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TOTAAL SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN (J)aarrekening 2020, 1e (T)urap 2021 en (K)adernota 2022 Ridderkerk PER FRACTIE 
 

 
G.  Nr.  Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord 
R J Bo1 01 Pag. 11 burgerzaken  Wat verstaan we onder een Newsroom en waarom 

wordt hiervoor (en andere termen) geen Nederlandse 
term voor gebruikt?  

In de ‘newsroom’ analyseren we met behulp van een monitoringtool het nieuws 
op sociale media en fora, lokale kranten en tijdschriften en stellen op basis 
daarvan een omgevingsbeeld vast. Dit omgevingsbeeld delen we met interne 
stakeholders in een nieuwsbrief. Ook gebruiken we het om hen beter van 
communicatieadvies te kunnen voorzien en om onze communicatiemiddelen 
nog scherper in te zetten. Daarnaast wordt in de newsroom de content planning 
van onze communicatiemiddelen bewaakt en waar nodig aangepast, o.a. op 
basis van de actualiteit en/of op basis van (realtime) verkregen feedback.  
 
Het begrip newsroom is een ingeburgerde vakterm binnen het werkveld 
communicatie, vandaar de keuze voor deze term.  

R J Bo1 02 Pag. 23 verkeer/vervoer  Hoe is de route gedacht voor het metropolitane 
fietsroute Dordrecht, Ridderkerk, Rotterdam?   

De verkenning is nu in voorbereiding middels het opstellen van een plan van 
aanpak. Zodra de verkenningsfase van start gaat, wordt de raad geïnformeerd 
via een raadsinformatiebrief. 

R J Bo1 03 Pag. 45 cultureel erfgoed  Mogelijke duurzame instandhouding Huys ten Donck, 
de haven is opnieuw uitgegraven, hoe vaak is daar 
gebruik van gemaakt? Om de hoeveel jaar moet deze 
opnieuw gebaggerd worden?  

Dit project is nog niet gereed. De aankomstplek en de paden moeten nog 
worden aangelegd. De haven is daarom nog niet gebruikt. De gemeente is niet 
verantwoordelijk voor het onderhouden/baggeren van deze haven. Daarom is 
niet bekend hoe vaak dit zou moeten gebeuren. 

R J Bo1 04 Pag. 45 openbaar groen  Verbinding Gorzen-Crezee polder, s.v.z.? Wordt 
gekeken naar meer parkeermogelijkheden voor de auto 
en de fiets bij de Crezeepolder? 

Het realiseren van fietsbeugels wordt onderzocht bij de Gorzenweg 
(parkeerplaats Crossfit). Er wordt samen met de eigenaar van de Paradijshoeve 
gekeken naar de mogelijkheden om meer parkeervoorzieningen bij de 
Paradijshoeve te creëren. 

R J Bo1 05 Pag. 85 accommodaties  AIAP, wat is gedaan voor sportpark Bolnes?  Voor het sportpark Bolnes wordt een gebiedsvisie ontwikkeld. Op de 
sportvelden van SV Bolnes wordt ledverlichting toegepast. 

R J Bo1 06 Pag. 108 risicoprofiel  2. taakuitvoering BAR organisatie, groot risico, kan dat 
verder toegelicht worden?  

Dit betreft risico’s van de ongeveer 1.300 processen die door de BAR-
organisatie worden uitgevoerd. Nieuwe taken, wetten & regels zorgen 
doorlopend voor nieuwe/extra eisen en risico’s, waarop maatregelen genomen 
moeten worden 

R T Bo1 07 Pag. 11 bestuur  Waarom extra budget toename 
Omgevingsvergunningen  

In 2020 was de toename van het aantal omgevingsvergunningen maar liefst 
24% t.o.v. 2019. Ook in de eerste vijf maanden van 2021 zet deze ontwikkeling 
zich voort. Om deze aanvragen te kunnen behandelen en hierop toezicht te 
houden is extra capaciteit nodig. De huidige formatie voorziet hier niet in. 
Tegenover extra kosten, staan ook extra legesinkomsten. 

R T Bo1 08 Pag. 9 bestuur Wat wordt bedoeld met ‘periodieken Een salarisschaal bestaat uit een opklimmende reeks van salarisbedragen. De 
verschillende bedragen zijn genummerd en worden ‘periodieken’ of ‘treden’ 
genoemd. Iedere schaal kent 11 periodieken. 

R T Bo1 09 Pag. 28 
maatwerkdienstverlening  

Huishoudelijke hulp ZIN, maken meer mensen gebruik 
van ZIN, en/of is er een verschuiving van PGB naar ZIN  

Het aantal inwoners dat kiest voor ZIN i.p.v. PGB neemt inderdaad toe. Het 
aantal PGB gebruikers nam af van 61 in januari naar 54 in december. 

R K Bo1 10 Pag. 7 programma 6 Dunne leeflaag op de gorzen, hoe groot is het gevaar 
nu dat mens en dier met de giftige stoffen in aanraking 
kan komen? 
Om wat voor stoffen gaat dit dan?  

Dit deel van de stort (noordwestelijk deel) is gebruikt voor het deponeren van 
huisvuil, puin en betonplaten. Er is dus geen sprake van giftige stoffen. Op het 
moment ligt er overal een deklaag, maar op sommige plekken is deze wat dun. 
Een raadsinformatiebrief over dit onderwerp ontvangt u in juni. 
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G.  Nr.  Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord 
R K Bo1 11 Pag. 9 aanbesteding 

wijkteams 
Wanneer kunnen wij een evaluatie van de wijkteams 
tegemoet zien?  

Er is geen aparte evaluatie voor de wijkteams opgesteld. De verbeterpunten 
vanuit de wijkteams hebben we meegenomen in de nieuwe aanbesteding en 
het opgestelde bestek. Hieromtrent hebben wij u begin maart geïnformeerd 
middels een raadsinformatiebrief. 

R K Bo1 12 Pag. 10 vergunning toezicht 
handhaving 

Hoe wordt in de praktijk nog gehandhaafd op 
(ver)bouwen wat wel vergunningplichtig is maar niet 
wordt aangevraagd?    

Door middel van projectmatig (wijkgericht) handhaven in de gebruiksfase, op 
basis van signaaltoezicht, meldingen en handhavingsverzoeken van inwoners. 
Daarnaast is er alleen sprake van privatisering van het technische 
bouwtoezicht. Veel bouwwerken worden onder de Omgevingswet nog steeds 
getoetst aan criteria op het gebied van ruimte, milieu en welstand door middel 
van een omgevingsvergunning. 

R K Bo1 13 Pag. 11 verkeer en vervoer  Wanneer krijgen wij een evaluatie van de bus 601 en nu 
608-609 kosten en aantal passagiers?  

Deze evaluatie van 608/609 kan in oktober 2021 worden toegestuurd. 

R K Bo1 14 Pag. 14 mobiliteit De Erasmuslaan is gebieds-ontsluiting-weg, mag je die 
afwaarderen tot 30 km?  

Afwaarderen is niet nodig, want de Erasmuslaan is al een 30 km/u-weg. 

R J CDA 01 9-11/ Wijkregisseurs De wijkregisseurs zijn nauw betrokken bij de 
Ridderkerkse samenleving en zijn daarom (zoals u 
beschrijft) bij een hoop thema’s belangrijke partners. In 
de afgelopen periode zijn het aantal wijkregisseurs van 
3 naar 2 gegaan, kunnen de huidige wijkregisseurs al 
deze taken nog goed uitvoeren of is er behoefte aan 
een extra wijkregisseur? 

Sinds april 2021 zijn de bedrijfscontactfunctionarissen toegevoegd aan Bureau 
Bestuursondersteuning Ridderkerk. De bedrijfscontactfunctionarissen nemen 
ieder een wijk onder hun hoede als wijkregisseur. Samen met de andere 
wijkregisseurs en de ondersteuner wijkregie kunnen zij de taken voldoende 
uitvoeren.  

R J CDA 02 20 / Digitaliseren 
bouwvergunningen 

Waarom wordt nu overwogen om deze actie uit te 
besteden, we kunnen de geplande actie toch ook 
gewoon doorschuiven en in eigen beheer uitvoeren? 

In een eerder stadium werden de werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd 
met ingehuurde medewerkers. Door de coronamaatregelen is de situatie 
dusdanig gewijzigd, dat uitbesteding qua tijdsbestek en kosten als beste optie 
uit de bus is gekomen, om het traject af te ronden. 

R J CDA 03 23/ verkeer en vervoer/fiets U beschrijft dat er uitstel is gevraagd voor de uitvoering 
van de snelfietsroute F15 IJsselmonde. Dit vanwege het 
feit dat de overdracht van de Pruimendijk van het 
waterschap naar de gemeente Ridderkerk langer duurt 
dan verwacht. Wat is hiervan de oorzaak? 

Wij hebben een onderschatting gemaakt hoeveel tijd het kost om wegen (in zijn 
algemeenheid) van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) over te dragen 
naar ons.  
Deze extra tijd zit bijvoorbeeld in: 
• Onderzoek en overeenstemming met het WSHD over de kwaliteit van de 

weg en de beheerskosten ervan; 
• Overeenstemming over de bijdrage van de MRDH en de Provincie Zuid-

Holland voor de F15; 
• Het hele bestuurlijke traject van de overdracht van de weg bij zowel het 

WSHD als bij ons en het besluit van de Provincie Zuid-Holland hier weer 
over.  

R J CDA 04 23/ stimuleren voetgangers Hebben wij goed geconstateerd dat in alle drie de 
documenten niet gesproken wordt over het verbeteren 
van het voetgangers pad op de Benedenrijweg (Bolnes-
Slikkerveer)? Dit voetpad is nu zeer smal en ziet het 
college ook hier mogelijkheid om dit te verbeteren om 
zo ook deze looproute te stimuleren?   

Het college ziet hier geen mogelijkheid. Het voetpad ligt tussen het fietspad en 
de rij met bomen in. Hierdoor is er fysiek geen ruimte om het voetpad breder te 
maken. Door de wortels van de bomen worden de tegels van het voetpad 
omhoog gedrukt. Dit heeft de aandacht bij onderhoud. Op diverse plaatsen zijn 
de tegels direct rondom de boom al vervangen door half verharding. 

R J CDA 05 24/ verkeer en vervoer/wegen U spreekt over een onderzoek of er tijdelijk extra 
gesurveilleerd kan worden op foutgeparkeerde 
vrachtwagens op o.a. Nieuw Reijerwaard. Wat moet 
hier exact onderzocht worden, is het onderzoek al 
gedaan en zo ja wat zijn de uitkomsten hiervan? 

Het onderzoek was gericht om te bekijken op welke dagen, tijdstippen en 
locaties de meeste overlast werd ervaren van foutgeparkeerde vrachtwagens. 
Dit onderzoek is afgerond en aan de hand van de uitkomsten zijn er tussen 26 
februari en 1 mei externe verkeersregelaars ingehuurd om op de hotspottijden 
de vrachtwagenchauffeurs aan te spreken en te verwijzen naar andere 
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G.  Nr.  Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord 
parkeergelegenheid. Daarnaast hebben de boa’s de locaties ook extra in de 
gaten gehouden en chauffeurs aangesproken.  

R J CDA 06 25 / Exploitatietekort van het 
veer 

Is de exploitant ook voor 2021 bereid om het mogelijke 
exploitatietekort aan te vullen? 

Voor 2021 is de exploitant bereid om net als voorgaande jaren het verwachte 
exploitatietekort aan te vullen. 

R J CDA 07 30 / Vitale en veilige 
bedrijventerreinen 

Op Donkersloot is door de politie en gemeente actie 
ondernomen in het kader van ondermijning. Is er op 
andere bedrijventerreinen ook actie ondernomen en zo 
niet waarom dan alleen specifiek op Donkersloot. 

In het kader van de aanpak van ondermijning wordt ook op andere 
bedrijventerreinen actie ondernomen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van 
integrale controles. Dat doen we op basis van signalen, maar ook wel als 
steekproef, met maar één bedoeling: de bedrijventerreinen veilig te houden, 
zodat het voor bonafide bedrijven aantrekkelijk is zich te vestigen op bonafide 
bedrijventerreinen. In Ridderkerk moet je niet zijn als je geen goede 
bedoelingen hebt.  

R J CDA 08 Blz.33- 0.3 beheer overige 
gebouwen en gronden.  

De realisatie 2020 is het dubbele van de begroting 2020 
van 980k. Wat is hiervan de reden? 

Dit heeft te maken met de verkoop van locatie Windmolen 110. De verkoop is 
afgerond na het opstellen van de tweede tussenrapportage, waardoor de 
raming niet is bijgesteld. 

R J CDA 09 Blz. 54 Het gebruik van de sociale kaart wordt gestimuleerd, is 
te zien hoe vaak de sociale kaart wordt geraadpleegd? 
Kunt u die cijfers op enig moment met de Raad delen? 

Uit het systeem van Mijn Buurtje, waarop de sociale kaart gebaseerd is, kunnen 
wij de exacte cijfers van bezoek raadplegen. Wij kunnen deze cijfers met u 
delen.  

R J CDA 10 blz 55. Gezondheidscoach: Er is een gezondheidscoach ingezet op Farel, wat heeft 
de gezondheidscoach gedaan toen school online plaats 
ging vinden en leerlingen zelden in het gebouw 
kwamen? 

De gezondheidscoach heeft zich aangesloten bij de online-lessen waar dat 
mogelijk was.  

R J CDA 11 Blz 66. Maatwerk 
dienstverlening 18+ 

Is er een afname geweest van het aantal nieuwe 
indicaties op producten als dagbesteding of 
huishoudelijke ondersteuning tijdens corona?  

