N.v.t. 
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2567 Groenlinks 11-2-
2021 

2567 Vragenuur / 
Subsidieregeling kwijtschelding 
huren 

De besteding van subsidie zal middels 
een rapportage worden geëvalueerd 
en die rapportage wordt via een 
raadsinformatiebrief met de raad 
gedeeld. 

12-3-2021  
12-03-2021: De subsidieregeling is 
formeel gepubliceerd, de eerste 
aanvragen zijn binnen en de regeling is 
langs verschillende kanalen 
gecommuniceerd naar de ondernemers 
en eigenaren. De regeling loopt tot eind 
2021. Begin 2022 kan de raad middels 
een eindrapportage worden 
geïnformeerd. 

Raadsinformatiebrief Nog niet 
bekend 

N.v.t.  N.v.t. 

Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan?       

64 N.v.t. 24-1-
2013 

64 Kenmerk raadstoezegging 
2330-2342. Startnotitie 
herstructurering woningen 
centrum. 

Na de 1e fase zal een evaluatie 
volgen. 

1-4-2021  
De toezegging stamt is uit 2013. Dit 
project is al een aantal jaar geleden 
gerealiseerd. Een goede evaluatie van 
het project is daarom niet meer te 
maken. Daarom wordt deze toezegging 
beschouwd als afgedaan. 

Raadsinformatiebrief vr. 11 dec 
2020 

N.v.t.  N.v.t. 

913 Christen 
Unie 

4-7-
2016 

913 Kadernota 2017 - algemene 
reserve 

De wethouder wil met de commissie 
Samen leven in overleg over de 
ondergrens van de algemene reserve. 

26-3-2021  
De nota reserves en voorzieningen 
2021 is in de raadsvergadering van 11 
februari 2021 vastgesteld met 
aanpassingen. 
De ondergrens van de algemene 
reserve is opnieuw vastgesteld op 20 
mln. 

N.v.t. N.v.t. do. 28 
jan 

2021 

 
Cie 
S
W 

do. 11 
feb 

2021 

1405 Diverse 
fracties 

2-11-
2017 

1405 Ridderkerkpas Het college hoopt begin 2018 met een 
nieuw voorstel te komen over de 
Ridderkerkpas. 

12-03-2021 
Het project Ridderhelden is in juni 2020 
gekoppeld aan de pilot Ridderkerkpas 
om de pilot een impuls te geven en 
gebruik te maken van de mogelijkheden 
van de pas. 
 
Het project Ridderhelden wordt per 31 
maart 2021 formeel afgerond en mag 
als succesvol worden beschouwd. 
Tegelijkertijd is het vanwege de corona-
maatregelen niet opportuun om de 
stadsbrede Ridderkerkpas middels de 
pilot verder uit te rollen. 
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Nr. Fractie(s) Dat. Onderwerp Actie - toezegging Stand van zaken Op te stellen 
document 

Verzending 
RIB 

Commissie Raad 

1455 D66 
Groenlinks 
Partij van 
de Arbeid 

25-1-
2018 

1455 Beschut werk Als om uitbreiding van het aantal 
plaatsen wordt gevraagd, zal het 
college direct naar de raad komen. 

29-3-2021  
Het quotum voor beschut werk wat door 
de overheid is opgelegd, is niet limitief. 
Mochten er meer plaatsingen 
gerealiseerd worden, dan wordt ook dit 
door de overheid vergoed middels het 
BUIG budget. Het is een wettelijke taak 
van de gemeente om voor beschutte 
werkplekken te zorgen, ook als deze het 
quotom overschrijden. Het quotum geeft 
enkel aan wat het Rijk van ons 
verwacht. Toestemming van de raad 
voor extra plekken is hierbij niet 
noodzakelijk. 

 N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 

1600 SGP 18-10-
2018 

1600 Kunsttoepassing 
Koningsplein 

Bij het kunstwerk Desire Lines zal een 
uitleg worden geplaatst. 

7-4-2021 
Er is een informatiebord op het raam 
van het gemeentehuis geplaatst 
inclusief QR-code. Hiermee wordt deze 
toezegging beschouwd als afgedaan. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 

1654 Partij van 
de Arbeid 

8-11-
2018 

1654 Algemene beschouwingen / 
burgerinitiatief 

Bij de evaluatie van de participatie-
instrumenten zal ook het 
burgerinitiatief worden betrokken. 

22-3-2021  
In de evaluatie Participatie-instrumenten 
zijn alleen de participatie-instrumenten 
meegenomen die door wijkregie worden 
ingezet. Het Burgerinitiatief is een 
participatie-instrument van de raad en 
moet nog worden geëvalueerd. Indien 
de Raad dat wenst, kan zij haar griffier 
verzoeken een evaluatie van het 
Burgerinitiatief uit te voeren. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 

1952 Burger op 
1 

13-6-
2019 

1952 Actualisatie Integraal 
Accommodatie Plan 

Het is mogelijk om nieuwbouw van 
CBS De Wingerd te vervroegen naar 
2021. Dit is wel afhankelijk van de 
procedure voor het wijzigen van het 
bestemmingsplan en is het van groot 
belang dat er vanuit de gebruikers op 
korte termijn een visie tot stand komt 
voor het gebruik van de ruimtes in het 
te bouwen MFC. Het college zal zich 
hiervoor inzetten om nieuwbouw in 
2021 te realiseren met inachtneming 
van deze opmerkingen. 

30-3-2021  
Op het Huisvestingsprogramma 2021 
staat het voorbereidingskrediet voor IKC 
De Wingerd. De raad wordt voorgesteld 
het gehele benodigde krediet 
beschikbaar te stellen. 
Het raadsvoorstel hierover wordt in de 
raadvergadering van 22 april 2021 
behandeld. Daarmee wordt dan ook 
deze raadstoezegging afgedaan. 

N.v.t. N.v.t. wo. 7 
apr 

2021 

Cie 
SL 

do. 22 
apr 

2021 
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Nr. Fractie(s) Dat. Onderwerp Actie - toezegging Stand van zaken Op te stellen 
document 

Verzending 
RIB 

Commissie Raad 

1984 SGP 11-7-
2019 

1984   Zienswijze ontwerp 
Actieplan geluid 2019-2023 

Om inwoners bewust te maken zal in 
de media aandacht besteed worden 
dat geluid zo prominent afkomstig kan 
zijn van eigen gedrag. 

18-12-2020  
Het Actieplan geluid is definitief 
vastgesteld. Hierin komt de toezegging 
als maatregel terug. De uitvoering en 
het plaatsen van een reeks van 3 
artikelen in de lokale krant heeft 
plaatsgevonden. De laatste is in week 
51 geplaatst. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 

2056 N.v.t. 17-10-
2019 

2056 Geluid- en 
luchtmaatregelen Oosterpark 

De resultaten van de nadere 
onderzoeken zullen leiden tot een 
discussiestuk, dat behandeld zal 
worden in een commissievergadering 
vóór het zomerreces. Daarna komt het 
college met een raadsvoorstel dat 
behandeld kan worden in de eerste 
commissie- en raadsvergadering na 
het zomerreces. 

18-12-2020 16:27:29: 
14 december is het voorstel in de raad 
aangenomen met een amendement, 
2020-30. Er zijn twee moties 
aangenomen: 2467 (2020-97) 
Zonnepanelen Oosterpark en 2468 
(2020-98) Groen scherm 
Rotterdamseweg. 
 
De raad heeft ruim € 8,7 miljoen 
beschikbaar gesteld voor de aanleg van 
een geluidscherm in het Oosterpark. Het 
gaat om een scherm van minimaal 6 
meter hoog met een constructie om het 
scherm in de toekomst met 2 meter te 
kunnen verhogen. Hierbij is nog wel een 
toezegging gevraagd/gedaan om te 
kijken of het toch mogelijk is alleen de 
fundering te versterken en later de 
zichtbare verhoging te doen (dit 
ondanks eerdere antwoord dat dat niet 
zo’n goed idee is en erg ingewikkeld). 
In motie 2020-98 is nader onderzoek 
gevraagd naar de aanleg van een 
groene wal van maximaal 350 meter 
langs de Rotterdamseweg ter 
hoogte/vanaf de A15.  
In motie 2020-97 is het college ook 
gevraagd in overleg te treden met De 
Groene Stroom over haar deelname aan 
de plaatsing van zonnepanelen op, in of 
bij het geluidsscherm. 