We constateren geen directe daling van de indicaties voor dagbesteding of 
huishoudelijke ondersteuning als gevolg van corona.  Voor huishoudelijke hulp 
geldt een andere tendens. Daar zien we een gestage groei. 

R J CDA 12 Blz 66 . Maatwerk 
dienstverlening 18+ 

TGV Corona hebben dagbestedingen tijdelijk de deuren 
moeten sluiten. Wat heeft de gemeente voor afspraken 
gemaakt met de zorgaanbieders, zijn er alternatieven 
geboden, zijn ze gecompenseerd voor 
inkomstenderving? 

Ja, wij hebben een drietal maatregelen getroffen om zowel inwoners met een 
beschikking voor dagbesteding, als zorgaanbieders te ondersteunen. Dit betreft 
een omzet compensatie regeling, meerkostenregeling en een uitbreiding van de 
toegestane zorg. Zo stelden we zorgaanbieders in staat om alternatieve vormen 
van dienstverleningen te bieden als vervanging voor de dagbesteding. Denk 
daarbij aan ondersteuning op afstand (digitaal of telefonisch), op individuele 
begeleiding i.p.v. groepsbegeleiding. 

R J CDA 13 74 / Communicatie In verband met de eerste Corona golf is voor de 
ontlasting van de werkdruk van het Klant Contact 
Center van de BAR een directe telefoonlijn opgezet 
naar de front office van de NV BAR-Afvalbeheer. Dit 
heeft een positief effect gehad op de dienstverlening. 
Krijgt deze situatie een structureel karakter of is dit een 
tijdelijke noodmaatregel? 

Deze situatie is structureel. 

R J CDA 14 76 / Gebiedsmanager 
bedrijventerrein Donkersloot 

Voor het bedrijventerrein wordt een gebiedsmanager 
ingezet en deze inzet wordt ook gecontinueerd. Dit 
wordt positief ervaren. Wordt de inzet van een 
gebiedsmanager ook overwogen voor de overige 
bedrijventerreinen in Ridderkerk? 

Ja, conform de Klimaatvisie willen we één loket voor ondernemers, waar 
ondernemers terecht kunnen voor onafhankelijk advies en ondersteuning.  

R J CDA 15 77 / Opvang zwerfdieren In 2020 zijn er meer zwerfdieren opgevangen dan in 
2019. De kosten hiervoor zijn in 2020 echter lager 
uitgevallen als in 2019. Wat is hier de verklaring voor?  

In dit getal zijn alle opgehaalde en opgenomen dieren meegeteld. Ook diegene 
die ‘retour eigenaar’ zijn gegaan. Vaak betalen de eigenaren van de gevonden 
zwerfdieren op hun eigen initiatief de kosten van het vervoer en de opvang van 
hun dieren aan de Dierenbescherming Regio Zuidwest.  
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In 2019 zijn er 16 zwerfdieren opgenomen en gehouden door de 
Dierenbescherming Regio Zuidwest. Verder zijn er 299 ‘in het wild levende 
dieren’ opgenomen.  
 
In 2020 zijn er 24 zwerfdieren opgenomen en gehouden door de 
Dierenbescherming Regio Zuidwest. Verder zijn er 363 ‘in het wild levende 
dieren’ opgenomen. 
In het eerste kwartaal 2021 is er nog een factuur ingediend en uitbetaald, voor 
de opgevangen zwerfdieren in het 4e kwartaal 2020. De totaal werkelijke kosten 
voor opvang zwerfdieren in 2020 zijn € 7.137. 
De werkelijke kosten voor opvang zwerfdieren in 2019 zijn € 6.287. 

R J CDA 16 Blz.81 Gezondheid/ 
Duurzaamheid 

In de indicatoren, geeft U aan, dat er 936 ton restafval 
wordt vernietigd. Is deze verhouding juist met de  177,5 
kg per inwoner restafval? 

Er is hier sprake van verschillende kengetallen. De 936 ton heeft betrekking op 
het afval afkomstig van de milieustraat in Hendrik-Ido-Ambacht.  
De 177,5 kg per inwoner gaat over de totale hoeveelheid ingezameld restafval 
in 2020. 

R T CDA 17 Blz.84 bedrijfsinfrastructuur Wat voor financiële gevolgen kan de mogelijk 
vertraagde uitgifte van grond GRNR hebben op de 
realisatie van de IJsselmondse knoop? 
 

De realisatie van de IJsselmondse Knoop is niet afhankelijk van de uitgifte van 
de grond. Om deze reden zijn er niet of nauwelijks financiële gevolgen. 
Andersom is dit wel het geval. Als er vertraging ontstaat bij realisatie 
IJsselmondse knoop, kan dit gevolgen hebben voor de GRNR.  
De laatste begroting van de GRNR laat nog altijd een positief resultaat zien en 
de vooruitzichten zijn gelet op de animo voor de kavels positief. Inmiddels is 
bijna 40% van de beschikbare kavels uitgegeven. 

R J CDA 18 85/ Begraafplaatsen  U geeft aan dat het aantal vrijwilligers in 2020 is 
afgenomen en er vanwege Corona geen oproep 
gedaan is voor nieuwe vrijwilligers. Zijn er op dit 
moment nog voldoende vrijwilligers en bent u daarnaast 
van plan op korte termijn alsnog een oproep te doen 
voor extra vrijwilligers? 

Er is geen sprake van een teveel of te weinig vrijwilligers. Op dit moment 
kunnen wij extra vrijwilligers gebruiken. Het afbouwen van coronamaatregelen 
geeft meer ruimte om binnenkort nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 

R J CDA 19 86 / Gemeentelijke visie 
Verenambacht 

Er is geen voortgang geboekt op de gemeentelijke visie 
voor Verenambacht. Oorzaak hiervan is omdat de 
benodigde provinciale gebiedsvisie nog ontbreekt. Wat 
is de verwachting van het tijdstip van opleveren van de 
provinciale gebiedsvisie voor Verenambacht? 

De provincie zet samen met de gemeenten Barendrecht, Rotterdam, Ridderkerk 
en de ondernemers de komende 3 jaar haar schouders onder de ontwikkeling 
van Dutch Fresh Port tot een toonaangevend, duurzaam en innovatief cluster 
van bedrijven in de Agro, Vers & food.  
 
Dutch Fresh Port is het merk waaronder de ondernemers op de 
bedrijventerreinen BT-Oost, Verenambacht en Nieuw Reijerwaard actief zijn. De 
samenwerking van de ondernemers, de drie gemeenten en de provincie is op 1 
februari 2021 ondertekend. De samenwerking richt zich op vraagstukken 
rondom bereikbaarheid, leefbaarheid, economische ontwikkeling, 
werkgelegenheid, onderwijs, innovatie en duurzaamheid. Voor de periode  
2021 – 2023 hebben de partijen een aanpak opgesteld waarin staat wat ze 
gaan doen en hoe ze dit willen aanpakken. 

R J CDA 20 98 / toelichting 0.64 
belastingen overig. 

U geeft aan dat u in 2020 geen aanmaningen/ 
dwangbevelen heeft verstuurd vanwege de 
Coronacrisis. Op welke manier gaat u hiermee om in 
2021? Gaat u alsnog de ‘achterstand’ inhalen of 
verstuurd u vanwege de huidige situatie ook in 2021 
geen dwangbevelen/ aanmaningen? 

Ten aanzien van aanslagen uit 2020 is afgeweken van de normale 
invorderingsmaatregelen, waarbij na het verstrijken van de betalingstermijn 
aanmaningen en dwangbevelen worden verstuurd. In verband met de 
coronasituatie zijn deze achterwege gebleven en dus geen invorderingskosten 
(aanmaningskosten en kosten voor dwangbevelen) in rekening gebracht. In de 
plaats hiervan zijn 2 tot 3 keren betalingsherinneringen verstuurd, zonder 
invorderingskosten in rekening te brengen. Daarin is steeds vermeld om bij 
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betalingsproblemen contact op te nemen. Vanaf februari 2021 is het versturen 
van aanmaningen weer hervat. Voor nieuwe aanslagen uit 2021 worden de 
normale invorderingsmaatregelen toegepast. Er wordt eerst een 
betalingsherinnering verstuurd en bij het alsnog uitblijven van betaling worden 
aanmaningen en eventueel ook dwangbevelen verstuurd.  
De horecaondernemers hebben de aanslag in mei ontvangen, in plaats van 
februari, wat gebruikelijk is. 

R J CDA 21 104 / Kwijtschelding Er wordt aangegeven dat meer mensen, die in eerste 
instantie zijn afgewezen via automatische 
kwijtschelding, een herhaald verzoek doen voor een op 
maatwerk toegespitste herbeoordeling van hun 
kwijtscheldingsverzoek. De efficiency van het proces via 
de automatische kwijtschelding moet dan beter. Wordt 
van dit proces lering getrokken en hoe wordt hier een 
verbeterslag in gerealiseerd? 

Op het proces van automatische kwijtschelding heeft Ridderkerk geen invloed. 
De automatische kwijtscheldingstoets wordt uitgevoerd door het landelijk 
Inlichtingenbureau volgens landelijke richtlijnen en wettelijke procedures. 
Gemeente Ridderkerk, als opdrachtgever voor de uitvoering van de 
automatische toets, heeft verder geen invloed op dit proces. Bij de eerste 
afwijzing via de automatische kwijtscheldingstoets door het Inlichtingenbureau 
is het niet meer mogelijk een tweede automatische toets te laten uitvoeren. De 
belastingschuldige kan nu nog een verzoek om kwijtschelding indienen bij de 
gemeente via een volledig ingevuld formulier. Leidt dit verzoek, op basis van de 
wettelijke normen, weer niet tot een toewijzing van de aanvraag en is de 
financiële situatie in de 11 maanden na indiening van het verzoek gewijzigd, 
dan kan alsnog een herhaald verzoek worden ingediend rekening houdend met 
de gewijzigde situaties. Dit vereist maatwerk bij de beoordeling van zulke 
verzoeken. 

R J CDA 22 111 / AVG Het risico invoering regelgeving AVG is verhoogd. Door 
Corona wordt er nu meer gebruik gemaakt van digitale 
technologie. Welke acties worden ondernomen om 
deze risico’s te mitigeren? 

De  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan de 
wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken en delen. Door corona vindt er 
meer digitale communicatie plaats tussen de gemeenten en haar inwoners. 
Daarom is er extra aandacht voor informatiebeveiliging. Dit bestaat uit een grote 
set van maatregelen, zoals extra aandacht voor toegangsbeveiliging en 
voorkomen en signaleren van oneigenlijk gebruik van gegevens. Daarnaast is 
er extra aandacht voor menselijke gedrag door extra aandacht voor 
informatiebewustzijn van inwoners en onze medewerkers. 

R J CDA 23 115 / onderhoud 
kapitaalgoederen 

Zijn de nota’s Onkruidbestrijding op verharding en 
groen, chemie en alternatieven niet toe aan een 
evaluatie/vernieuwing? Kortom zijn ze nog actueel? 

De plannen uit 1985 en 1999 zijn niet meer actueel. Deze zijn overbodig 
geworden nadat in 2014 is besloten om in Ridderkerk geen chemische 
bestrijdingsmiddelen meer toe te passen in de openbare ruimte. Dit is nog 
steeds bestaand beleid. In specifieke gevallen kan het college besluiten hiervan 
af te wijken (zoals bij de bestrijding van de invasieve exoot Japanse 
duizendknoop). De gemeenteraad wordt daarover altijd geïnformeerd via een 
raadsinformatiebrief. 

R T CDA 24 Blz. 136 verbonden partijen Over het bestaande aandelenpakket Stedin van 1.13% 
wordt geen dividend meer uitgekeerd. Wat is de waarde 
van de huidige aandelen na aankoop van de preferente 
aandelen? 

De waarde van onze huidige aandelen Stedin blijft gelijk na aankoop van 
preferente aandelen. Het totale aandelenkapitaal Stedin zal stijgen na aankoop 
van de preferente aandelen. 

R J CDA 25 Blz. 217 verstrekte subsidies Hoe is de controle voor de afgegeven subsidies?   Subsidies tot € 5.000 worden direct vastgesteld bij verlening. Subsidies tussen 
€ 5.000 en € 30.000 dienen achteraf inhoudelijk verantwoord te worden.  
Subsidies > € 30.000 worden achteraf zowel inhoudelijk als financieel 
verantwoord.  
Voor de verantwoording dienen de subsidieontvangers een aanvraag tot 
vaststelling in.  
Voor subsidies > € 30.000 is conform ons intern proces een advies van de 
financieel adviseur verplicht. 
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G.  Nr.  Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord 
R J CDA 26 223/ Nr. 21 Hier ontbreekt een woord en daardoor is niet te 

achterhalen waar deze rij over gaat. Kan u dit 
aanvullen? 

De prestatie-indicator staat ook op pagina 29 bij het juiste programma. Het 
woord dat u zoekt is bereikbaarheid. 

R J CDA 27 224/ Nr. 34 Laaggeletterdheid In de afgelopen 8 jaar is dit percentage ‘stabiel’ 
gebleven. Op welke manier zet u zich in om de 
laaggeletterdheid te verhelpen? En is zijn deze 
maatregelen toereikend genoeg, nu blijkt dat dit 
percentage de afgelopen 8 jaar niet is afgenomen? 

In de gemeente bestaat de aanpak van laaggeletterdheid uit de volgende 
aspecten:  
• Voor nieuwkomers (NT2): aanbod aan inburgeringscursussen via 

taalscholen (voor statushouders via DUO), ook voor laaggeletterden. 
• Voor inwoners: (NT2 en NT1) WEB aanbod: formeel en non-formeel 

aanbod op gebied van taal, reken- en digitale vaardigheden. 
• Voor inwoners: informeel aanbod via taalgroepen, digitaal aanbod bij 

bibliotheek, Gilde, welzijnswerk. (Vooral NT2 en oudere NT1). 
• Voor inwoners en professionals: opzet centrale Taalpunten in de gemeente 

voor aanmelding (NT2 en NT1). 
• Aanstellen van coördinator Basisvaardigheden. 
 