Raadsvoorstel vr. 30 okt 
2020 

do. 26 
nov 

2020 

 
Cie 
Sw 

do. 10 
dec 

2020 

2389 Christen 
Unie 

17-9-
2020 

2389 Verordening 
klachtenbehandeling Ridderkerk 
2020 uitnodigen Nationale 
Ombudsman 

De Nationale ombudsman zal worden 
uitgenodigd voor de commissie . 

17-12-2020  
Op 18-12-2020 afstemming geweest 
tussen BBO en griffie. De griffie pakt 
deze actie op. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 
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document 

Verzending 
RIB 

Commissie Raad 

2440 CDA 5-11-
2020 

2440 Begrotingsraad 2020 - 
Informatiesessie verwerking afval 

Voor de raad zal een informatiesessie 
worden gehouden over de technische 
gang van zaken rond de verwerking 
van afval. 

26-3-2021  
De NV BAR-Afvalbeheer heeft een 
informatiesessie gehouden op 24 maart 
2021. De toezegging wordt daarom 
beschouwd als afgedaan. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 

2441 SGP 5-11-
2020 

2441 Begrotingsraad 2020 - 
Informeren heftige incidenten 

De burgemeester denkt na over een 
structuur hoe de raad snel te 
informeren over heftige incidenten in 
de gemeente. 

25-3-2021 
De raad wordt bij heftige incidenten 
geïnformeerd via een mail aan alle 
fractievoorzitters of via de weekmail.  De 
afdoening van deze raadstoezegging 
wordt in het PHO van maandag 22 
maart 2021 aan de burgemeester 
voorgelegd: 
Er zijn 3 opties besproken met de 
griffier: 
1. RIB hiermee kan de raadstoezegging 
meteen afgedaan worden. 
2. Mededeling via weekmail. 
3. Mededeling college in commissie. 
Bij de laatste 2 twee opties moet in de 
tussenrapportage dan nog een officiële 
afdoening opgenomen worden. 
In het PHO van maandag 22 maart is 
besloten om de raadstoezegging via de 
weekmail af te handelen. In de 
tussenrapportage zal dit formeel 
afgesloten worden. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.   

2442 Partij 
18PLUS 

5-11-
2020 

2442 Begrotingsraad 2020 - 
Katern locale horeca Blauwkai 

Binnenkort is er digitaal overleg met 
de horecaondernemers. De suggestie 
van P18P om in de Blauwkai een 
katern voor de lokale horeca in te 
richten, wordt daarin meegenomen. 

01-04-2021 
Het artikel met de oproep 'Steun de 
Ridderkerkse Horeca' is op 10 
december 2020 verschenen in de 
Blauwkai. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 
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Verzending 
RIB 

Commissie Raad 

2499 Christen 
Unie 

10-12-
2020 

2499 
Vragenuur/Voetgangersoverstee
k Rotterdamse weg 

Kort na de kerstvakantie wordt overleg 
gevoerd met de wegbeheerder 
Waterschap Hollandse Delta, om de 
oversteektijd verkeerslichten verlengd 
te krijgen. 

9-1-2021  
Op 9 december is contact opgenomen 
met het WSHD.  Het WSHD heeft op 14 
december geantwoord dat het probleem 
is opgelost. De oversteektijd is met 3 
seconden verhoogd. Op 18 december 
stond  over de afstelling van 
verkeerslichten Rotterdamseweg - 
Vlietlaan een stukje in de krant, zie:  
https://ridderkerksdagblvannl/lokaal/drie-
seconden-extra-voor-overstekende-
voetgangers 
Hiermee is de vraag van de fractie 
(Christen Unie) beantwoord en 
afgehandeld. 

     

2546 N.v.t. 21-1-
2021 

2546 Zienswijze Kadernota 2022 
GRJR - wachttijden 

Het college zal de raad informeren 
over de wachttijden en wat achter de 
schermen wordt gedaan om deze te 
verminderen. 

01-04-2021 
RIB d.d. 9-4-2021 verzonden. 

Raadsinformatiebrief vr. 9 apr 
2021 

N.v.t.  N.v.t. 

2566 Christen 
Unie 

11-2-
2021 

2566 Vragenuur / Afval-app In de Blauwkai zal nog een keer 
worden opgenomen het verzoek de 
afval-app te downloaden. 

26-3-2021 
Het verzoek om de afval-app te 
downloaden is op donderdag 18 maart 
2021 in de Blauwkai gepubliceerd. De 
toezegging wordt daarom beschouwd 
als afgedaan. 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 
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Bestuursrapportage Sociaal Domein
2021 Q1

 Gemeente Ridderkerk



Bestuursrapportage Sociaal Domein over 2021 Q1

Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een rapportage Sociaal Domein, die is gekoppeld aan de 
P&C-cyclus. De ontwikkeling van de bestuursrapportage is een continu proces. Elke nieuwe 
versie van de bestuursrapportage wordt beter en specifieker. In de rapportage treft u de 
cijfers aan over januari tot en met maart 2021 van het Sociaal Domein. Deze cijfers gaan over 
een aantal inhoudelijke onderwerpen: Werk en inkomen, minimavoorzieningen en 
schulddienstverlening, Jeugdhulp en wijkteams en WMO en doelgroepenvervoer. In 
hoofdstuk 4 worden enkele succesverhalen uitgelicht en in het laatste hoofdstuk worden de 
KPI's voor participatie toegelicht.

In de onderstaande tabellen zijn de cijfers opgenomen tot en met 31 maart 2021. Na deze 
datum kunnen deze cijfers nog wijzigen, als gevolg van mutaties die na de peildatum plaats vinden. Dit 
is een gevolg van het administratieve proces.

Inhoudsopgave
3
16 
31
38

1. Werk en inkomen, minimavoorzieningen en schulddienstverlening
2. Jeugdhulp & Wijkteams
3. Wmo & Doelgroepenvervoer
4. Succesverhalen
5. KPI’s Participatie 39
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2019 2020 2021

Uitkering
Algemene Bijstand
BBZ
IOAW/IOAZ

1. Werk en inkomen, minimavoorzieningen en schulddienstverlening
Ontwikkeling van het uitkeringsbestand

Toelichting
Het betreft het aantal uitkeringsdossiers aan het einde van de maand, ongeacht het aantal personen. Een uitkering die aan 1 persoon wordt verstrekt telt dus voor 
1 en een uitkering die aan meerdere personen (gezin) wordt verstrekt telt ook voor 1. ‘Ioaw/Ioaz’ zijn regelingen voor oudere werklozen (Ioaw: geboren voor 1965; 
Ioaz: ex-zelfstandigen van 55 jaar of ouder). De 'Bbz' is een regeling voor inkomensondersteuning voor zelfstandigen. 

Nadere toelichting
Vanaf de periode maart 2020 is er een gestage stijging te zien bij de 'Algemene Bijstand'. In de maanden januari, februari en maart 2021 zet deze gestage stijging 
zich voort. De maatregelen die de afgelopen periode genomen zijn ter bestrijding van de corona pandemie (strenge lockdown), maken het enerzijds lastig om 
personen met een uitkering naar werk te bemiddelen. In bepaalde sectoren is er aanzienlijk minder werkgelegenheid. Anderzijds betekent dit dat mensen niet 
meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien en een beroep moeten doen op bijstand. Er is in de begroting rekening gehouden met een stijging van het 
uitkeringsbestand. Ook het Rijk houdt hier i.v.m. corona rekening mee met de verdeling van de BUIG gelden. Wat dat voor de gemeente Ridderkerk zal betekenen 
is nog niet bekend. 

3



Uitkeringsbestand per wijk aan het einde van eerste kwartaal

Toelichting
Deze tabel geeft een overzicht weer van het aantal uitkeringsgerechtigden per wijk in de gemeente. 
Daar waar relatief veel sociale huurwoningen zijn, zullen over het algemeen ook meer bijstandsgerechtigden zijn. Dit komt onder meer 
doordat er in de bijstand een vermogensgrens is. Een koopwoning is vaak niet mogelijk. Daarnaast speelt de hoogte van de huur ook 
een rol. 
Tevens is de groep ‘Buiten Ridderkerk’ opgenomen. Het betreft hier personen waarvan de verblijfplaats (nog) niet was geregistreerd. 
Door de systemen steeds nauwkeuriger te vullen neemt het aantal cliënten in deze groep de laatste jaren flink af.