Via de WEB trajecten (formeel- en non-formeel) en informeel aanbod hebben 
we veel mensen bereikt. Alleen door de pandemie zijn de trajecten stil komen te 
liggen of deelnemers zijn afgehaakt, omdat de trajecten online aangeboden 
werden. Nu gaan we samen de partners volop inzetten om deze mensen weer 
te bereiken en deel te laten nemen aan de trajecten. 

R T CDA 28 18 / mutaties en reserves -> 
baggerdepot Oudelande 

Is er al enig zicht wanneer de ontmanteling plaats gaat 
vinden? 
 
 

Nee, DCMR heeft pas recent goedkeuring gegeven om het eindonderzoek op te 
starten. Er moeten nu bodem en grondwateronderzoeken worden uitgevoerd 
om de huidige situatie te kunnen bepalen en hoe deze zich verhoud ten 
opzichte van de o-situatie uit 1992. Daarna kan pas, in overleg met DCMR, 
worden bepaald hoe de ontmanteling of sanering plaats kan gaan vinden. 

R T CDA 29 24 / subsidie vergroenen 
particulieren tuinen. 

Deze subsidie is nu al bijna 5 maanden beschikbaar. 
Kan u aangeven hoeveel aanvragen er tot nu toe voor 
deze subsidie zijn geweest? 

Tot 25 mei zijn er 21 aanvragen ingediend. 

R T CDA 30 26 / Dak- en thuisloosheid Welke concrete acties worden van dit bedrag 
opgepakt? 

We werken aan een oplossing voor inwoners die (dreigend) dakloos worden en 
(nog) niet opgevangen kunnen worden door de centrumgemeente of nog niet 
met begeleiding zelfstandig kunnen gaan wonen. Daarnaast willen we ervoor 
zorgen dat het makkelijker wordt om verward gedrag te melden en is er meer 
inzet nodig om te voorkomen dat problemen bij zorgmijders escaleert. 

R T CDA 31 27 / Wet BUIG uitkeringen Het percentage Tozo is in Barendrecht 10% hoger als in 
Ridderkerk terwijl het toch twee vergelijkbare 
gemeentes zijn. Welke verklaring kan hier voor worden 
gegeven? 

De opbouw van de beroepsbevolking is anders in Ridderkerk dan in 
Barendrecht.  

R K CDA 32 6 / online 
dienstverlening/digitalisering 

Kan u aangeven welke (werk)processen er in de 
planning staan om ook digitaal beschikbaar te maken 
voor onze inwoners? 

We gaan doorontwikkelen op het online aanvragen van uittreksels BRP en 
afschriften Burgerlijke stand, aanvragen reisdocumenten, emigratie en aangifte 
huwelijk en partnerschap. 

R K CDA 33 Blz. 8 Intensief vrijwillige hulp 
(IVH) 

Wordt er ingespeeld op deze verwachte vraagstijging? Ja, hier wordt rekening mee gehouden en op ingespeeld. We spelen hier op in 
door deze verwachte vraagstijging integraal te benaderen met het team 
Opgeschaalde Zorg en Openbare Orde en Veiligheid. Mogelijke extra kosten 
zijn nog niet te kwantificeren, maar zijn in algemene zin opgenomen in de 
voorjaarsnota. 
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R K CDA 34 9 / Nachtelijk toezicht Het nachtelijk toezicht van uit OGGZ moeten we als 

gemeente zelf gaan inrichten. Hoe wordt dit opgepakt 
en wat is de tijds planning hierbij? 

Nachtelijk toezicht vanuit de OGGZ valt onder de regionale inkoop van 
voorzieningen voor beschermd wonen, zowel intramuraal als semi-muraal. In 
een individuele cases kan het deel uit gaan maken van een tijdelijke 
voorziening voor iemand die zelfstandig woont. Dat kan ingekocht worden als 
maatwerkarrangement. Een tijdsplanning is hierbij niet van toepassing.  

R K CDA 35 14 / IPAD’s Voor een nieuw raadsperiode worden nieuwe IPAD’s 
aangeschaft. De IPAD’s uit de huidige raadsperiode 
worden ingenomen, vertegenwoordigen deze nog een 
restwaarde en wat gaat daar mee gebeuren? 

De restwaarde is afhankelijk van de staat waarin de iPads worden ontvangen. 
Daar is op dit moment nog niets over te zeggen. 
De iPads worden ingeruild bij en opgeschoond door een gecertificeerd bedrijf. 

R K CDA 36 Blz. 17 prijsstijging op 
uitgaven 

In 2020 en 2021 zijn budgetten niet geïndexeerd. Ligt 
de lage inflatie hieraan ten grondslag? Met dreiging van 
toename inflatie worden budgetten weer gecorrigeerd 
met een opslag percentage  voor inflatie? 

De lage inflatie ligt hieraan niet ten grondslag. 
Bij de toelichting “Prijsstijging op uitgaven” op pagina 17 staat:” de begroting 
2020 en 2021 zijn de budgetten niet geïndexeerd. Dit jaar is het financieel 
mogelijk de budgetten gedeeltelijk mee te laten groeien met de stijging met de 
inflatie volgens het geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)”. 
Nee, de budgetten worden niet gecorrigeerd met een opslagpercentage. 

R J CU 01 Blz 10 / bijeenkomst nieuwe 
inwoners 

Begrijpelijk kon de jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe 
inwoners niet doorgaan. Is er op een andere manier 
aandacht gegeven aan onze nieuwe inwoners? En wat 
wordt er dit jaar georganiseerd? 

Nieuwe inwoners ontvangen altijd een tasje met relevante informatie over en 
van Ridderkerk.  
Wij starten de jaarlijkse bijeenkomsten weer op, zodra dat conform de 
maatregelen mogelijk is. 

R J CU 02 Blz 11 / jaarplannen 
wijkoverleggen 

Waarom moeten wijkplannen onderling vergelijkbaar 
zijn? Wat is het achterliggende doel daarvan? 

De wijkprogramma’s en jaarplannen zijn ook de basis voor de samenwerking 
met de partners en vormen een onderlegger voor de verdeling van de inzet over 
de wijken. Om de behoefte aan inzet goed te kunnen vergelijken, is het 
praktisch als de documenten onderling vergelijkbaar zijn, dan spreek je 
dezelfde taal. 
Onderlinge vergelijkbaarheid is geen doel op zich, binnen de formats is 
voldoende ruimte voor maatwerk per wijk. De formats zijn tot stand gekomen in 
samenspraak met de voorzitters van de wijkoverleggen. 

R J CU 03 Blz 44 / 
samenwerkingsovereenkomst 
partners Koningsplein 

Zijn er (al) voorbeelden te noemen van synergie en 
interessante programmering door samenwerking van de 
verschillende partners? 

Vluchtelingenwerk, de Bibliotheek aan Zet, de Muziekschool Ridderkerk en ’t 
Gilde hebben het voornemen om – onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen – op 23 juni het gezamenlijke programma ‘Bekend maakt 
Bemind’ te organiseren in het kader van de Week van de Vluchteling. 

R J CU 04 Blz 46 / subsidie groen 
blauwe speeltuinen 

Welke scholen hadden de wens om hun schoolplein om 
te bouwen en konden dit niet door de overschrijding van 
subsidies?  

Deze subsidieaanvragen dienen scholen in bij de Provincie of Waterschap en 
daar hebben we geen inzicht in. Ons is wel ter ore gekomen dat CBS De 
Klimop Centrum (Mr. Treubstraat 3) gebruik had willen maken van de subsidie.  

R J CU 05 Blz 51 herindicaties in 
coronatijd 

Er zijn in coronatijd in verhouding meer herindicaties 
aangevraagd en afgegeven omdat de hulpverlening is 
vertraagd of suboptimaal uitgevoerd. Kunnen we dit als 
volgt lezen: misschien was de hulp ‘in normale 
omstandigheden’ gestopt dan wel verminderd. Maar in 
corona tijd niet? En zo ja: zou het kunnen dat dit ook 
ten goede uit pakt: minder indicatiestelling, zelfde zorg, 
beter effect? 

Bij sommige cliënten is het mogelijk dat de continuïteit van zorg leidt tot een 
beter effect. We zien echter dat cliënten verschillend reageren op de 
coronasituatie. Dit is per cliënt anders. 

R J CU 06 Blz 64 Overschot budget 
innovatie etc.  

Waarom maken organisaties die al actief zijn in het 
sociaal domein onvoldoende gebruik van deze 
mogelijkheid? Waar loopt het spaak? 

Organisaties kunnen zich laagdrempelig aanmelden voor de innovatiesubsidie. 
Op dit moment geven veel organisaties aan dat de prioritering gericht is op het 
managen van corona, waardoor het innovatievraagstuk even aan de zijlijn staat.  

R J CU 07 Blz 67 / WMO HH ZIN Te zien is een sterke stijging van het aantal unieke 
cliënten (9% tov 2019. Is dit allemaal toe te schrijven 
aan de invoering van het abonnementstarief? 

De stijging van het aantal unieke cliënten is deel te verklaren aan de hand van 
het abonnementstarief. Ook jaarlijks toenemende vergrijzing en ambulantisering 
van de GGZ is hierop van invloed.  



Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie 9 juni 2021 NA B&W                                           8 
 

G.  Nr.  Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord 
R J CU 08 Blz 73 / rookvrij Er is een projectleider aangetrokken. Wat zijn de acties 

die deze projectleider heeft uitgevoerd in 2020, en wat 
gebeurt er concreet in 2021? 

In 2020 heeft de regionale projectleider de vragen van de 15 gemeenten 
geïnventariseerd en in beeld gebracht, welke kind omgevingen in de regio al 
rookvrij zijn. 
In 2021 is er een online inspiratiesessie geweest voor sportverengingen. 
Daarnaast wordt gewerkt aan een menukaart voor gemeenten, waarin staat 
omschreven wat gemeenten kunnen doen om bij te dragen aan een Rookvrije 
Generatie. Daarnaast wordt geprobeerd zoveel mogelijk kind omgevingen in de 
regio rookvrij te maken. Tot slot wordt een plan van aanpak gemaakt, waarmee 
alle 15 gemeenten mee  kunnen doen met STOPtober. 

R J CU 09 Blz 90 / Huisvestingskosten 
SBO 

Nav vraag in werkgroep KAS: Er zijn kosten geboekt 
voor aan de gemeente doorbelaste kosten van €13.600 
voor gemeentelijke belastingen van De Burcht? Kunt u 
dit uitleggen? Betaalt de gemeente haar eigen 
belastingen? 

De gemeente bekostigt op grond van artikel 33 van de Wet op het Primair 
Onderwijs de belasting op onroerende zaken voor het schoolgebouw en –
terrein aan het schoolbestuur. De gemeente brengt deze kosten eerst in 
rekening bij de eigenaar (het schoolbestuur) en het schoolbestuur declareert 
deze kosten vervolgens bij de gemeente. De eigendom van dit schoolgebouw is 
vorig jaar overgedragen van de gemeente aan het schoolbestuur. De OZB 
eigenaar is toen direct naar de gemeente gestuurd en door de gemeente 
betaald. De OZB gebruiker ging naar schoolbestuur PIT KO. 

R J CU 10 Blz 161 / Stimuleringsleningen Nav vraag in werkgroep KAS: Kan een toelichting 
worden gegeven op de kolom “Afromen rekening 
courant” uit de tabel onderaan blz 161?  

Bij het SVn hebben wij 2 rekeningen courant. Een is voor de Starterslening uit 
2006. De ander voor de huidige Starters- en duurzaamheidslening. De afroming 
betreft in dit geval het overhevelen van saldo op de oude rekening-courant naar 
de nieuwe, om hiermee nieuwe Starters- en duurzaamheidsleningen te kunnen 
verstrekken. 
Wij verwijzen u naar de RIB Evaluatie stimuleringsregelingen Ridderkerk 2020 
van 4 december 2020 voor verder informatie. 

R J CU 11 Blz 195 / SPUK Reductie 
Energiegebruik 

In 2020 is zo’n €55.000 uitgegeven, op de uitkering van 
€999.360. Welke uitgaven zijn voor 2021 begroot / 
uitgegeven? Wordt deze subsidie volledig benut in 
2021? 

In december 2020 zijn de acties pas begonnen. Om deze reden is niet het 
gehele bedrag besteed.  
 
Dit betekent dat er middelen over zijn voor dit jaar. Dit wordt nu ingezet voor 
diverse acties, zoals energiecoaches, energieboxen en warmtebeeldcamera’s.  
We stimuleren inwoners maximaal gebruik te maken van de 
subsidiemogelijkheden en de acties. Volledige benutting van de gelden in 2021 
zal niet lukken. Er is voor alle woningen subsidie aangevraagd, maar niet alle 
inwoners maken er gebruik van. 

R T CU 12 Blz 17 / straatreiniging Aannemer heeft scherper geschreven op groen en 
hoger op straatreinigen. Betekent dit alleen een 
administratieve handeling, of is er in de praktijk ook 
minder aan groen gedaan dan aan straatreinigen? 

De kwaliteit van het onderhoud op groen, straatreinigen en waterwegen is niet 
gewijzigd. De eenheidsprijzen zijn wel veranderd. Groen is gedaald en 
straatreinigen gestegen. Het betreft hier een administratieve wijziging.   

R T CU 13 Blz 16 / glasvezel Degeneratie-inkomsten van €800.000 worden op een 
andere post geboekt. Maar is er nog wel sprake van 
deze inkomsten, aangezien het contract met L2Fiber is 
ontbonden? 

Ambtelijk wordt gesproken met mogelijke andere aanleggers, waarbij de 
financiële aspecten in stand blijven. De verwachting is dat rond het zomerreces 
2021 hierover duidelijkheid ontstaat. 

R T CU 14 Blz 22 / 
Onderwijsachterstandenbeleid 

Er is een fors hogere toekenningsbeschikking OAB. 
Welke extra’s kunnen nu binnen het OAB worden 
opgepakt / uitgevoerd? 

De extra middelen zijn voornamelijk bedoeld voor de verhoging van 10 naar 16 
uur opvang en de inzet van de HBO’er binnen de kinderopvang. Deze twee 
zaken worden nu uitgevoerd. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in de 
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. 

R K CU 15 Blz 14 Voetpad 
Donkerslootweg 

Mooi dat hier een voetpad komt, een lang gekoesterde 
wens. We hebben hieraan gekoppeld ook regelmatig 
gevraagd om een stuk twee-richtingenfietspad langs de 

Aan een zijde van de Donkerslootweg ligt tussen Rotterdamseweg en de 
Vlietlaan een tweerichtingsfietspad. In het schetsontwerp en de raming is geen 
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Donkerslootweg tussen rotonde Erasmuslaan en 
Havenstraat (zijde De Jong Intratours). Wordt dit ook 
gelijk aangepakt? In combinatie met onderhoud, want 
het huidige asfalt is daar echt slecht. 

rekening gehouden met een tweerichting fietspad (aan de centrumkant) tussen 
de rotonde Erasmuslaan en Havenstraat. 
 
Onderzocht moet worden of een tweerichtingsfietspad aan de centrumkant 
mogelijk is, wat de kosten zijn en ook of het logisch is dat deze dan stopt bij de 
Erasmuslaan of verder door moet lopen naar één van de volgende rotondes. 
Hierbij wordt dan ook gekeken naar de combinatie met de toekomstige HOV-
voorzieningen. Intern wordt vanzelfsprekend bekeken of werk met werk 
gemaakt kan worden. 

R J GL 01 96 en verder..  Zou u een helder overzicht kunnen maken met de 
stijging van de lokale lasten voor Ridderkerkse 
inwoners vanaf 2018 tot en met de verwachtte stijging 
voor 2021? Dus alle gemeentelijke belastingen 

Zie bijlage 1. 
 

R J GL 02 76.  Hoeveel CO2 is er precies bespaard in 2020 in %? De cijfers over 2020 zijn nog niet bekend. 
De CO2 uitstoot ten gevolge van het verbruik van aardgas, elektriciteit en 
voertuigbrandstoffen van de gemeente Ridderkerk over de laatste jaren is:  
2016: 317.600 ton 
2017: 306.100 ton 
2018: 298.700 ton 
2019: 277.100 ton  
(Bron: klimaatmonitor RWS). 

R T GL 03 47, investeringen. Hoe zijn deze investeringen gefinancierd? Welk deel 
wordt vanuit de algemene reserve gedekt (opbrengsten 
Eneco) en voor welk deel worden leningen afgesloten? 

Net als bij de gewone begroting worden de investeringen gefinancierd uit de 
lopende (betaal)rekeningcourant. Zodra de kasgeldlimiet overschreden wordt, 
sluiten wij een langlopende lening af. 
Kosten van afschrijving worden bij sommige investeringen gedekt uit 
afschrijvingslasten reserves. 
 
De opbrengst van de verkoop van aandelen Eneco is toegevoegd aan de 
algemene reserve. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de algemene reserve, anders dan besloten 
bij de begroting 2021. 

R K GL 04  Aan de Ringdijk in Slikkerveer ligt een perceel waar 
voorheen een deel van de gemeentewerf op stond. 
Inmiddels ligt dit braak. Is dit perceel nog steeds van de 
gemeente en wat zijn de plannen met dit perceel? 

Het perceel is eigendom van de gemeente en in de visie grondposities 
aangemerkt voor woningbouwontwikkeling. Voorbereidingskrediet is 
aangevraagd om deze locatie in ontwikkeling te kunnen nemen. 

R K GL 05  Recreatiegebied de Gorzen: Welke opties worden 
onderzocht om, het probleem met de dunne leeflaag en 
daardoor omvallende bomen op te lossen. 

Met het onderzoek worden verschillende scenario’s uitgewerkt, van niets doen 
tot complete herinrichting en een aantal varianten hiertussen. Deze scenario’s 
worden doorgerekend, waardoor ook de kosten inzichtelijk worden. Hierbij 
wordt ook gekeken naar de maatschappelijke impact van de scenario’s en de 
impact op de ecologie. Daarnaast worden ook een aantal beheersmatige 
onderwerpen in het onderzoek meegenomen. 
Een raadsinformatiebrief over dit onderwerp ontvangt u in juni. 

R K GL 06 14, Raad.  Wat is de verwachtte opbrengst van de verkoop van de 
huidige IPads? 

De restwaarde is afhankelijk van de staat waarin de iPads worden ontvangen. 
Daar is op dit moment nog niets over te zeggen. 

R K GL 07 14, mobiliteit.  Kan er ook gehandhaafd worden op 30km/u ? Als de vormgeving van de weg is ingericht volgens de CROW-richtlijnen, is 
handhaving mogelijk. 
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R K GL 08 Groen Zou u de resultaten van het onderzoek kunnen delen 

waaruit blijkt dat bewoners van Ridderkerk het 
Oosterpark als ‘onverzorgd en kaal’ beschouwen.  
Hoeveel bomen worden er bij geplant om het gevoel 
van ‘kaal’ te verminderen? 

Uit de enquêtes voor Groenvisie en Oosterpark is gebleken dat één van de 
aandachtspunten voor het Oosterpark de onverzorgde en kale uitstraling is. De 
enquête over Groenvisie was toegevoegd in het participatieboekje Groenvisie. 
De enquête Oosterpark is toegevoegd aan het participatieboekje bij het 
raadsvoorstel Oosterpark. 
Het is de bedoeling dat bomen zich goed kunnen ontwikkelen en volgroeien. De 
compensatie van bomen voor de ontwikkeling van het geluidsscherm en 
Rowdies willen we zoveel mogelijk in het Oosterpark planten. 

R J LR 01 3 Hoeveel gemeenten eisen een relevante compensatie 
op het vlak van jeugdzorg en wmo? 

De VNG vertegenwoordigd alle 352 gemeenten en zet zich namens hen in voor 
een eerlijke vergoeding van de kosten, die gemeenten (moeten) maken voor 
onder andere Jeugdzorg en de WMO.  
 
Op de algemene ledenvergadering van de VNG van 12 februari 2021 is 
unaniem een resolutie Inzet kabinetsformatie aangenomen, tevens is  motie 
“Vergroting gemeentefonds” met 99,76% van de stemmen aangenomen. In de 
resolutie en de motie wordt de VNG onder andere verzocht bij het Rijk aan te 
dringen op beëindiging of compensatie van de kosten als gevolg van het WMO 
abonnementstarief en compensatie van de tekorten in de jeugdzorg, zoals 
aangetoond door het AEF onderzoek. 

R J LR 02 6 Is er ook een compleet overzicht van de verschillen 
kleiner dan 25.000 euro? 

Op grond van artikel 6 Financiële verordening (raadsbesluit 18 mei 2017) 
worden alleen afwijking groter dan € 25.000 toegelicht. 

R J LR 03 6 Vervolg: Zo ja, kan er een overzicht verstrekt worden? Op grond van artikel 6 Financiële verordening (raadsbesluit 18 mei 2017) 
worden alleen afwijking groter dan € 25.000. 

R J LR 04 7 Verschillen uit tabel is voordelig, in het voorwoord staat 
negatief resultaat komt mede door corona. Volgens de 
tabel lijkt het nu net of het alleen door de corona komt. 
Komt het negatieve resultaat alleen door de corona? 

Er is een nadelig saldo tussen de baten en lasten in 2020 van € 1.587.944. 
 
Het verschil tussen het saldo van de begroting (na wijziging) en jaarrekening is 
voordelig, omdat op basis van de 2e tussenrapportage 2020 een groter verlies 
(€ 4.348.701) verwacht werd. 
De verschillen worden op de programma’s toegelicht. Daaruit blijkt dat dit niet 
alleen door corona tot stand is gekomen, zoals verwoord in laatste alinea van 
het voorwoord. 

R J LR 05 8 Waarom is de integrale renovatie BMI en Ontruiming 
niet uitgevoerd? 

Renovatie wordt nu in 2021 gestart. Het renovatieproject zit in de 
aanbestedingsfase.   

R J LR 06 8 Wat is de procentuele stijging van de BAR-bijdrage 
sinds 2018? 

De procentuele stijging van de BAR-bijdrage in 2019 t.o.v. 2018 is afgerond 
8,7% en in 2020 ten opzichte van 2018 afgerond 11,9%. 

R J LR 07 13 Wat was de het rentepercentage per 1-1-2020 en 31-
12-2020? 

Per 1-1-2020 voor toekomstige pensioenen 0,666%. Voor lopende pensioenen 
0,214%. 
Per 31-12-2020 voor toekomstige pensioenen 0,048%. Voor lopende 
pensioenen -0,262%. 

R J LR 08 14 Coronakosten: Heeft de extra personele inzet alleen te 
maken door de corona regelingen/tegemoetkomingen 
vanuit het Rijk? 

Ja. 

R J LR 09 14 Coronakosten: Kunnen de extra werkzaamheden door 
corona gespecificeerd worden? 

Extra werkzaamheden betreffen het organiseren en uitvoeren van de tijdelijke 
wet verkiezingen Covid-19. Hierin zijn onder andere de tijdelijke regels 
stembureaus en hoofdstembureaus opgenomen, zoals het aantal leden 
stembureau, stembureaus vervroegd stemmen, regels briefstemmen, enz.   

R J LR 10 14 Coronakosten: kan er een overzicht verstrekt worden 
van het aantal personeelsleden per categorie in een 

Normaal 183 stembureauleden (inclusief tellers) nu 281 (inclusief tellers). 
Extra personeelsleden voor briefstembureaus en tellers briefstembureaus: 21. 
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normale situatie en de extra inzet bij de cluster 
dienstverlening? Zo dat het aantal extra 
personeelsleden in beeld komen. 

R J LR 11 14 Over hoeveel personele inzet, in aantallen, spreken 
over t.o.v. “normaal”? 

98 extra stembureauleden/tellers, 21 briefstembureauleden, 6 extra mensen bij 
buitendienst voor plaatsen spatschermen, verwijsborden bij stembureaus die 
vanwege corona dicht zijn, etc. 

R J LR 12 19 In TR2020 zijn er geen budgettaire wijzigingen naar 
voren gekomen bij punt 1.2. Waarom wordt dit dan hier 
wel aangegeven? 

In 2020 heeft het BOA-team extra personeel ingehuurd voor de handhaving van 
de corona-maatregelen. Hiervoor zijn 3 brandzaken van totaal € 81.000 
ingediend en goedgekeurd. De financiële gevolgen zijn opgenomen in de 2e 
tussenrapportage van 2020. Zie hiervoor met name de corona-bijlage bij de 2e 
tussenrapportage. Dit extra budget is de belangrijkste oorzaak van het verschil 
tussen de oorspronkelijke begroting en de begroting 2020 na wijziging, welke in 
de jaarrekening 2020 zijn genoemd. De gemeente heeft van het Rijk 
compensatie voor deze kosten gekregen. De compensatie bedroeg € 120.000 
en vindt u terug onder de bijdrage vanuit het gemeentefonds en in de 
septembercirculaire van 2020. Het aangepaste budget is echter met ruim  
€ 144.000 overschreden. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat ruim € 192.000 
BAR-bijdrage aan programma 1.2 Openbare orde en veiligheid is toegerekend. 
Zie hiervoor bladzijde 20 van de jaarrekening 2020. 

R J LR 13 21 Bijna alle indicatoren over 2020 zijn gestegen t.o.v. 
2019. Wat gaat de gemeente doen om deze indicatoren 
positief te gaan beïnvloedden? 

Uit de indicatoren blijkt dat de het gevoel van veiligheid onder onze inwoners is 
toegenomen. En het gevoel van onveiligheid is afgenomen.  Aan de hand van 
de criminaliteitscijfers en het actieplan veiligheid kijken we op welke thema’s we 
extra gaan inzetten.  

R J LR 14 26 Baten 2.2 Parkeren over 2020 zijn 0. Waarom zijn er 
geen baten op parkeren in 2020? 

Er zijn wel degelijk baten op parkeren. De parkeerbaten vallen onder taakveld 
0.63 parkeerbelastingen in het hoofdstuk “Niet in de programma ’s opgenomen 
lasten en baten” op blz. 96 van de jaarstukken 2020. 

R J LR 15 29 Indicator 21: vorig jaar in percentage weergegeven. Nu 
als cijfer, houdt dit in dat de waarde gelijk is aan 90%? 

De waarde is inderdaad 90% (van de gevraagde inwoners is tevreden of heel 
tevreden). 

R J LR 16 30 Waarom wordt er bij economische zaken corona niet 
genoemd? 

Bij het onderdeel trends en ontwikkelingen is wel degelijk melding gemaakt van 
de impact van het coronavirus op de economie. 

R J  LR 17 35 Toelichting 3.4.: Het bedrag bij baten is niet gevuld, ook 
al is deze 0. 

Er is geen sprake van baten bij Economische promotie, daarom is geen bedrag 
ingevuld. 0 zou impliceren dat er baten waren, maar dat deze gecorrigeerd zijn 
naar 0. 

R J LR 18 36 Indicator 28: Naar welke factoren is de procentuele 
stijging t.o.v. (9,5%) te herleiden? 