Nadere toelichting
Ten opzichte van voorgaande jaren hebben er in het eerste kwartaal van 2021 geen grote wijzigingen plaatsgevonden. 
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1-3  jaar
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LEEFVORM
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2019 2020 2021

Leefvorm
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwd

Klantgroepen en klantkenmerken

 Toelichting
Het gaat in bovenstaande tabellen om klantgroepen en kenmerken: 
- Het aantal uitkeringsgerechtigden dat in een instelling verblijft is stabiel. Zij krijgen begeleiding vanuit de instelling zelf. 
- Het aantal uitkeringsgerechtigden met een parttime aanstelling en daarnaast een aanvullende uitkering is in het eerste kwartaal van 2021 
licht gedaald. Als er gekeken wordt naar de afgelopen jaren dan is te zien dat er tijdens de eerste lockdown (maart/april/mei 2020) een 
daling is van parttime inkomsten. Een tweede daling is te zien tijdens de 2e lockdown vanaf oktober 2020. Dat de coronamaatregelen hier 
een rol spelen is aannemelijk. De cijfers voor maart 2021 zijn nog niet compleet, dit komt omdat veel loonstroken over maart pas in april 
verstrekt worden. Dit zal achteraf gecorrigeerd worden. 
- De verhoudingen voor wat betreft leeftijd zijn ongewijzigd. Er zijn relatief weinig jongeren die een beroep doen op een uitkering. Voor de 
ouderen is het relatief het moeilijkst om werk te vinden, ook als ze direct aan het werk kunnen.
- Kenmerk uitkeringsduur. Hoe langer mensen een uitkering hebben hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt. In de afgelopen periode is er
een toename in instroom in de bijstand geweest. Hierdoor is de groep personen die kort in de uitkering zitten (korter dan een jaar) 
toegenomen. Dit komt met name door de gevolgen van de coronacrisis. Ook in het eerste kwartaal van 2021 zet deze trend zich voort. 
-Kenmerk leefvorm. Onder de leefvorm 'gehuwd' vallen ook gezinnen en samenwonende partners of personen die een gezamenlijke 
huishouding met elkaar voeren. De verhoudingen voor de leefvormen blijven ongewijzigd.
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2019 2020 2021
Jaar, Maand

Categorie
Instroom Uitstroom

In- en Uitstroom

Toelichting
Het aantal uitkeringsdossiers dat per maand geopend en het aantal dossiers wat per maand afgesloten is. 

Nadere toelichting/trend/ontwikkeling:
Er is een algemene trend te zien van meer instroom en minder uitstroom, die zich doorzet naar het eerste kwartaal van 2021.  De instroom is te 
verklaren door de recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus (strenge lockdown). In bepaalde sectoren is er aanzienlijk minder 
werkgelegenheid. Aan de ene kant betekent dit dat mensen niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien en een beroep moeten doen op 
bijstand. Aan de andere kant betekent dit dat het lastiger is om personen met een uitkering naar werk te bemiddelen. De cijfers voor maart 
2021 zijn nog niet volledig. Dit komt omdat onderzoeken naar een toekenning dan wel beëindiging enige tijd in beslag kunnen nemen. 

7



1 1
3

9

4
6 5

7 7
4

7

2

6 6

2

8
5

1

5 6

2

6 7
41

5

2 2 2
2 1

1
2

4
1 1 1

8

13
9

12

8

9 9
7

13

6 2
7 2

4 7

7
6

3
2 3

11
4

2
2

2
2

2

3

2
2

1

3 1
1 1

3
2

3 4

2
1 2

2
3

1

3
2

2

3

2
4 1

4

6

4 2

4
1

4
2

5 1 1 1
3

1

13

2

1

5

1
2

1
4

0

10

20

30

40

50

Ap
ril

M
ei

Ju
ni Ju
li

Au
gu

st
us

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

De
ce

m
be

r

Ja
nu

ar
i

Fe
br

ua
ri

M
aa

rt

Ap
ril

M
ei

Ju
ni Ju
li

Au
gu

st
us

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

De
ce

m
be

r

Ja
nu

ar
i

Fe
br

ua
ri

M
aa

rt

2019 2020 2021

Beëindigingsreden
Geen invloed Schenden verplichtingen Werk Ander inkomen Andere oorzaak Studie

Aantal cliënten 2019 2020 2021

April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart

Geen invloed 1 1 3 9 4 6 5 7 7 4 7 2 6 6 2 8 5 1 5 6 2 6 7 4

Schenden verplichtingen 1 5 2 2 2 2 1 1 2 4 1 1 1

Werk 8 13 9 12 8 9 9 7 13 6 2 7 2 4 7 7 6 3 2 3 11 4 2 2

Ander inkomen 2 2 2 3 2 2 1 3 1 1 1 3 2 3 4 2 1 2 2 3 1

Andere oorzaak 3 2 2 3 2 4 1 4 6 4 2 4 1 4 2 5 1 1 1 3 1

Studie 13 2 1 5 1 2 1 4

Reden beëindiging

Toelichting:
Het aantal uitkeringsdossiers dat afgesloten is naar reden van afsluiting. De redenen van beëindiging zijn gegroepeerd in hoofdcategorieën. 

Nadere toelichting/trend/ontwikkeling:
Door de maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis is de uitstroom gestagneerd. Er is minder werkgelegenheid en de  afstand tot de arbeidsmarkt 
voor uitkeringsgerechtigden is gemiddeld groot. Het is lastig deze doelgroep op of naar de arbeidsmarkt te bemiddelen en neemt meer tijd in beslag. 
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Re-integratie
Sociale activering
Werk

Aantal Werk Re-integratie Sociale activering Totaal

Ridderkerk 150 637 406 1.193

Totaal 150 637 406 1.193

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

13%

34%
53%

Ridderkerk

Toelichting
Personen die een bijstandsuitkering ontvangen zijn verdeeld in 3 segmenten. Op deze manier kan de ontwikkeling goed gemonitord worden. Het gaat 
hierbij om het aantal personen dat wij in begeleiding hebben en niet om het aantal uitkeringsdossiers.  

De 3 segmenten zijn:
- Werk: De verwachting is dat de klant binnen 0 tot 3 maanden beschikbaar is voor en bemiddelbaar is naar werk. Er zijn geen belemmeringen.
- Re-integratie: De verwachting is dat de klant binnen 3 tot 18 maanden beschikbaar is voor en bemiddelbaar is naar werk. Er zijn belemmeringen, 
bijvoorbeeld op het gebied van werknemersvaardigheden, werkervaring of Nederlandse taal. 
- Sociale activering: De klant is niet beschikbaar voor werk of re-integratie en de verwachting is dat hij dat ook niet binnen 18 maanden zal zijn. Dit komt 
door in de persoon gelegen factoren zoals fysieke of psychische problematiek die hem langdurig zullen beperken. Begeleiding is gericht op deelname aan 
de maatschappij.

Nadere toelichting 
In het overzicht is te zien dat het grootste gedeelte van de uitkeringsgerechtigden (53%) enige ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk. Voor 
34% is het doen van vrijwilligerswerk het hoogst haalbare en voor 13% is het mogelijk direct aan het werk te gaan. Er is te zien dat het overgrote deel van 
de uitkeringsgerechtigden een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Een  oorzaak hiervoor is dat er meer tijd nodig is om mogelijke belemmeringen 
weg te nemen of werkgevers te vinden die ruimte hebben voor meer begeleiding op de werkvloer

9



Hallo Werk! 

Toelichting  
Een instrument dat gebruikt wordt om kandidaten in het segment werk direct aan een baan te helpen, is Hallo Werk! Hallo werk is een 
online platform waar werkgevers en werkzoekenden aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarbij worden er voor de werkzoekenden 
workshops georganiseerd waarbij er aan de hand van hun talenten en wensen CV’s gemaakt worden.  
Werkzoekenden worden ingedeeld in verschillende profielen, die aansluiten bij hun talenten. Door de kandidaten in te delen in profielen, 
kan er gerichter naar vacatures gezocht worden.  Een kandidaat kan in meerdere profielen worden ingedeeld.  

Nadere toelichting 
Er is te zien dat het overgrote deel van de aangemelde deelnemers ingedeeld is in het profiel helpen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan functies in de zorg, het onderwijs of (administratief) ondersteunende functies. In het eerste 
kwartaal van 2021 zijn er al 18 succesvolle matches gecreëerd.  
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2019 2020 2021

Categorie
Garantiebaan Beschut werk

 Aantal garantiebanen en nieuw beschut werk

Toelichting
Mensen die werken in een garantiebaan of in het kader van nieuw beschut werk zijn, vanaf de invoering van de Participatiewet een nieuwe doelgroep van 
gemeenten. Om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking toch kunnen werken regelt de Wet Banenafspraak dat werkgevers arbeidsplaatsen 
hiervoor beschikbaar te stellen. Gemeenten hebben als opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat bedrijven in één arbeidsmarktregio op dezelfde wijze 
daarbij worden geholpen. Een van de voorzieningen is een loonkostensubsidie die de loonwaarde van de medewerker aanvult tot het wettelijk minimum 
loon. Deze wordt betaald uit de Wet Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (Buig). Deze doelgroep viel voor de decentralisatie onder de 
Wajong en/of de Wsw-regeling.