Deels is dit terug te herleiden naar reeds lopende trends in de markt, de 
verschuiving van winkels naar internet, waar we al enige jaren mee te maken 
hebben. Het coronavirus heeft die trends versterkt met bedrijfsbeëindigingen en 
faillissementen als gevolg.  

R J LR 19 40 Prestatie-indicatoren: zijn deze indicatoren slecht 
waarneembaar? In JR 2019 waren deze ook niet 
bekend. Nu staat er zelfs een waarde van 2018 in. 

Uit navraag bij Waarstaatjegemeente.nl is naar voren gekomen dat na 
schooljaar 18/19 op deze indicatoren geen cijfers meer zijn verwerkt / 
opgevraagd.  

R J LR 20  40 Vervolg: Hoe komt het dat deze indicatoren slecht 
waarneembaar zijn? 

De reden is ons niet bekend.   

R J LR 21 44 Bestaan de lasten bij musea alleen uit de verstrekte 
subsidie? 

Nee. Op het grootboeknummer (Musea) is alleen de betaalopdracht voor de 
subsidie aan de Oudheidkamer geboekt.  
Onder het taakveld Musea vallen echter ook Monumenten en Erfgoedbeleid. 
Hier zijn naast de subsidie aan Oudheidskamer ook de lasten geboekt, zoals 
kerkenvisie, inspectiekosten woonhuis en advieskosten voor Monumenten en 
Erfgoedbeleid. 
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R J LR 22 45 Bibliotheek: Wat houden gezamenlijke programmering 

in? 
Op het Koningsplein zijn verschillende organisaties gehuisvest. We 
onderzoeken waar verbinding en samenwerking in de bestaande reguliere 
programmering van de verschillende organisaties mogelijk is. In de 
samenwerkingsovereenkomst, die op 7 juli zal worden ondertekend door de 
verschillende partijen, staat deze doelstelling beschreven. 

R J LR 23  49 Indicator 35: Vorig jaar verdeeld in 4 sub punten. 
Waarom is dat dit jaar niet weer gedaan? 

De onderverdeling is als volgt: 
• Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden – 3,4. 
• Wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar – 3,5. 
• In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot – 3,7. 
• Mijn buurt is schoon – 3,4. 

R J LR 24  49 Indicator 36: waarde vanuit 2016, waarom is er niet 
gekozen om deze indicator uit de jaarrekening te laten? 

De prestatie-indicatoren bestaan uit twee soorten: verplichte indicatoren en niet-
verplichte indicatoren. De verplichte indicatoren komen vanuit het BBV en de 
niet-verplichte indicatoren zijn vastgesteld door de raad. De raad bepaalt welke 
niet-verplichte indicatoren vervallen of worden toegevoegd.  

R J LR 25 49 Indicator 37: Daling van 3% t.o.v. 2019, Hoe komt dit? Uit landelijk onderzoek van Mulier Instituut van november 2020 (“De gevolgen 
van coronamaatregelen voor de sportsector”) blijkt dat bij 31% van de 
verenigingen het ledental tussen september 2019 en september 2020 is 
gedaald. Van deze verenigingen geeft 78% aan dat de ledendaling deels (35%), 
voornamelijk (28%) of heel erg (16%) aan de coronacrisis kan worden 
toegeschreven. 

R J LR 26 49 Indicator 39: 2019 was dit nog 71%, Wat gaat de 
gemeente doen om deze daling tegen te gaan? 

Omdat de vragen in de Burgerpeiling (https://www.waarstaatjegemeente.nl) in 
het najaar van 2020 zijn uitgezet, schatten wij in dat de daling te maken heeft 
met de maatregelen in de coronacrisis. Wij faciliteren en stimuleren onze 
cultuurpartners om dit cijfer te verhogen. Dit doen wij onder andere door de 
jaarlijkse prestatie (subsidie) afspraken met cultuurpartners. Daarin staat 
bijvoorbeeld dat onze cultuurpartners cultuur voor iedereen toegankelijk en 
zichtbaar maken. Een ander voorbeeld is het realiseren van een platform voor 
cultuurpartners: www.cultuurinridderkerk.nl. 

R J LR 27  67 Wat zijn unieke cliënten? Waar ligt het onderscheid 
tussen unieke en niet unieke cliënten? 

Met unieke cliënten in zorg willen wij benadrukken dat het gaat om één en 
dezelfde persoon die wordt geteld in een tabel of grafiek. Deze persoon kan 1 
of meer indicaties hebben. Dezelfde persoon kan bijvoorbeeld een indicatie 
huishoudelijke hulp én een indicatie voor een hulpmiddel hebben, in dat geval 
tellen we deze persoon toch als 1. 

R J LR 28 70 Indicator 44: Waarde in jaarstukken 2019 was 6,8%. 
Waar zit nu het verschil? Waarde in 2020 is ook de 
waarde van 2019 

Dit zijn cijfers die direct afkomstig zijn van het CBS en gebaseerd op cijfers van 
zorgaanbieders. Vanuit eigen gegevens toewijzingen, zien wij een toename van 
het aantal unieke cliënten voor lokale jeugdhulp, dat kan dit verschil verklaren. 

R J LR 29 70 Indicator 54: In 2019 ging deze waarde ook per 1.000 
inwoners 30,4 nu 312,5 gaat dit goed? : Hoe is deze 
stijging te verklaren? 

Per abuis is het aantal per 10.000 inwoners opgenomen. Dat betekent dat de 
vergelijkingswaarde 31,3 promille is. Dit betekent een stijging van 0,9 promille. 
Deze stijging is te verklaren door de ontwikkelingen rondom corona.  

R J LR 30 83 Nieuwe initiatieven door marktpartijen: Kan het college 
voorbeelden geven van deze initiatieven? 

Zie voor een overzicht van de marktinitiatieven, die we in 2020 behandelden, 
pagina 86 van de jaarrekening 2020. 

R J LR 31 97 Hoeveel juridische kwesties hebben zich voor gedaan 
t.o.v. 2019? 

In 2020 hebben zich 10 juridische kwesties voorgedaan, waarbij externe 
juridische bijstand is gevraagd, ten opzichte van 8 in 2019. 

R J  LR 32 173 Wat valt er onder overige overlopende passiva? Art. 49.1.c BBV In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk 
opgenomen: overige vooruit ontvangen bedragen, die ten bate van het 
volgende begrotingsjaar komen. 
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De post overige overlopende passiva betreft voornamelijk de in 2020 vooruit 
ontvangen erfpachtscanon voor de Selderijweg en vooruit ontvangen 
parkeergelden voor het centrum, voor het gedeelte betrekking hebbend op 
2021. 

R J  LR 33 Pag 214,215,216 en 
217overzicht verstrekte 
subsidies 

Op welke wijze worden verstrekte subsidies 
gecontroleerd of ze uitgegeven zijn waarvoor deze is 
uitgegeven. Door Corona zijn tal van activiteiten niet 
doorgegaan, wanneer zien we welke bedragen terug 
gestort worden?  

Subsidies tot € 5.000 worden direct vastgesteld bij verlening. Subsidies tussen 
€ 5.000 en € 30.000 dienen achteraf inhoudelijk verantwoord te worden.  
Subsidies > € 30.000 worden achteraf zowel inhoudelijk als financieel 
verantwoord.  
Voor de verantwoording dienen de subsidieontvangers een aanvraag tot 
vaststelling in.  
Voor subsidies > € 30.000 is conform ons intern proces een advies van de 
financieel adviseur verplicht. 
Door corona zijn diverse activiteiten geheel of gedeeltelijk niet doorgegaan. Het 
terugvorderen van niet ingezette subsidiegelden is niet verplicht en is een 
zogenaamde kan bepaling in de Awb.  
Er is afgesproken om coulant om te gaan met het terugvorderen van niet 
ingezette subsidiegelden. En zeker voor wat betreft de subsidies onder de  
€ 30.000. Boven de € 30.000 betreft het maatwerk. 
De aanvragen tot vaststelling en eventuele terugvorderingen worden de 
komende periode (tot en met ongeveer aug/sep), conform proces behandeld. 
(Zie ook antwoord CDA 25). 

R T LR 34 9, ‘wat mag het kosten’ inhuur 
gemeentecontroller 

Hebben we standaard geen gemeentecontroller in onze 
gemeente? Of is dit extra en waardoor komt dit? 

De tijdelijke vervanging van de gemeentecontroller is in verband met langdurige 
afwezigheid. Dit brengt extra kosten met zich mee. 

R T LR 35 46, skatebordbaan Vlietlaan Op welke plek gaat deze komen? In 2010 is de skateramp aan de Vlietlaan verwijderd. We hebben de intentie om 
in de buurt van de oude locatie tussen de Vlietlaan / Hugo de Groothof / 
Erasmuslaan een nieuwe skatevoorziening terug te plaatsen. De exacte locatie 
is nog niet bekend. Wanneer het project actueel wordt, gaan we een 
participatieproces met de (toekomstige) gebruikers en bewoners opstarten. 

R T LR 36 43,44, 45 , 46 en 47 Overzicht 
investeringen 

Waarom is een deel van de investeringen niet 
genummerd en dus niet toegelicht? 

Hieronder alsnog de toelichtingen: 
• Geluidsscherm Oosterpark A15: 

Met het voorstel Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk is een 
investeringsbudget vastgesteld van € 8.735.000 voor het realiseren van een 
geluidsscherm. Hierdoor is een bijraming van € 435.000 nodig. 

• Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark: 
Met het voorstel Geluidmaatregelen Oosterpark Ridderkerk is een 
investeringsbudget vastgesteld van € 550.000 voor de aanleg van 
zonnepanelen op het geluidsscherm langs het Oosterpark. Een QuickScan 
om de haalbaarheid te bepalen is uitgevraagd. De uitkomsten leiden tot een 
advies in mei/juni 2021 en mogelijk een verdiepend haalbaarheids-
onderzoek. 
Afhankelijk van de haalbaarheid wordt besloten of het toepassen van 
geluidsschermen wenselijk is en wanneer dit budget wordt uitgegeven. 

• Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2021: 
Voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan Ridderkerk wordt personeel 
ingehuurd. De middelen hiervoor moeten vanuit het budget Ontbrekende 
schakels fietsnetwerk overgeheveld worden naar de BAR-organisatie 
loonkosten. 
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• Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan: 

In 2019 en 2020 is samen met de verkeerswerkgroep Erasmuslaan 
onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden om deze weg her in te 
richten en verkeersveiliger te maken. In deze fase zijn er geen kosten 
gemaakt. Het investeringskrediet is hierdoor twee jaar doorgeschoven en 
komen te vervallen. In 2021 gaan we aan de slag met de voorbereidingen 
van de daadwerkelijke herinrichting. Hiervoor is budget nodig. 

• Snelheidsafwaardering Riederwerf: 
De Riederwerf is een woonwijk gevestigd aan de Ringdijk. De Ringdijk was 
een gebiedsontsluitingsweg met een toegestane snelheid van 50 km per 
uur. Nu er direct aan de Ringdijk woningen zijn gebouwd is deze weg 
afgewaardeerd naar een erftoegangsweg met een toegestane snelheid 30 
km per uur. Om de inrichting van de weg aan te laten sluiten op het 
snelheidsregime, moet dit deel van de Ringdijk opnieuw ingericht worden. 

R K LR 37 5 De post jaarrekening 2019, zoals genoemd in kadernota 
2021, zou tot 2024 in de tabel meegenomen moeten 
worden. Waar is deze post gebleven in de kadernota 
2022? 

Deze post betrof de structurele effecten uit de jaarrekening 2019 en zijn 
verwerkt in het saldo van de begroting 2021 meerjarenraming. 
De structurele effecten van de jaarrekening 2020 zijn opgenomen in de 1e 
tussenrapportage 2021. 

R K LR 38 5 Indexering gemeente: Deze is beduidend lager dan in 
2021, hoe komt dit? 

Bij de toelichting “Prijsstijging op uitgaven” op pagina 17 staat:” de begroting 
2020 en 2021 zijn de budgetten niet geïndexeerd. Dit jaar is het financieel 
mogelijk de budgetten gedeeltelijk mee te laten groeien met de stijging met de 
inflatie volgens het geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)”. 

R K LR 39 7, Recreatiegebied de Gorzen In 2021 wordt nader onderzoek gedaan naar 
mogelijkheid om zoveel mogelijk bomen te behouden 
icm het veilig te stellen voor recreanten. Hoe is deze 
veiligheid momenteel dan geborgd? Klinkt best urgent! 

Het windworponderzoek laat zien dat er nu geen urgente problemen zijn m.b.t. 
omvallende bomen. De bomen langs de paden vallen onder de reguliere 
boomveiligheidsinspectie. De leeflaag is op sommige plekken dun, maar nog 
wel overal intact of weer aangevuld. Dat maakt dat er tijd is om het onderzoek 
uit te voeren en besluitvorming te baseren op een goed uitgewerkt plan voor het 
gebied. 
Een raadsinformatiebrief over dit onderwerp ontvangt u in juni. 

R J P18P 01 Gemeenteapp Is er een streefdatum voor de lancering van de nieuwe 
gemeenteapp? 

De lancering staat gepland voor medio juli, maar er wordt gestreefd naar 1 juli 
a.s. 

R J P18P 02 Gemeenteapp Kan er een overzicht van functionaliteit worden 
gegeven? 

De meest gebruikte opties op de website worden beschikbaar gesteld. Verder 
kunnen er twee voorkeursadressen worden opgeslagen, zodat 
bekendmakingen in deze omgeving als melding kunnen worden ontvangen 
(overheid.nl). Daarnaast is er een cultuurhistorische kaart beschikbaar, waar 
gemarkeerde locaties en de bijbehorende informatie kunnen worden 
geraadpleegd. Tevens is er een koppeling naar de Meldingen Openbare 
Ruimte-functionaliteit, zodat meldingen ook direct vanuit de app kunnen worden 
gedaan.  

R J P18P 03 Gemeenteapp Op welke manier wordt de nieuwe gemeenteapp 
uitgebreid de komende jaren? (Reactief of proactief?) 

Zowel reactief als proactief. Input vanuit burgers wordt continue verzameld en 
met feedback kunnen we de app verder ontwikkelen.  

R J P18P 04 75/ Milieubeheer 2020 is gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de 
realisatie van het scherm bij Ridderkerk West, langs de 
a15/a16. De planning voor realisatie is eind 2021. Is dit 
nog steeds realistisch; en welke laatste informatie kunt 
u hier over delen? 

De aanbesteding voor het geluidsscherm is recent uitgezet. Vooralsnog gaan 
wij er vanuit dat de realisatie van het geluidsscherm eind 2021 start. Via een 
RIB informeren wij u in juni/juli 2021 verder. 
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R J P18P 05 Informatievoorziening 

werkzaamheden openbare 
ruimte 

Welke stappen zijn of worden er ondernomen/getest om 
inwoners te informeren bij of na werkzaamheden in de 
openbare ruimte? (Zoals informatieve borden bij de kap 
van bomen etc.) 

(Onderwerp is niet te koppelen aan teksten in de jaarrekening). De ontwerpen 
voor informatieborden zijn in voorbereiding. 

R J P18P 06 Informatievoorziening 
werkzaamheden openbare 
ruimte 

Op welke schaal vindt dit momenteel plaats en is er een 
afwegingskader wanneer wel/niet? 

(Onderwerp is niet te koppelen een teksten in de jaarrekening). 
De gebruikelijke meldingen over werkzaamheden worden gemeld via de 
website. Informatie ter plaatse moet nog in uitvoering komen. 

R J P18P 07 Veiligheid Hoe staat het met de ontwikkelingen van ‘n gedeelde 
(lokale, regionale of landelijke) zwarte lijst van 
raddraaiers om deze te weren in publieke voorzieningen 
zoals ons openbare zwembad, in jongerencentra of bij 
evenementen? 

De zwarte lijst zou provinciaal opgepakt worden. Dit is niet van de grond 
gekomen. Zwembad De Fakkel heeft dit ondervangen door plaatsing van 
tourniquets. Iedereen moet zich registreren om toegang te krijgen en is dan met 
naam en foto bekend. Een zwarte lijst aanleggen in jongerencentra of bij 
evenementen is niet aan de orde. 

R J P18P 08 27 / Gladheidsbestrijding Wat waren de totale investeringskosten voor de nieuwe 
zoutloods en de bijbehorende kapitaallasten? 

Het totale investeringsbedrag nieuwbouw zoutloods Ridderkerk bedroeg  
€ 1.846.384. De hiermee gepaard gaande jaarlijkse kapitaallasten bedragen  
€ 92.500 (voor de jaren 2021 tot en met 2024). 

R J P18P 09 46 / Groenvisie Er zijn voor 2020 potjes beschikbaar gesteld vanuit de 
GroenVisie. Een deel wordt doorgeschoven. Van welke 
is wel gebruik gemaakt en voor welke doeleinden? 

Gebruikte onderdelen: 
• Inhuur: ecoloog en landschapsarchitect 
• Actie gratis bomen 
• Bomenlijst 
• Omvormen groenvakken 
• Aanpassen soort en grootte bomen / groei- 

plaats verbetering 
• Bijdrage groene schoolpleinen 

Niet aangesproken budgetten 
• Drukkosten 
• Actie Steenbreek 
• Vergroeningsfonds 
• Stimuleringsfonds 
• Bijdrage initiatief voortgezet onderwijs. 

R J P18P 10 70 / prestatie-indicator 50 750,0 WMO cliënten per 1.000 inwoners lijkt ons niet 
correct. Klopt dit? 

Ja, dat klopt. Per abuis is het aantal cliënten per 1.000 inwoners opgenomen 
i.p.v. 10.000 inwoners. Op het moment van de meting betrof het 750 cliënten 
per 10.000 inwoners. 

R J P18P 11 70 / prestatie-indicator 54 312,5 bijstandscliënten per 1.000 inwoners lijkt ons niet 
correct. Klopt dit? 

Dit klopt niet. Per abuis is het aantal per 10.000 inwoners opgenomen. Dat 
betekent dat de vergelijkingswaarde 31,3 promille is. 

R J P18P 12 227/ NR82 Overhead We zien een stijging van de overheadkosten van 2018 
38% naar 2019 43,4%, naar 2020 50,2%. Wat is de 
reden van deze stijging? 

Overhead bestaat uit de kosten, die verband houden met de sturing en de 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.  
Dit betreft de hiërarchisch leidinggevenden,  
financiën, control, HRM, inkoop, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken 
en bestuursondersteuning, ICT, facilitaire zaken, huisvesting, DIV en 
managementondersteuning. 
De overhead is in de afgelopen periode gestegen, omdat het budget dat erbij is 
gekomen in de begroting en de tussenrapportages van de GR-BAR voor een 
groot deel is toe te rekenen aan organisatieonderdelen die onder de overhead 
vallen. 

R J P18P 13 96 / Eneco Werd er nog een deel van de verkoopopbrengst Eneco 
gereserveerd voor een mogelijke rechtszaak van eerder 

Nee, wij hebben op voorhand geen (separaat) bedrag apart gezet voor een 
eventuele afdekking van dit risico op een mogelijke schadeclaim. Ons 
weerstandsvermogen (weerstandscapaciteit versus risico-inventarisatie) is ruim 
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uitgetreden aandeelhouders? Wat is de status 
daarvan? 

voldoende om deze mogelijke claim (ca. € 3,4 miljoen) op te vangen. De 
rechtszaak hierover loopt nog. De voormalige aandeelhouders van het 
elektriciteitsbedrijf REMU zijn in maart jl. in cassatie gegaan bij de Hoge Raad 
tegen het vonnis van het Gerechtshof in de zaak tegen Eneco. De behandeling 
bij de Hoge Raad is op 9 april jl. gestart. Een ingesteld cassatieberoep bij de 
Hoge Raad neemt gemiddeld één jaar in beslag. 

R T P18P 14 Veiligheid 
 
 

 

Worden er (extra) ondersteunende 
maatregelen/diensten geboden aan ondernemers / 
organisatoren van evenementen om de ‘messenhype’ 
de kop lokaal in te drukken? 

In het kader van corona waren er geen evenementen. Wij geven uitvoering aan 
het actieplan jeugd en excessief geweld, waar wij veel bekendheid aan geven. 
Samen met jongerenwerk, politie en scholen ondernemen wij acties om de 
messenhype de kop in te drukken. Ook zijn we landelijk actief om ervoor te 
zorgen dat messenbezit en verkoop aan jongeren wordt verboden.  

R T P18P 15 10 / BAR-Organisatie Wat is de status van het onderzoek naar de borging van 
de beleidsinhoudelijke keuzevrijheid voor Ridderkerk in 
de BAR-Organisatie zoals aangegeven in de RIB van 
18-12-2020? 

In de 2e helft van dit jaar verwachten we besluitvorming over de wijze waarop 
we beleidsinhoudelijke keuzevrijheid naar de toekomst kunnen optimaliseren. 

R T P18P 16 13 / BOA’s Hoeveel BOA’s zijn er beschikbaar voor Ridderkerk en 
hoeveel uur per week zijn de BOA’s beschikbaar voor 
Ridderkerk? 

De BOA’s maken onderdeel uit van het Team BOA in de BAR-organisatie. De 
BOA’s vervangen elkaar, maar zijn ieder toegewezen aan een gebied waar zij 
werken. Voor Ridderkerk is 6,8 fte beschikbaar, dit betekent 243 uur per week. 
Gedurende de coronaperiode is 2 fte BOA extra ingehuurd voor ondersteuning 
in de coronahandhaving. 

R T P18P 17 13 / BOA’s Kunt u een overzicht verstrekken van het aantal door 
BOA’s uitgeschreven boetes/pv’s vanaf 2014 per jaar? 
Indien mogelijk per categorie. 

Het overzicht van de uitgeschreven boetes gaat terug tot 2016. Zie bijlage 2 
uitgeschreven Pv’s boa’s. In het kader van corona hebben we afgesproken 
maximaal in te zetten op het aanspreken van de mensen met de bedoeling dat 
ze hun gedrag aanpassen. Het doel was zeker niet zoveel mogelijk boetes uit te 
schrijven.  

R T P18P 18 25 / Gratis OV In de jaarrekening staat een bedrag begroot na 
wijziging van € 394.700,-. Bij realisatie was dat door 
Corona € 73.003,- minder. In De Tussenrapportage 
wordt er uitgegaan van € 416.600,- plus € 40.000,- 
structureel extra. Waar is dat verschil op gebaseerd? 

In de tussenrapportage is onterecht een element meegeteld. Het juiste bedrag 
is € 394.700. 

R T P18P 19 25 / Gratis OV Waarom zijn er in de 1e Tussenrapportage hogere 
kosten opgenomen voor 2021 voor Gratis OV terwijl 
Corona nog aanwezig is en het in 2020 bijna € 
100.000,- goedkoper was? 

Vanwege corona is het moeilijk om betrouwbare prognoses te geven. Wij zijn er 
voorlopig van uitgegaan dat de kosten hoger zouden zijn. Het gratis ov-gebruik 
nam namelijk de laatste maanden toe. Als deze trend zich doorzet, dan zijn de 
kosten hoger. Als blijkt dat vanwege Corona het ov-gebruik stagneert dan zullen 
de kosten weer lager zijn. Dat rapporteren we aan u in een volgende 
tussenrapportage. 

R T P18P 20 20 / Glasvezel Woensdag 19 mei stond er in het Barendrechts 
Dagblad dat KPN in Barendrecht glasvezel gaat 
aanleggen. Gaat deze partij ook in Ridderkerk aan de 
slag? 

Zie antwoord CU 13. 
 

R K P18P 21 Opkomsten en 
toegankelijkheid verkiezingen 

Is er al een evaluatie over de toegankelijkheid van de 
stembureaus tijdens de corona periode en wat zijn de 
uitkomsten? 

Alle bestaande stembureaus zijn getoetst op toegankelijkheid. Bij de wijzigingen 
die door de maatregelen van kracht waren hebben we de toegankelijkheid –
vooraf- gecontroleerd. We hebben na de verkiezingen van veel voorzitters van 
stembureaus te horen gekregen dat alles in relatie tot de coronamaatregelen 
heel goed georganiseerd was.  

R K P18P 22 Opkomsten en 
toegankelijkheid verkiezingen 

Wordt er komende verkiezingen een mobielstembureau 
ingezet? 

Nee, er wordt geen mobiel stembureau ingezet. 
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R K P18P 23 16 / iPad Kan de griffie de ervaring van het gebruik van de iPad 

en de wensen voor de volgende periode ophalen bij de 
raads- en burgerraadsleden?  

De beschikbaarstelling en het gebruik van voorzieningen voor raadsleden is 
onderwerp van gesprek voor het presidium. 
Uw griffier heeft ons laten weten op uw vraag te willen terugkomen in het 
eerstvolgende presidium. 

R J PvdA 01 9/Bestuur en 
(overheids)participatie 

Hoeveel wethouders ontvangen er wachtgeld en voor 
welk percentage? 

3 Wethouders hebben in 2020 wachtgeld ontvangen. Eén wachtgelduitkering is 
afgelopen in mei 2021, één is aflopend in juli 2021 en één in maart 2022. Het 
percentage bedraagt 70%. 

R J PvdA 02 9/Wijkregie De wijkoverleggen hebben advies gegeven over hoe de 
gemeente zaken beter of anders kan doen. Wat zijn de 
grootste verbeterpunten die zij hebben aangegeven?  
Hoe gaat u deze punten oppakken? 

Uit de evaluatie van de participatie-instrumenten wijkregie kwam naar voren dat 
meer maatwerk per wijk geleverd moet worden, bijvoorbeeld over de inzet van 
spreekuren, wijkschouwen en de frequentie van het wijkoverleg. Per wijk 
werken we dat nu verder uit met het wijkoverleg. Tijdens de evaluatie van de 
participatie, die wij nu doen wordt nog een verdiepingsslag gemaakt met de 
wijkoverleggen. Daarbij gaat het om een verdere doorontwikkeling op het 
gebied van advisering, representativiteit, werven van nieuwe leden, etc. 

R J PvdA 03 9/Wijkregie 
 

Wanneer wordt de raad naar verwachting over de 
uitkomsten van de evaluatie van de participatie-
instrumenten geïnformeerd en komt u met een 
voorstel? 

Voor de zomer zullen wij  u informeren over de stand van zaken. In september 
– oktober komen wij met een voorstel. 

R J PvdA 04 10/Collegespreekuur Het fysieke spreekuur kon het grootste gedeelte van het 
jaar fysiek geen doorgang vinden. Wanneer zal het 
collegespreekuur naar verwachting weer fysiek 
plaatsvinden?  

Naar verwachting na het zomerreces, e.e.a. uiteraard afhankelijk van de dan 
geldende maatregelen en in ogenschouw nemend dat het spreekuur een ‘vrije 
inloop’ betreft. 

R J PvdA 05 11 newsroom Een op de zes gemeenten houdt inwoners en politiek 
actieven in de gaten met fake accounts.. Zet de 
gemeente Ridderkerk fake accounts in of zijn de 
accounts die de gemeente gebruikt op elk social media 
kanaal of sites als marktplaats herkenbaar als een 
account van de gemeente? 
 