Nadere toelichting/trend/ontwikkeling:
In het eerste kwartaal van 2021 blijft het aantal personen met een garantiebaan of beschut werk nagenoeg stabiel. Ondanks de gevolgen van de 
coronacrisis en het wegvallen van werkgelegenheid in een aantal sectoren, is het mogelijk geweest om personen met een arbeidsbeperking te kunnen 
plaatsen en behouden op een betaalde werkplek. 
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2019 2020 2021

Aantal vergunninghouders TAAKSTELLING_PERIODE

Toelichting:
De rode lijn geeft de halfjaarlijkse taakstelling weer voor de gemeente. Het staafdiagram geeft per half jaar cumulatief het aantal geplaatste vergunninghouders 
weer dat door de Rijksoverheid wordt gepubliceerd. Doordat er uitgegaan wordt van de cijfers van de Rijksoverheid zit er een vertraging in de gerapporteerde 
cijfers. De gerealiseerde taakstelling wordt bepaald door het resultaat van de voorafgaande periode en het aantal geplaatste statushouders in de betreffende 
periode. Als het staafdiagram boven de rode lijn komt, betekent dit dat er iets meer statushouders zijn geplaatst dan voor die specifieke periode zijn gevraagd 
te huisvesten. Alle gezinsleden tellen mee in het aantal gehuisveste statushouders.

Nadere toelichting/trend/ontwikkeling:
De huisvestingstaakstelling voor de eerste helft van 2021 is verdubbeld ten opzichte van de taakstelling in 2020. Echter is er nog wel een voorsprong op de 
taakstelling per 1 januari 2021 van 4 personen.

 Aantal vergunninghouders
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2019 2020 2021

Categorie
Afwijzing / Intrekking Toekenning BB Eigen-risico Toekenning Bijzondere Bijstand Toekenning Inkomenstoeslag Toekenning Studietoeslag

Meedoen
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2019 2020 2021

Categorie
Afwijzing / Intrekking Toekenning Schoolkosten Toekenning Meedoen

Minimabeleidvoorzieningen

Toelichting

Bijzondere bijstand, Eigen Risico, Individuele Inkomenstoeslag en Studietoeslag.
Het aantal aanvragen Bijzondere bijstand is begin van het kalenderjaar meestal hoog. In deze maanden wordt de periodieke bijstand voor het hele jaar 
toegekend. Maar in het eerste kwartaal van 2021 is het aantal aanvragen 45% lager dan vorig jaar in het eerste kwartaal.
Voor de aanvragen Eigen Risico zorgverzekering zijn er 42% minder aanvragen ingediend in het eerste kwartaal 2021 ten opzichte van vorig jaar eerste 
kwartaal. Voor de Individuele Inkomenstoeslag zijn er 8% minder aanvragen ingediend. De Studietoeslag is niet aangevraagd in het eerste kwartaal, dit 
onderdeel is qua bereik altijd al laag.

Meedoen
Het aantal aanvragen zegt alleen iets over de ‘overige minima’ die geen uitkering ontvangen bij de gemeente. Uitkeringsgerechtigden krijgen automatisch een 
toekenning. Schoolkosten zijn geen aparte regeling meer binnen Meedoen waardoor deze aanvragen niet meer terugkomen in dit overzicht. De 
zwemregeling is wel een nieuw onderdeel van Meedoen maar is nog niet opgenomen in de rapportage. Het aantal aanvragen is nog niet bekend. 
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100% Bedrag dat uitstaat op de passen
Waarvan uitgegeven (cumulatief)
Bedrag begroot Ridderkerkpas
percentage van uitstaande bedrag dat al is uitgegeven
percentage van begrote bedrag dat al is uitgegeven

Toelichting

Dit jaar hebben we voor het eerst het tegoed per 1 januari op de pas geladen. In voorgaande jaren verstrekte we in februari de pas. Dit verklaart dat we 
in vergelijking met het vorige jaar, een hoger bedrag op de passen hebben staan. We zien ook dat door de lockdown de inwoners hun tegoed niet bij de 
winkels kunnen besteden. Sinds kort is het pas weer mogelijk om te winkelen op afspraak. We verwachten dat zodra de winkels weer open gaan, de 
bestedingen om hoog gaan. Dit blijft wel een aandachtspunt, omdat we graag willen dat de inwoners gebruik kunnen maken van de regel. 

Ridderkerkpas

14



Schulddienstverlening
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Nieuwe aanmeldingen gemeente
Schuldbemiddeling Plangroep
Nieuwe dossiers Plangroep
Crisisinterventie Plangroep
Doorverwijzing WSNP(*) Plangroep
Lopende dossiers Plangroep

Toelichting

We zien in vergelijking met het eerste kwartaal 2020, in het eerste kwartaal 2021 een stijging van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. 
Deze stijging vertaalt zich nog niet terug in een stijging van het aantal dossiers dat in behandeling is voor een schuldhulpverleningstraject. Dit omdat het 
aantal gesloten dossiers nagenoeg gelijk is aan het aantal nieuwe dossiers. Het aantal gesloten dossiers is in de eerste maanden van 2021 hoger in 
vergelijking met dezelfde periode 2020. Dit verklaart desondanks het hogere aantal aanmeldingen, een daling in het aantal dossiers dat in behandeling is.

Schulddienstverlening
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2020 2021

Gemeente
Ridderkerk

2020 2021

Aantal clienten Aantal inwoners Aantal clienten Aantal inwoners

Ridderkerk 0 tm 3 jr 14 1.044 9 1.177

4 tm 11 jr 497 3.936 345 3.923

12 tm 17 jr 385 2.798 315 2.813

18 tm 23 jr 63 2.968 69 2.927

2. Jeugdhulp en Wijkteams

Leeftijdsverdeling

Toelichting:
De verhouding jeugdigen in leeftijd in zorg bij de tweede lijn. Het betreft het aantal unieke cliënten met een beschikking in 2021 in het kader van een 
arrangement en/of PGB ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen in 2020.

Nadere toelichting:
Het percentage cliënten naar leeftijdscategorie met jeugdhulp is ten opzichte van 2020 afgenomen. We zien een lichte daling over de eerste drie 
maanden van 2021. Dit gaat echter om een voorlopig beeld omdat veel beschikkingen voor met name regionale zorg met terugwerkende kracht worden 
toegekend. De verwachting is dat in de loop van het jaar dit aantal daarom zal stijgen.
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Lokaal Regionaal Gecombineerd

Unieke cliënten per contract

Toelichting:
De bovenstaande tabel betreft het aantal unieke cliënten met een openstaande beschikking voor Zorg in Natura voor lokale jeugdhulp, regionale 
jeugdhulp of een combinatie van beide. Dit betreft een voorlopig beeld omdat tot 40% van de toewijzingen met terugwerkende kracht wordt verwerkt.

Nadere toelichting:
De groei ten aanzien van het aantal unieke cliënten lokale jeugdhulp zet ook begin 2021 door. De daling in het aantal unieke cliënten die gebruik maakt 
van regionale specialistische jeugdhulp zet ook tot begin 2021 door. De verwachting is dat wanneer de corona-maatregelen versoepeld worden een 
toename zowel lokaal als regionaal vanwege uitgestelde zorg zichtbaar zal zijn. De hierboven beschreven ontwikkelingen voor zowel regionale als 
lokale jeugdhulp illustreren dat de doelstelling om meer in te zetten op lokale jeugdhulp ten opzichte van regionale jeugdhulp structureel effect heeft.
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Gecombineerd PGB ZIN

Unieke cliënten 

Toelichting:
De bovenstaande tabellen maken het aantal unieke cliënten inzichtelijk.

Nadere toelichting:
Ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 zien we een toename van het aantal ZIN-cliënten over de eerste drie maanden van 2021 die mogelijk het gevolg is 
van de coronacrisis. Bij de cliënten die gebruik maken van PGB’s en de gecombineerde ZIN/PGB’s zien we geen opvallende ontwikkeling.
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Unieke cliënten per perceel 

Lokaal 

Regionaal 

Toelichting Unieke Cliënten per perceel Lokaal
Bovenstaande tabellen maken het aantal unieke cliënten per perceel lokale jeugdhulp inzichtelijk.

Nadere toelichting:
Dyslexie en vervoer laten doorgaans weinig schommelingen zien. De stijgingen die zichtbaar zijn in de tabellen betreffen een voorlopig beeld omdat 
toewijzingen met terugwerkende kracht wordt verwerkt. De stijgingen bij Jeugd met een Beperking en de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg zijn het 
opvallendst worden waarschijnlijk veroorzaakt door de coronasituatie.

Toelichting Unieke Cliënten per perceel regionaal
Bovenstaande tabellen maken het aantal Unieke cliënten per perceel lokale jeugdhulp inzichtelijk.

Nadere toelichting:
Het aantal unieke cliënten is in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 gestegen. Mogelijk zien we hier een effect dat de door corona uitgestelde 
zorg momenteel wordt ingelopen. Het is echter te vroeg in het jaar om deze conclusie al definitief te maken. Bij het perceel pleegzorg zien we een toename 
van het aantal unieke cliënten. Dit is een gewenste ontwikkeling en mogelijk het effect van de stadsregionale campagne ‘Werving en Behoud van 
Pleeggezinnen’. De daling op perceel E lijkt samen te hangen met een groter gebruik van Lokale Jeugdhulp. Dit betreft echter een voorlopig beeld omdat tot 
40% van de toewijzingen met terugwerkende kracht wordt verwerkt.
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Aantal unieke clienten lokale jeugdhulp per wijk lokaal 

Toelichting:
De bovenstaande tabellen maken het aantal unieke clienten lokale jeugdhulp per wijk lokale jeugdhulp inzichtelijk

Nadere toelichting
In deze bestuursrapportage is voor de eerste keer inzichtelijk gemaakt hoe het zorggebruik per wijk is opgebouwd. Uit de tabellen wordt 
duidelijk dat in de meeste wijken de lokale jeugdhulp stijgt.
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Aantal unieke clienten lokale jeugdhulp per wijk regionaal 

Toelichting:
De bovenstaande tabellen maken het aantal unieke clienten regionale jeugdhulp per wijk inzichtelijk.

Nadere toelichting
In deze bestuursrapportage is voor de eerste keer inzichtelijk gemaakt hoe het zorggebruik per wijk is opgebouwd. Uit de tabellen wordt duidelijk 
dat de meeste wijken een stijging op de regionale jeugdhulp laten zien. Ook de wijken die nu nog onder het gemiddelde van 2020 uitkomen, zullen 
naar verwachting stijgen omdat nu alleen de cijfers van het 1e kwartaal beschikbaar zijn. De verwachting is dat in de loop van het jaar die wijken 
eveneens een stijging laten zien.
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Meervoudige problematiek Lokaal 

Toelichting
De bovenstaande tabellen maken het aantal gecombineerde arrangementen inzichtelijk. Het gaat hier om een samenloop van percelen bij cliënten die 
vanuit meerdere percelen ondersteuning ontvangen.

Nadere toelichting:
In deze bestuursrapportage is voor de eerste keer inzichtelijk gemaakt op welke percelen een samenloop zichtbaar is. Vergeleken met het eerste kwartaal 
van 2020 zien we dat de verhouding JGGZ met dyslexie is afgenomen en de combinatie JMEB is toegenomen. Verder zien we over de eerste drie maanden 
van 2021 een opvallende stijging in de combinatie van JMEB-JGGZ die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de coronacrisis.
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Meervoudige problematiek regionaal 

Toelichting:
De bovenstaande tabellen maken het aantal gecombineerde arrangementen bij regionale jeugdhulp. Het gaat hier om een samenloop van 
percelen bij cliënten die vanuit meerdere percelen ondersteuning ontvangen.

Nadere toelichting:
In vergelijking met het eerste kwartaal 2020 zien we een lichte stijging in meervoudige problematiek laat zien. Dit is een voorlopig beeld en 
kan lopende het jaar nog wijzigen.
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Verzilvering 

Lokaal 

Regionaal 

Toelichting verzilveringsgraad lokaal
Bovenstaande tabellen maakt de verzilveringsgraad lokale jeugdhulp inzichtelijk.

Nadere toelichting:
De verzilveringsgraad zit in het eerste kwartaal van 2021rond ca 40 %. Dit betreft een voorlopig beeld omdat de toewijzingen met terugwerkende 
kracht wordt verwerkt.

Toelichting verzilveringsgraad regionaal
Bovenstaande tabellen maakt de verzilveringsgraad regionale jeugdhulp inzichtelijk.

Nadere toelichting
De verzilveringsgraad zit in het eerste kwartaal van 2021 rond ca 30 %. Dit betreft een voorlopig beeld omdat de toewijzingen met terugwerkende 
kracht wordt verwerkt.
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Betaalwijze
Lokaal
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Toelichting verwijzers Lokaal
Bovenstaande tabellen maakt de verwijzers lokale jeugdhulp inzichtelijk

Nadere toelichting
In vergelijking met het 1e kwartaal van 2020 is het aandeel van gemeentelijke verwijzingen toegenomen. Dit is een wenselijke ontwikkeling. Een mogelijke 
verklaring is de verbeterde samenwerking met de huisartsen waardoor die minder verwijzen naar lokale jeugdhulp. In januari zien we een opvallende 
stijging van het de gemeentelijke verwijzing naar lokale jeugdhulp die mogelijk samenhangt met verlengingen die in die maand wordt afgegeven.

Toelichting Verwijzers Regionaal
Bovenstaande tabellen maakt de verwijzers regionale jeugdhulp inzichtelijk

Nadere toelichting
In het eerste kwartaal van 2021 zien we stijging van het aantal verwijzingen vanuit de gecertificeerde instellingen. De huidige coronacrisis leidt tot meer 
inzet van het crisisinterventieteam en ook vanuit de jeugdbescherming wordt meer inzet gepleegd en verwezen naar jeugdhulp. In vergelijking met het 1e 
kwartaal van 2020 is het aandeel van gemeentelijke verwijzing toegenomen. Dit is een wenselijke ontwikkeling. Een mogelijke verklaring is de verbeterde 
samenwerking met de huisartsen waardoor die minder verwijzen naar lokale jeugdhulp.
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Wachttijd Jeugdhulp

Toelichting
De bovenstaande tabellen maken de wachttijd voor zorg in natura voor lokale jeugdhulp op basis van de gewenste startdatum versus daadwerkelijke 
startdatum inzichtelijk. En in de wachttijd voor zorg in natura voor regionale jeugdhulp op basis van de gewenste startdatum versus daadwerkelijke 
startdatum.

Nadere toelichting
De wachttijden laten per maand een ander beeld zien, des te langer je terug kijkt des te meer de daadwerkelijke wachttijden inzichtelijk zijn gemaakt. Dit 
komt doordat arrangementen vaak later binnekomen bij de backoffice. Op dit moment is een trend zichtbaar van stijgende wachttijden bij zowel lokale- 
als regionale jeugdhulp. Vanuit de GRJR wordt samen met de aanbieders inzet gepleegd om de wachttijden voor met name regionale specialistische 
jeugdhulp terug te dringen.
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2019 2020 2021

Uitstroom van dossiers Afsluiten Monitoren Plan uitvoeren Plan maken Intake Gestarte intakes Nieuwe dossiers

2019 2020

April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Ridderkerk Nieuwe 
dossiers

8 9 14 16 1 6 3 7 6 70 8 12 11 17 6 20 24 15 17 34 10 23

Gestarte 
intakes

40 26 23 29 15 18 27 21 16 215 25 34 22 21 25 41 38 36 29 36 31 31

Intake 44 41 41 40 37 32 27 27 23 312 21 21 25 28 30 21 13 9 8 15 9 9

Plan maken 51 55 59 63 74 79 73 55 56 565 46 47 48 52 54 74 74 69 69 77 71 72

Plan uitvoeren 210 200 198 205 219 226 239 222 210 1.929 195 195 182 178 162 148 152 144 158 172 174 172

Monitoren 162 173 169 188 182 177 177 234 231 1.693 259 256 252 248 253 283 293 295 274 266 279 279

Afsluiten 6 5 9 7 6 5 8 14 14 74 12 9 4 4 5 12 9 6 9 9 7 7

Uitstroom van 
dossiers

-11 -18 -14 -26 -6 -11 -13 -20 -34 -153 -25 -23 -30 -21 -35 -20 -36 -22 -25 -28 -21 -28