Het officiële account van de gemeente  
Ridderkerk wordt enkel gebruikt om vragen, klachten en opmerkingen te 
beantwoorden en vanuit openbare informatie signalen op te vangen om de 
dienstverlening te verbeteren.  
In specifieke gevallen wordt incidenteel gebruik gemaakt van een ander 
account dan het officiële account van de gemeente Ridderkerk op sociale 
media, in overeenstemming met art. 53a van de Participatiewet en 
jurisprudentie. Dit gebeurt enkel om door inwoners gedeelde openbare 
informatie in te zien.  

R J PvdA 06 11  Wat wordt verstaan onder een volwaardige newsroom? 
Hoort daar ook het speuren op marktplaats bij naar 
vermeende  bijstandsfraude ? 

In de ‘newsroom’ analyseren we met behulp van een monitoringtool het nieuws 
op sociale media en fora, lokale kranten en tijdschriften en stellen op basis 
daarvan een omgevingsbeeld vast. Dit omgevingsbeeld delen we met interne 
stakeholders in een nieuwsbrief. Ook gebruiken we het om hen beter van 
communicatieadvies te kunnen voorzien, onze communicatiemiddelen nog 
scherper in te zetten en onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast wordt in 
de newsroom de contentplanning van onze communicatiemiddelen bewaakt en 
waar nodig aangepast, o.a. op basis van de actualiteit en/of op basis van 
(realtime) verkregen feedback.  
 
De newsroom houdt zich niet bezig met het speuren op marktplaats of andere 
fora naar enige vorm van fraude dan ook. 

R J PvdA 07 12 social media U wilt de mogelijkheden van sociale media benutten. 
Bedoelt u in de zin van relevante informatie aan de 
burger of promotie van beleid? 
Bedoelt u zenden of tweerichtingverkeer?  

Wij bedoelen dit in de zin van betere en relevantere informatievoorziening en 
dienstverlening aan de burger. Het streven is het bevorderen van dialoog en 
derhalve tweerichtingsverkeer. 
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R J PvdA 08 13/Schaatsbaan U heeft een budget van € 25.000 doorgeschoven om 

uitvoering te geven aan het amendement over de 
schaatsbaan. Hoe bent u op dit bedrag uitgekomen? In 
het amendement bent u gevraagd om u zich ervoor in te 
zetten om de gemeentelijke bijdrage van het 
gecancelde Radio NL feest (2020) eenmalig in te zetten 
voor de realisatie van een schaatsbaan en daar 
bovenop € 15.000 extra beschikbaar te stellen. Dit zou, 
uitgaande van de gemeentelijke bijdrage aan het Radio 
NL feest in 2019, neerkomen op een bedrag van € 
41.000.  

De € 15.000, die de raad uit het overschot op de jaarrekening 2019 voor de 
schaatsbaan heeft beschikbaar gesteld, is in 2020 reeds als voorschot aan de 
stichting Schaatsbaan betaald. 
Van het budget waar de bijdrage aan het Radio NL-feest uitbetaald werd, was 
nog € 25.000 beschikbaar. Dat bedrag is doorgeschoven naar 2021.  

R J PvdA 09 16/Veiligheid Kunt u concreet aangeven welke acties zijn 
ondernomen om de handel in en overlast van 
drugs(gebruik) tegen te gaan en wat zijn daarvan de 
resultaten? 
Wat zijn de ‘hotspots’? 

We houden regelmatig integrale controles.  
Daarnaast is er op het gebied van hennep 2 wekelijks een zogenaamde 
henneptrein actief deze doet onderzoek naar alle meldingen rondom 
hennepkwekerijen. Er zijn de afgelopen 12 maanden 4 kwekerijen ontmanteld 
en een growshop ontruimd. 
 
Drugsgebruik onder jongeren wordt tegengegaan door uitvoering van het 
actieplan alcohol en drugs. Samen met de scholen zijn kluisjescontroles 
georganiseerd op de scholen. 
Signalen en meldingen van handel in drugs worden door het basisteam 
onderzocht.  
Hotspots zijn niet te benoemen het is een verspreid beeld van meldingen en 
signalen in Ridderkerk. 

R J PvdA 10 16/Veiligheid Wij ontvangen regelmatig meldingen van inwoners uit 
met name Bolnes en Slikker die overlast ervaren van 
lachgasgebruikers. Is deze overlast u bekend en wat 
wordt hiertegen gedaan?  

Hier wordt op gehandhaafd als er sprake is van overlast in combinatie met 
lachgasgebruik.  

R J PvdA 11 16/Messenhype Vanaf oktober kan er preventief gefouilleerd worden 
rond middelbare scholen en winkelcentra om onder 
meer het aantal steekpartijen terug te dringen. Deze 
maatregel zou in ieder geval duren tot 1 april. Is/wordt 
deze maatregel verlengd? Zo ja, voor hoelang? Zo nee, 
waarom niet?  

Indien de politie het nodig acht en het OM hiermee instemt, is het mogelijk 
opnieuw gebieden aan te wijzen.   
 

R J PvdA 12 18/Evenementen De raad heeft het voorgestelde nieuwe 
evenementenbeleid niet aangenomen. Bent u 
voornemens om deze raads- en collegeperiode nog met 
een nieuw voorstel te komen? Zo ja, wanneer? Zo nee, 
waarom niet? 

Ja, in de 2e helft van dit jaar. 

R J PvdA 13 22/Verkeer, vervoer en wegen Wij ontvangen regelmatig meldingen van inwoners die 
aangeven dat de stoplichten op de Verbindingsweg niet 
goed zijn afgesteld en dat er geen sprake is van een 
groene zone. Met name het eerste stoplicht (bezien 
vanaf de Populierenlaan) springt bij aankomend verkeer 
regelmatig op rood, terwijl er geen ander verkeer bij de 
overige stoplichten staat te wachten. Dit is ook onze 
eigen ervaring. Dit kan tot onveilige situaties leiden, 
omdat automobilisten niet altijd meer stoppen voor dit 

De verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn in het beheer van de 
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). 
De VRI’s op de Verbindingsweg zijn niet ontworpen c.q. ingesteld als een 
groene golf (zone). De VRI’s hebben een flexibel programma dat reageert op 
het verkeersaanbod. Alleen als er verkeer is, krijgt deze richting groen licht en 
kan het licht langer op groen staan. 
Het is bij ons bekend dat er klachten zijn geweest over de afstelling van de 
VRI’s. Wij geven deze klachten door aan GRNR. Zij zijn hiervoor 
verantwoordelijk. 
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stoplicht, terwijl er wel fietsers of voetgangers kunnen 
oversteken. Is u dit bekend, heeft u dit onder de 
aandacht gebracht bij de GRNR en wat is ervoor nodig 
om de stoplichten beter af te stellen?  
Hoe hard mag er worden gereden op de 
Verbindingsweg? 

Wij hebben verzocht om het onnodig wachten voor rood licht te verminderen. 
Dit werd met name veroorzaakt, doordat de verkeerslichten op bijvoorbeeld de 
zijrichtingen (incl. voetgangers- en fietsers) onnodig op groen stonden.  
Door de VRI’s beter af te stellen, is het onnodig wachten op de Verbindingsweg 
verminderd. 
De snelheid is 50 km/uur. Op de Verbindingsweg staan de Ridderkerkse 
bebouwd kom-borden. In de wet staat aangegeven dat het bebouwd kom-bord 
inhoud dat niet harder gereden mag worden dan 50 km per uur. Daar waar 
afgeweken wordt, staat dit met borden aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld de 30 
of 70 km/uur en het woonerf bord (15 km/uur).  

R J PvdA 14 22/Verkeer, vervoer en wegen U bent al langere tijd met inwoners in gesprek over het 
verkeersveiliger maken van de Erasmuslaan. Kunt u 
concreet aangeven hoe het hiermee staat? 

Vorig jaar is met verkeerswerkgroep (dit zijn vertegenwoordigers vanuit de wijk) 
overleg geweest over de inrichting van de Erasmuslaan. Op basis van deze 
overleggen is een principe-schets gemaakt hoe de Erasmuslaan heringericht 
zou kunnen worden. Het ontwerp moet nog besproken worden met de 
buurtbewoners. Na besluitvorming over de Erasmuslaan wordt dit najaar gestart 
met de participatie. De buurt wordt dan meegenomen in het schetsontwerp en 
opmerking worden dan zoveel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. 
Vervolgens kan de aanbesteding van de realisatiefase plaatsvinden.  
Participatie is mede afhankelijk van de verdergaande corona versoepelingen. 

R J PvdA 15 22/Verkeer, vervoer en wegen Bedrijfs- en bestelauto’s mogen vanaf bepaalde 
afmetingen op grond van de APV niet in woonwijken 
parkeren. In het verleden kon hiervoor ontheffing 
worden aangevraagd. Kan dit nog steeds en zo ja, op 
welke schaal wordt dit gedaan? 

Het is nog steeds mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor het parkeren 
van grote voertuigen. Dit kan onder speciale voorwaarde en de aanvragers 
moet betalen voor de ontheffing. Er zijn in 2020 21 ontheffingen uitgegeven. 

R J PvdA 16 23/Snelfietsroute Pruimendijk Wat is de reden dat de overdracht van de Pruimendijk 
van het waterschap naar de gemeente langer duurt dan 
verwacht? 
Wanneer wordt er naar verwachting gestart met de 
werkzaamheden? 

Het antwoord over de vertraging van de overdracht Pruimendijk is beschreven 
in het antwoord op CDA 03. Het aanbestedingstraject is op 27 mei 2021 gestart. 
De start zal na de bouwvak 2021 plaatsvinden. Het streven is om eind 2021 
(begin 2022) gereed te zijn met de werkzaamheden. Zodra bekend is wanneer 
de werkzaamheden starten, worden de bewoners langs de Pruimendijk 
geïnformeerd. 

R J PvdA 17 24/Opstellen nota 
parkeernormen 

Wat is het doel van de op te stellen nota parkeernormen 
en wanneer wordt dit naar verwachting opgepakt?  

Dit jaar wordt een Uitvoeringsnota Mobiliteitsnormen opgesteld. Doel is om te 
komen tot passende normen voor de mobiliteitsbehoefte bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen (aantal benodigde parkeerplaatsen, maar ook het effect van 
meer ruimte voor fiets en voetganger, deelmobiliteit en openbaar vervoer op het 
benodigde aantal parkeerplaatsen). Ook het borgen van afspraken tussen 
ontwikkelaars, woningbouwcorporatie en vastgoedeigenaren is hierin van 
belang, omdat er een gezamenlijk belang is bij een goed mobiliteitsconcept als 
onderdeel van het totale ruimtelijke concept (bijv. 
woningbouw/gebiedsontwikkeling). 

R J PvdA 18 30/Economische zaken Kunt u aangeven hoe vaak er tot nu toe gebruik is 
gemaakt van de Subsidieregeling huurcompensatie 
corona uitgesplitst per (wijk)winkelcentrum? 
 
 

 

Er zijn op het moment van schrijven 57 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn 
er 47 aangevraagd voor het centrum van Ridderkerk, 3 op het Vlietplein, 5 op 
het Dillenburgplein en 2 op de Irisstraat. 

R J PvdA 19 31/Vitale 
detailhandelsstructuur 

Hebben ondernemers in 2021 ook uitstel van betaling 
van de gemeentelijke belastingen gekregen? Zo nee, 
waarom niet? 

Ja, die mogelijkheid is hen geboden. 
Gemeentebelastingen stelt zich flexibel op naar de ondernemers t.a.v. 
betalingsregelingen. 
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Uitstel betekent dat ondernemers de belastingen toch 
moeten betalen. Voor veel ondernemers, zoals 
horecaondernemers, is het nog altijd geen vetpot. Wat 
zijn de mogelijkheden als ondernemers de 
gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen en bent 
u bereid om deze eventueel (gedeeltelijk) kwijt te 
schelden?  

De getroffen ondernemers zijn tegemoet gekomen met het schrappen van 
precario in 2020 en 2021, dit geeft specifiek winkeliers en met name horeca 
enige ruimte.  

R J PvdA 20 31/Vitale 
detailhandelsstructuur 

U heeft vanuit uw rol als verhuurder onder meer de huur 
van Burgerzaken twee keer kwijtgescholden. Andere 
verhuurders heeft u opgeroepen om uw voorbeeld te 
volgen. Kunt u aangeven in hoeverre andere 
verhuurders, zoals Wooncompas en particuliere 
verhuurders, uw voorbeeld hebben gevolgd? 

De subsidieregeling huurcompensatie corona Ridderkerk geeft daar enig inzicht 
in. Hiervoor zijn door verschillende verhuurders totaal 57 aanvragen ingediend 
door verhuurders, die een korting op de huur geven. Daarnaast zijn er, zo horen 
wij, individuele afspraken gemaakt tussen huurders en verhuurders, maar 
daarvan hebben wij geen concreet overzicht. 

R J PvdA 21 31/Vitale 
detailhandelsstructuur 

Onlangs stond in het Algemeen Dagblad een bericht 
dat in Barendrecht het percentage lokale inkoop de 
afgelopen twee jaar met 9% is gestegen tot 36%. Het 
streven was 30%. Wat zijn de cijfers voor Ridderkerk en 
hoe hebben deze zich ontwikkeld? 

Het streefcijfer van Ridderkerk is 25%. Per mei 2021 stond het percentage op 
30%. 

R J PvdA 22 P37 coord basisvaardigheden De eerste en tweede coördinator basisvaardigheden 
hebben een en ander geïnventariseerd. Is er inmiddels 
een nieuwe coördinator Basisvaardigheden?  

Ja, we hebben een nieuwe coördinator Basisvaardigheden.  