Hulpverlening vanuit de wijkteams

28



-100

0

100

200

300

400

500

600

700

Ap
ril

M
ei

Ju
ni Ju
li

Au
gu

st
us

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

De
ce

m
be

r

Ja
nu

ar
i

Fe
br

ua
ri

M
aa

rt

Ap
ril

M
ei

Ju
ni Ju
li

Au
gu

st
us

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

De
ce

m
be

r

Ja
nu

ar
i

Fe
br

ua
ri

M
aa

rt

Ap
ril

2019 2020 2021

Uitstroom van dossiers Afsluiten Monitoren Plan uitvoeren Plan maken Intake Gestarte intakes Nieuwe dossiers

2021

Totaal Januari Februari Maart April Totaal

Ridderkerk Nieuwe 
dossiers

197 37 44 37 0 118

Gestarte 
intakes

369 34 32 37 0 103

Intake 209 16 18 14 14 62

Plan maken 753 76 87 83 83 329

Plan uitvoeren 2.032 170 164 171 171 676

Monitoren 3.237 281 275 279 279 1.114

Afsluiten 93 6 10 7 7 30

Uitstroom van 
dossiers

-314 -32 -37 -31 0 -100

Hulpverlening vanuit de wijkteams
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Nadere toelichting/trend/ontwikkeling:
Het aantal nieuwe dossiers en gestarte intakes fluctueren per maand en zijn in het jaar 2021 gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 2020. De 
complexiteit van de casussen is wel toegenomen. Ridderkerk kent veel multi probleem gezinnen en door de coronacrisis zijn de zorgvragen 
zwaarder geworden.

Het aantal gemonitorde gezinnen is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. Om escalaties bij kwetsbare gezinnen te voorkomen is bij aanvang 
van de Coronacrisis maar ook in de periode daarna onderzocht welke kwetsbare gezinnen langer- en intensiever gemonitord moeten worden. 
Hierdoor hebben de wijkteams escalaties in gezinnen weten te voorkomen. Daarnaast zijn er vanwege de coronacrisis in verhouding meer her 
indicaties aangevraagd en afgegeven.

Gevolgen Corona
De wijkteammedewerkers hebben waar mogelijk binnen de richtlijnen van het RIVM hulpverlening geboden aan gezinnen. De verwachting is dat 
het aantal meldingen in het nieuwe jaar weer zal toenemen, onder andere vanwege de gevolgen van de 2e lockdown en de signalerende functie 
vanuit de scholen, de samenwerkingsverbanden en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vanwege de Corona-maatregelen is minder hulpverlening vanuit specialistische aanbieders geboden en wanneer er hulpverlening geboden wordt, 
wordt dit vaak minder face to face aangeboden. Wanneer hulpverlening nog niet beschikbaar was, hebben wijkteamprofessionals 
“overbruggingszorg” geboden. Tevens hebben zij naar alternatieven gezocht om de jongeren toch structuur te kunnen bieden en overbelasting van 
hun ouders te voorkomen.
De verwachting is dat als gevolg van de Corona maatregelen en de daarbij behorende beperkingen dat hulpverleningstrajecten naar verwachting 
langer nodig zullen zijn. 

Daarnaast verwachten we dat door de sluiting van de scholen in de 2e lockdown bij kwetsbare gezinnen extra druk is ontstaan door thuislerende 
kinderen en op het organiseren van alternatieve vormen van opvang van zorg intensieve kinderen. De wijkteammedewerkers ondersteunen ouders 
in het vinden van een alternatieve oplossing. Hiertoe hebben zij contact met aanbieders die hierin ondersteuning kunnen bieden.
De 2e lockdown heeft een grotere impact op onze inwoners dan de 1e lockdown. Hierdoor is er sprake van een toename van overbelaste gezinnen 
die een extra appel doen op het Wijkteam. Wijkteamprofessionals ondersteunen gezinnen hierin en hebben nauw contact met scholen, 
aanbieders, het crisisinterventieteam van de JBRR en Veilig Thuis. 

Samenwerking huisartsen 
Huisartsen verwijzen vaak rechtstreeks door naar specialistische jeugdhulp. Deze verwijzingen zorgen voor hogere zorgkosten waar de gemeente 
geen invloed op heeft. Om voorgenoemde redenen is de samenwerking tussen de wijkteamprofessionals en de huisartsen geïntensiveerd. In de 
pilot ‘Eén contactpersoon jeugdgezondheidszorg en wijkteam’ en “Praktijkondersteuner Huisarts (POH) GGZ-Jeugd" wordt gezamenlijk afgestemd 
over verwijzingen en het op- en afschalen van zorg. Hierdoor wordt meer inzicht en grip  verkregen op deze routing. 

Hulpverlening vanuit de wijkteams
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Inleiding 

De rapportage voor het onderdeel maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo) is uitgebreid met een aantal nieuwe rapportages, 

namelijk de rapportage ‘Wmo cliënten per wijk’ en de rapportage ‘Zorgstapeling Wmo’. Ook is weergave van de rapportage 

‘Leeftijdsverdeling Wmo’ aangepast, zodat de ontwikkeling door de tijd zichtbaar gemaakt is. 

Leeswijzer 

Achtereenvolgens komen de volgende rapportages aan bod: 

1. Trends en ontwikkelingen Wmo

2. Wmo cliënten per wijk

3. Leeftijdsverdeling Wmo 

4. Zorgstapeling Wmo 

5. Wmo beschikkingen 

Trends en ontwikkelingen Wmo 

Lokaal en landelijk is het beeld dat meer inwoners, vaker en intensiever een beroep doen op Wmo voorzieningen. Dit is te verklaren uit de 
volgende drie maatschappelijke trends en ontwikkelingen: 

1. Het abonnementstarief
Een landelijk bevestigd beeld is dat door de invoering van he abonnementstarief in 2018 de groei van het aantal unieke cliënten met een 
Wmo voorziening extra toe neemt. Vooral door extra instroom vanuit de hogere inkomensklassen en bij 65-plussers (TWEEDE
RAPPORTAGE 2020 – Monitor Abonnementstarief Wmo). De genoemde trendbreuk is vooral waarneembaar bij de voorziening Hulp bij het 
Huishouden. 

2. De (dubbele) vergrijzing 
Dubbele vergrijzing is het verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de bevolking (o.a. als gevolg

van de babyboom na de Tweede Wereldoorlog), maar dat ook de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen. Op twee manieren

neemt de vergrijzing daardoor toe.

In Ridderkerk wordt een toename van 66% verwacht van het aantal 80-plussers tot 2050. Tot 2035 bedraagt die verwachte toename zo’n 

33% (Nota Integraal Beleid Sociaal Domein gemeente Ridderkerk). Naast dat er dus meer (oudere) ouderen zullen zijn, blijven deze ouderen 

bovendien langer thuis wonen. Hierdoor maken zij (langer) gebruik van Wmo voorzieningen voordat zij doorstromen naar de Wlz of geen 

gebruik meer maken van de voorziening. 

3. De ambulantisering van de zorg
Hulp en ondersteuning worden steeds vaker in de eigen wijk geboden (ambulantisering). Voor inwoners met psychiatrische problematiek is 
het bijvoorbeeld sinds de invoering van de wet Verplichte GGZ mogelijk om thuis behandeling en begeleiding te krijgen in plaats van een 
opname in een instelling. Hierdoor wordt de doelgroep voor de Wmo vergroot.

3. Wmo en doelgroepenvervoer
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Wmo cliënten per wijk 

Toelichting Unieke cliënten per wijk na 1e kwartaal 

In de grafiek is een weergave te zien van het aantal unieke cliënten in zorg in het eerste kwartaal van de jaren 2018 tot 2021. Over het 

algemeen is het beeld dat het aantal unieke cliënten in zorg door de jaren heen toe neemt (zie toelichting trends en ontwikkelingen). Ook 

is logischerwijs te zien dat de wijken met een groter aantal inwoners relatief meer unieke cliënten in zorg heeft. 

Tevens is de groep ‘Buiten Ridderkerk’ opgenomen. Dit zijn de cliënten die het hoofdverblijf in Ridderkerk hebben, maar zijn ingeschreven 

in een andere (naburige) gemeente. Of het betreft cliënten waarvan de verblijfplaats (nog) niet was geregistreerd. Door de systemen 

steeds nauwkeuriger te vullen neemt het aantal cliënten in deze groep de laatste jaren flink af.
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Leeftijdsopbouw Wmo 

Toelichting Leeftijdsopbouw Wmo cliënten 

De gestapelde staafdiagram laat de verdeling van het aantal unieke cliënten verdeeld naar leeftijdsgroep zien. Het aantal unieke cliënten in 

zorg in maart 2021 is nagenoeg gelijk gebleven aan het aantal van maart 2020 (-1%, -28 cliënten). In de periode januari 2021 – maart 2021 

is het aantal cliënten in zorg iets afgenomen -1% (-26 cliënten).  

In maart 2021 is verreweg de grootste groep de 75-plussers (63%) en daarna de 60-plussers met 18%. De groep 60- en 75-plussers doet 

over het algemeen een beroep op de Wmo vanuit ouderdom gerelateerde klachten zoals somatische en/of psychogeriatrische klachten.  

Hierbij passen maatwerkvoorzieningen zoals collectief vervoer, Hulpmiddelen, Hulp bij het Huishouden en (minder vaak voorkomend) 

dagbesteding. 

De groepen (jongere) Wmo cliënten zijn minder groot (totaal 19%). Deze groepen cliënten doen vaak een beroep op de Wmo om de 

volgende redenen: 

- een beperking of handicap, hierbij zijn vaak de maatwerkvoorzieningen hulpmiddelen, dagbesteding en/of individuele begeleiding

passend; 

- GGZ gerelateerde hulpvragen, hierbij zijn vaak de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang,

dagbesteding en/of individuele begeleiding passend;

- hulpvragen naar aanleiding van een ingrijpende levensgebeurtenis (zoals echtscheiding en/of problematische schulden), hierbij is 

vaak individuele begeleiding een passende oplossing.
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Zorgstapeling Wmo 

Toelichting Zorgstapeling Wmo (HH, BG, en HM)

Toelichting Legenda: 

 HM = Hulpmiddelen, bestaande uit Rolstoelvoorzieningen, Vervoersvoorzieningen en Woonvoorzieningen. Cliënten met een enkel 

een vervoersvoorziening Collectief vervoer zijn niet in deze weergave opgenomen omdat dit geen hulpmiddel betreft.

 HH = Hulp bij het Huishouden, bestaande uit de algemene- en de maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning en de 

maatwerkvoorziening persoonlijke dienstverlening.

 BG = Wmo Begeleiding, bestaande uit: reguliere- en specialistische individuele begeleiding, reguliere- en specialistische dagbesteding,

en vervoer naar dagbesteding. 

Loelichting ontwikkeling zorgstapeling: 

De gestapelde staafdiagram ‘zorgstapeling Wmo’ laat het aantal unieke cliënten in zorg met één of meer Wmo voorzieningen zien. In de 

periode maart 2020 – maart 2021 is het aantal cliënten met een voorziening (HH, BG en/of HM) toegenomen met 4.3% (+89). In het eerste 

kwartaal 2021 (periode jan – mrt ‘21) is de het aantal nagenoeg gelijk gebleven (-1 cliënt). Wat opvalt is dat in het grootste gedeelte (maart 

2021: 79%, 1717 cliënten) bestaat uit cliënten met één enkele voorziening (alléén HH, HM óf BG), slechts 21% (maart 2021: 465 cliënten) 

heeft twee of alle drie de voorzieningen. 
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Beschikkingen Wmo 

Toelichting Beschikkingen Wmo 

Toelichting Legenda: 

 WV = Woonvoorziening: zoals een deurdranger, traplift of woningaanpassing;

 VV = Vervoersvoorziening: zoals een scootmobiel, aangepaste fiets of een collectiefvervoerspas;

 RO = Rolstoelvoorziening: rolstoelen en toebehoren

 BG = Wmo Begeleiding, bestaande uit: reguliere- en specialistische individuele begeleiding, reguliere- en specialistische dagbesteding,

en vervoer naar dagbesteding;

 HH = Hulp bij het Huishouden: maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning en de maatwerkvoorziening persoonlijke 

dienstverlening;

 AVS = Hulp bij het Huishouden: algemene voorziening schoonmaakondersteuning;

Loelichting ontwikkeling ‘Beschikkingen Wmo’ 

De gestapelde staafdiagram ‘beschikkingen Wmo’ laat het aantal nieuwe en openstaande beschikkingen Wmo zien.  In de periode maart 

2020 – maart 2021 is het aantal openstaande en nieuwe beschikkingen toegenomen met 2.1% (+115 beschikkingen). In het eerste kwartaal 

2021 (Q1 ‘21) is het aantal nagenoeg gelijk gebleven (+4 beschikkingen). De grootste toename is te zien bij de AVS (periode mrt ‘20- mrt 

‘21: +22.4%, +167 beschikkingen) (Q1 ’21: +2.8% +25 beschikkingen) en WV (periode mrt ’20 – mrt ’21: +14.3%, +91 beschikkingen) (Q1 

2021: +3.3%, +23 beschikkingen). Het aantal beschikkingen voor RO en VV zijn in het eerste kwartaal van 2021 nagenoeg gelijk gebleven. 

Deze cijfers zijn over het algemeen in lijn met eerder genoemde lokale en landelijke trends en ontwikkelingen. 

Het aantal beschikkingen voor BG is in de periode mrt ’20 – mrt ’21 gedaald met 10%, -49 beschikkingen. Het eerste kwartaal ’21 laat 
opnieuw een daling van circa 10%, -48 beschikkingen zien. Zoals aangegeven bij de jaarrapportage is deze daling een trendbreuk met 
voorgaande jaren waarbij de onzekerheid rond corona waarschijnlijk een rol speelt. We verwachten dat in de komende periode, nadat 
corona een minder grote rol speelt in ons dagelijks leven, de aantallen BG weer zullen toenemen tot minimaal het niveau van dec 2019 en 
mogelijk zelfs een autonome groei laten zien. 
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Bron stiptheid, ritduur, gebruikersaantallen: dashboard 

Bron klachten: klachtenrapportages Munckhof. 

Doelgroepenvervoer
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Toelichting Doelgroepenvervoer 

Het volume Doelgroepenvervoer is gedurende het laatste jaar sterk beïnvloed door de gevolgen van de coronamaatregelen. De sluiting van 

het onderwijs, het verbieden van evenementen en de oproep van ‘social distancy’ heeft gedurende 2020 en 2021 een duidelijke impact 

gehad op het aantal ritten en het aantal gebruikers van het doelgroepenvervoer. De verwachting is dat dit zeker in 2021 nog van 

toepassing zal zijn.  

De Wmo-vervoerders schaalden gedurende 2020 het aantal diensten af en experimenteren momenteel met een flexibele schil om zo de 

fluctuerende vraag op te kunnen vangen en zich voor te bereiden op het eventuele ‘nieuwe normaal’. Het Wmo-vervoer is na de eerste 

lock-down niet meer op het oude niveau teruggekomen en blijft tussen de 40-60% fluctueren. De verwachting is dat in juli veel gebruikers 

gevaccineerd zullen zijn en het aantal ritten zullen toenemen richting 70% tot 80%.  

Het aantal gebruikers bij het leerlingen- en jeugdvervoer, inclusief schakelklas zijn normaliter gedurende het schooljaar redelijk stabiel, 

echter zien we bij het Leerlingenvervoer vanaf half december 2020 wederom een enorme daling in de ritten met betrekking tot de 

coronamaatregelen en sluiting van de scholen. Deze daling is echter anders dan bij het Wmo-vervoer, omdat de leerlingen op een bepaald 

moment vanaf half maart 2021 weer volledig of deels naar school gaan. Het anticiperen met betrekking tot op- en afschalen blijft bij het 

leerlingenvervoer een continuerende uitdaging.  

Op dit moment is nog steeds niet duidelijk hoe de toekomstige coronamaatregelen eruit gaan zien. We volgen de ontwikkelingen en de 

richtlijnen van de VNG hierover nauwgezet. De verwachting is dat zonder coronamaatregel het Wmo-vervoer door de vergrijzing een 

lichte autonome stijging laat zien van het aantal gebruikers. Het jeugd- en leerlingenvervoer zal naar alle waarschijnlijkheid redelijk stabiel 

blijven.  
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4. Succesverhalen

In dit hoofdstuk lichten we een paar mooie succesverhalen uit binnen het sociaal domein en maatschappelijke zaken.

Kansrijke Start Ridderkerk

Dinsdag 23 maart was het officiële startmoment van de lokale coalitie Kansrijke Start Ridderkerk. Alle kinderen verdienen het om gezond 
ter wereld te komen en een goede start te hebben, zodat zij de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Om die reden is in Ridderkerk 
een lokale coalitie Kansrijke Start opgericht. De gemeente Ridderkerk is projectleider. Deelnemers aan deze coalitie zijn 
Verloskundigenpraktijk Nieuw Leven, Verloskundigenpraktijk Ridderkerk, Kraamzorg Rotterdam, Kraamzorg de Eilanden, CJG Rijnmond en 
de gemeente Ridderkerk (o.a. het wijkteam).

Waarom inzet op een kansrijke start?
De eerste 1000 dagen van een kinderleven – van de conceptie tot circa 2 jaar oud – zijn cruciaal voor een goede start. Helaas heeft 14% 
van de kinderen geen goede start bij de geboorte. Veel kinderen tot 2 jaar zijn kwetsbaar door risicofactoren die hun ontwikkeling 
negatief kunnen beïnvloeden. Zij hebben minder kansen om zich optimaal te ontwikkelen, waardoor zij hun leven beginnen met een 
achterstand. 
De lokale coalitie Kansrijke Start heeft daarom als ambitie een kansrijke start voor elk kind in Ridderkerk; met bijzondere aandacht voor 
kwetsbaren.

Wat gaan we concreet doen?
Signaleren is de eerste belangrijke stap, bijvoorbeeld met behulp van een signaleringsinstrument. Daarnaast is het belangrijk dat 
professionals elkaar weten te vinden. Er is in kaart gebracht wat er allemaal al gedaan wordt in Ridderkerk en er komt een contactpersoon 
Geboortezorg die verbindingen kan leggen en professionals kan helpen als zij niet weten naar wie ze (potentiële) ouders kunnen 
verwijzen. Zo wordt de samenwerking geoptimaliseerd. 

We ondersteunen en begeleiden daarnaast (aanstaande) ouders zoveel mogelijk in hun rol als ouder, in het bijzonder kwetsbare 
zwangeren en ouders die grote onzekerheid ervaren in hun ouderschap.  Bijvoorbeeld door het bieden van extra huisbezoeken, 
voorlichting of individuele Shantala babymassage.

Vet gezond
Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. En dat is er één op de zeven te veel. In Ridderkerk gunnen we het ieder kind om lekker 
in zijn of haar vel te zitten. We vinden het belangrijk dat onze jeugd voldoende sport, gezond eet en goed kan slapen. Daarom doen we in 
Ridderkerk mee met VET GEZOND! Samen met andere partijen zetten we ons in voor allerlei projecten die bijdragen aan een gezonde 
leefstijl.

Het programma was in het begin voornamelijk gericht op gewicht, maar is inmiddels uitgegroeid tot alles wat te maken heeft met een 
gezonde(re) leefstijl in het algemeen. Daar horen bewegen, eten en drinken, rust en ontspanning allemaal bij.

Sportakkoord
Gemeente Ridderkerk heeft samen met andere organisaties het Sportakkoord Ridderkerk ondertekent. Daarin staan ambities en 
afspraken om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en/of houden. Denk bijvoorbeeld aan afspraken om organisaties te 
versterken, nieuwe of speciale doelgroepen beter te bedienen, meer samen te werken, accommodaties duurzamer te maken en 
gebruiken en kaders om op te leiden.

Begin 2020 zijn bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met vele partijen op het gebied van sport, welzijn en onderwijs, om 
samen tot een lokaal Sportakkoord te komen. Het Sportakkoord was april al gereed. Ondanks de corona-ontwikkelingen is er al een 
voorzichtige start gemaakt met een aantal van de beschreven acties. 

Helaas kon in april het tekenmoment niet doorgaan, maar dat is nu ruimschoots goedgemaakt. Met een tot Sportakkoord-bus 
omgetoverde Volkswagen Oldtimer is het kernteam corona-proof bij alle deelnemende partijen langsgereden voor een tekenmoment en 
een lokaal bedankje als dank voor de inzet en betrokkenheid.
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KPI Inkomen 

Toelichting

Uitkeringsdossiers 
In de maanden januari, februari en maart 2021 is een gestage stijging te zien van het aantal uitkeringsdossiers. Wij blijven hiermee nog boven de doelstelling van 870 
verstrekte uitkeringen of lager. De maatregelen die de afgelopen periode genomen zijn ter bestrijding van de corona pandemie (strenge lockdown), maken het 
enerzijds lastig om personen met een uitkering naar werk te bemiddelen. In bepaalde sectoren is er aanzienlijk minder werkgelegenheid. Anderzijds betekent dit dat 
mensen niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien en een beroep moeten doen op bijstand. 

Jongeren
Relatief weinig jongeren hebben een uitkering. Ook ten tijde van de coronapandemie zien wij geen sterke stijging van het aantal jongeren in de bijstand. Wij blijven 
hiermee beter scoren dan de doelstelling die gesteld is voor 2021 (maximaal 15% jongeren met een uitkering).  

. s ar c a e 
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KPI Werk 

Toelichting

Uitstroom naar werk en opleiding
In 2021 willen wij 150 personen naar werk of een opleiding bemiddeld hebben. De afstand tot de arbeidsmarkt voor uitkeringsgerechtigden is gemiddeld 
groot. Het is lastig deze doelgroep op de korte termijn op of naar de arbeidsmarkt te bemiddelen en neemt meer tijd in beslag. Door de coronamaatregelen is 
het op dit moment lastig om kandidaten snel te bemiddelen naar werk. Wij hopen dit in de loop van 2021 in te halen. 

*De cijfers uit de tabel reden beëindiging en de KPI uitstroom naar werk en opleiding komen niet met elkaar overeen. Dit komt omdat de data uit 2 
verschillende systemen wordt gehaald. Er wordt aan gewerkt om dit te corrigeren. 

SRoI
In het eerste kwartaal van 2021 zijn er 3 personen aan het werk gegaan door een plaatsing via een SRoI verplichting. In 2021 worden er nieuwe 
aanbestedingen gedaan waarmee wij verwachten aan de doelstelling van 25 plaatsingen via SRoI te kunnen voldoen. 

Inkomsten uit deeltijd werk 
Op dit moment heeft ongeveer 8,6% van het aantal uitkeringsgerechtigden parttime inkomsten. De doelstelling is, om dit tenminste 10% te laten zijn. Het 
aantal uitkeringsgerechtigden met een parttime aanstelling en daarnaast een aanvullende uitkering is in het eerste kwartaal van 2021 licht gedaald. 
Aannemelijk is dat de coronapandemie hier invloed op heeft gehad. De cijfers voor maart 2021 zijn nog niet compleet, dit komt omdat veel loonstroken over 
maart pas in april verstrekt worden. Dit zal achteraf gecorrigeerd worden. 

Duurzame uitstroom 
Wij willen onze inwoners graag aan het werk helpen en hierbij ondersteuning bieden. Wat wij hierbij ook belangrijk vinden, is dat de inwoner voor langere 
tijd aan het werk is. Dit betekent in ieder geval een contract van 6 maanden met een inkomen boven het bijstandsniveau. Dit is zowel voor de inwoners als 
voor de gemeente een voordeel. Dit noemen we duurzame uitstroom. Voor 2021 hebben we de doelstelling gesteld om ervoor te zorgen dat in ieder geval 
55% van de uitstroom naar werk duurzaam is. Op dit moment is de duurzame uitstroom 95%. Dat betekent dat bijna alle kandidaten die aan het werk zijn 
gegaan in ieder geval 6 maanden aan het werk zijn en blijven. 

Omdat wij hier iets over een langere periode meten (uitstroom langer dan 6 maanden) wordt voor 2021 het peiljaar juli 2020 t/m juli 2021 aangehouden. 

40



KPI Re-integratie 

Toelichting

In 2021 willen wij voor meer doorstroom tussen de segmenten zorgen, zodat meer kandidaten direct aan het werk kunnen. Dit betekent dat er over 2021 
een doorstroom van in ieder geval 20% moet zijn van de segmenten sociale activering en re-integratie naar het segment werk. Op dit moment is dit 
percentage ongeveer 9%. 

Wij willen bovenstaande KPI behalen door onze kandidaten trajecten aan te bieden die bij hen passen en waar zij zich kunnen ontwikkelen. Dit betekent 
dat wij in ieder geval 70 personen een opleidingstraject hebben kunnen aanbieden, 68 personen een werkervaringsplek en dat in ieder geval 218 personen 
een traject hebben gevolgd dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de persoon, mogelijk richting de arbeidsmarkt. 
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