R J PvdA 23 41/Sport, cultuur en groen Vorig jaar zijn de huren van (sport)verenigingen 
grotendeels kwijtgescholden. Wij hebben eerder 
gevraagd of de huren dit jaar ook gedeeltelijk worden 
kwijtgescholden gelet op de inkomsten die 
(sport)verenigingen als gevolg van de lockdown nog 
altijd mislopen. U heeft toen aangegeven dat u voordat 
u hierover een besluit neemt eerst de uitwerking van 
een aantal landelijke regelingen wilde afwachten. Kunt 
u concreet aangeven wat de stand van zaken is?  

De rijksoverheid heeft voor het eerste kwartaal van 2021 opnieuw een regeling 
in het leven geroepen op basis waarvan verhuurders (gemeente) van 
sportaccommodaties bij een kwijtschelding van de huur aan amateursportclubs, 
deze kwijtschelding gedeeltelijk gecompenseerd krijgen. Van deze regelingen 
wordt door de gemeente optimaal gebruikgemaakt, wat opnieuw zal leiden tot 
een gedeeltelijke kwijtschelding van de huren van gemeentelijke 
sportaccommodaties aan amateursportclubs. Berichtgeving hierover loopt via 
Sport Service Ridderkerk en zal uiterlijk 10 oktober 2021 plaatsvinden. 
Sportverenigingen kunnen ook gebruik maken van de TVS regeling. 

R J PvdA 24 Blz. 43/44 Cultuur Er wordt gesproken over een Culturele kaart die is 
samengesteld. Waar kunnen inwoners die kaart vinden 
op de website van de gemeente?  

De culturele kaart is te vinden op de website van de gemeente Ridderkerk 
https://www.ridderkerk.nl/culturele-kaart. 
 
 

R J PvdA 25 P43/59 zwemdiploma  Er is €600 per kind begroot. Dat zal niet voor ieder kind 
toereikend zijn. Wordt dit budget per kind zonodig 
aangevuld?  

Dit bedrag wordt niet verder aangevuld. Wel kan het reguliere tegoed op de pas 
ook worden ingezet voor de zwemles. Ook is het mogelijk om de maximale 
termijn van 2 jaar, dat het zwemtegoed mag worden gebruikt, te verlengen als 
er dringende redenen zijn. 

R J PvdA 26 Blz. 43/44 Cultureel Erfgoed Er wordt gesproken over het goed onderhouden van 
cultureel erfgoed. Wilt u aangeven wat u met ‘goed’ 
bedoelt? Graag normen aangeven in plaats van 
algemene omschrijvingen. Als we bij voorbeeld naar het 
onderhoud kijken van de voormalige Huishoudschool 
dan is de kwalificatie ‘goed’ gelijk aan ‘Als er iets kapot 
gaat wordt het (vaak provisorisch) gerepareerd’.  

Het onderhoudsbeleid wordt geborgd in de Meerjarenonderhoudsplaning, welke 
is opgesteld op basis van technische keuringen conform nen2767.  
 
Daarnaast wordt voor de monumenten in Ridderkerk elke 2 jaar een 
bouwkundig rapport opgesteld door de Monumentenwacht. (provinciale 
organisatie voor erfgoed.) De kosten hiervoor worden betaald door de 
gemeente. 
 

https://www.ridderkerk.nl/culturele-kaart
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Voor de huishoudschool wordt gewerkt aan een herbestemmingsonderzoek. Als 
voorbereiding hierop is budget beschikbaar gesteld, om herstel 
werkzaamheden uit te voeren aan het casco.  
Het kan zijn dat er onderhoud moet worden gepleegd aan elementen, welke 
grondig moeten worden gerenoveerd dan wel in de toekomst worden 
verwijderd. Om desinvesteringen te voorkomen, worden in dit geval 
provisorische reparaties uitgevoerd. 

R J PvdA 27 Blz. 45 Cultuur Historische 
Waardekaart 

Waar kunnen inwoners deze Cultuur Historische 
Waardekaart vinden op de website van de gemeente? 

Deze staan nog niet op de website. We gaan in overleg met communicatie, hoe 
we de kaarten digitaal toegankelijk op de website kunnen plaatsen. 

R J PvdA 28 Blz. 45 Duurzame 
instandhouding Huys ten 
Donck en het landgoed 

Is dit hetzelfde onderzoek waar de raad al langere tijd 
op zit te wachten? Namelijk het businessplan tot 
instandhouding. Of is dit een onderzoek wat zich louter 
richt op de duurzaamheid? 

Dit is inderdaad het plan van Stichting Huys ten Donck, over de duurzame 
instandhouding van het landgoed. 
 
 
 

R J PvdA 29 Blz. 45 Huys ten Donck en het 
landgoed 

Wat is precies de bijdrage van de gemeente geweest 
aan het langverwachte businessplan van Huys ten 
Donck in 2020?  

De Stichting is vooral zelf bezig met deze plannen. Ze zijn nog steeds bezig met 
deze plannen. 
Er is 3x overleg geweest met medewerkers van de gemeente over de 
voortgang van de plannen. 
U ontvangt hierover in juni een RIB. 

R J PvdA 30 Blz 45 Aandacht Biodiversiteit Hier geeft u aan dat biodiversiteit aan het begin van 
projecten bij het ontwerp worden meegenomen. Kunt u 
hiervan significante voorbeelden van geven? 

Sinds de aanstelling van de ecoloog zijn er diverse projecten geweest, waar de 
ecoloog om advies is gevraagd. Het meest uitgebreide traject, is de aanpak 
voor het Oosterpark, maar ook ruimtelijke ontwikkelingen zoals:  
• Advies bij de bouwplannen Graaf Lodewijkstraat/Oranjestraat;  
• Advies bij de plannen voor Dillenburgplein; 
• Ecologische begeleiding bij de ontwikkeling rondom Erasmuslaan/Vlietlaan; 
• Advies bij opstellen plannen voor Rivieroevers;  
• Advies bij ontwikkelingen rondom Jorishof. 

R J PvdA 31 50 Sociaal Domein Het lokaal zorgnetwerk wordt benaderd bij crisis. Het 
netwerk zet zich in voor drie gemeenten. Medewerkers 
zijn fors belast, niet dagelijks bereikbaar en  de 
verwachting is dat het aantal aanvragen toe zal nemen. 
Wordt capaciteit uitbreiding overwogen? 

De LZN-coördinator is alleen werkzaam voor Ridderkerk. Daarnaast is er voor 
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 1 fte  GGZ-sociaal werker 
werkzaam in verband met invoering van de Wet verplichte Ggz. Daarnaast 
worden naar behoefte in de gemeente OGGZ-trajecten ingezet voor 
bemoeizorg. Er wordt nog niet overwogen capaciteit uit te breiden. 

R J PvdA 32 50 Sociaal Domein Processen en trajecten stagneren wanneer er meerdere 
of langdurige ziekteverzuim is. Zieke werknemers 
werden niet vervangen waardoor afdeling onder druk 
kunnen komen.  
Is dit nog steeds het beleid? 

Het was en is geen beleid om zieke medewerkers niet te vervangen. Per casus 
wordt er beoordeeld of en zo ja in hoeverre een zieke medewerker vervangen 
moet worden.  

R J PvdA 33 63/Openbaar vervoer Zit er een einddatum aan het gratis openbaar vervoer 
voor AOW’ers? Zo ja, wanneer moet hierover een 
nieuw besluit worden genomen? 

Gratis OV voor AOW-gerechtigden, geldt tot het eind van de collegeperiode 
2022. Na de verkiezingen kan door het nieuwe college een besluit tot al dan 
niet verlengen worden genomen.  

R J PvdA 34 63/Openbaar vervoer Inwoners in Oost hebben ons er attent op gemaakt dat 
er de laatste weken minimaal twee keer per dag een 
lege lijnbus door straten rijdt waar geen (vervangende) 
bushaltes zijn, zoals de Bilderdijklaan. Wat is daarvan 
de reden? Voorheen gebeurde dit incidenteel wel eens.  

Het gaat hier om bussen die van of naar de remise aan de Nikkelstraat rijden. 
Deze bussen komen van of gaan naar de eerst of laatste halte. Normaliter 
maken lijnbussen gebruik van de busroute en van de hoofdwegen. Niettemin 
kan het voorkomen dat bussen van een andere route gebruik maken. In het 
algemeen geldt dat lijnbussen gebruik mogen maken van de openbare weg. 
Daarbij moeten zij wel letten op de verkeersveiligheid en of de weg geschikt is 
voor lijnbussen. 
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R J PvdA 35 64 Noodfonds en Bijz bijstand Hoeveel geld zat er in het Ondersteuningsfonds en het 

Noodfonds? 
Hoeveel is uitgeven van het Ondersteuningsfonds en 
hoeveel  van het Noodfonds? 

In het Noodfonds zit jaarlijks € 15.000. 
In het Ondersteuningsfonds zit jaarlijks € 25.000. Dit wordt ook uitgegeven.  

R J PvdA 36 65 Ridderkerkpas Het tegoed is doorgeschoven naar 2021.  
Is het bedrag is ambtelijk doorgeschoven of is het 
tegoed als extra in 2021 beschikbaar voor cliënten? 

Het restant tegoed op de passen van 2020 is extra beschikbaar voor de 
betreffende pashouders in 2021. 

R J PvdA 37  66 Huishoudelijk zorg De kosten voor Huishoudelijke verzorging zijn sterk 
gestegen met de invoering van het abonnementstarief 
waardoor ook meer huishoudens met een hoger 
inkomen een beroep doen op deze voorziening.  
Meerdere gemeenten voeren weer een 
inkomensgroepen/ grens in. Wordt dat ook in 
Ridderkerk overwogen? Waarom wel of niet? 

Enkel gemeente Krimpen aan den IJssel (per 1-7-2021) en gemeente Leusden 
hebben een inkomenstoets bij meldingen voor Hulp bij het Huishouden 
ingevoerd.  
Wij volgen deze ontwikkeling op de voet.  

R J PvdA 38 72/Gezondheid en 
duurzaamheid 

U zou in 2020 een inventarisatie uitvoeren om een 
inschatting te maken van de totale oppervlakte te 
saneren asbestdaken in Ridderkerk. Op basis van die 
inventarisatie zou u onder andere de afweging maken 
om (financieel) deel te nemen aan het fonds voor de 
sanering van asbestdaken. Kunt u concreet aangeven 
hoe het hiermee staat?  

De inventarisatie is verschoven naar 2021. De resultaten worden voor het 
zomerreces verwacht. Op basis van de resultaten van de inventarisatie wordt 
nagedacht over een vervolg. 

R J PvdA 39 74/Afval In mei en juni ontvangen veel inwoners van Ridderkerk 
voor de tweede keer in relatief korte tijd een nieuwe 
afvalpas. Hoeveel is/wordt er tijdens deze raads- en 
collegeperiode in zijn totaliteit uitgegeven aan 
afvalpassen (kosten om de passen te laten maken, 
versturen etc.)?  
Komt er nog een periode om aan de nieuwe wijze van 
afvalinzameling te wennen totdat het variabel tarief voor 
restafval wordt ingevoerd? Zo ja, hoelang wordt deze 
periode? Zo nee, waarom niet? 

De uitrol van de afvalpassen is de eerste keer niet goed gegaan. Deze kosten 
zijn voor rekening gekomen van de aannemer, waardoor wij in totaliteit € 70.000 
aan kosten verwachten. 
 
Medio 2021 zijn de meeste inzamelvoorzieningen op orde. Vervolgens wordt 
ingaande 2022 de heffing van Variabele Tarieven ingevoerd.  
 
Overigens zijn de inwoners inmiddels wel gewend aan het inzamelen via 
minicontainers en ondergrondse containers. De communicatie richten wij de 
komende periode vooral op de gedragsverandering en bewustwording rond 
afvalscheiding van onze inwoners. 

R J PvdA 40 74/Afval Hoeveel bedraagt de compensatie van het Rijk voor de 
meerkosten voor het verwerken van afval en wordt deze 
compensatie ten gunste van de inwoners verrekend in 
het tarief voor de afvalstoffenheffing? Zo nee, waarom 
niet? 

Over 2020 bedraagt de compensatie als onderdeel van de algemene uitkering  
€ 73.396. 
Nee. De kern van de algemene uitkering is dat de middelen ten gunste komen 
van de algemene middelen, daarnaast zijn de meerkosten corona in 2020 ook 
niet verwerkt in de tarieven afvalstoffenheffing. 

R J PvdA 41 74/Afval Wij hebben schriftelijke vragen gesteld over het 
verwijderen van een ondergrondse restafvalcontainer in 
de Hovystraat. Wij hebben inmiddels meldingen van 
inwoners ontvangen dat ook op andere plekken in de 
gemeente, waaronder Drievliet, restafvalcontainers zijn 
verwijderd. Inwoners geven aan dat zij hun afval 
sindsdien moeilijker kwijt kunnen en dat het aantal 
bijplaatsingen/het zwerfafval in de buurt (naar hun 
gevoel) is toegenomen. Wat is de gedachte achter het 
verwijderen van restafvalcontainers en hoe voorkomt u 
dat de rommel in straten als gevolg daarvan toeneemt?  

Met het oog op de start van het variabele tarief worden op een aantal locaties 
ondergrondse containers voor PMD+rest omgewisseld met containers voor 
papier/karton om verdere afvalscheiding te stimuleren. De benodigde capaciteit 
voor PMD+rest zal namelijk verder afnemen met de implementatie van het 
variabel tarief. 
 
Bij de omwisseling wordt gekeken naar de vulsnelheid van ondergrondse 
containers. Alle ondergrondse containers zijn voorzien van sensoren. Hierdoor 
worden containers geledigd voordat ze vol zitten. 
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R J PvdA 42 Blz. 74 Afvalreductie Er is veel aandacht besteed aan het scheiden van afval 

en het reduceren van restafval. Mooi. Is het college ook 
van plan om onze inwoners en ondernemers kritischer 
te maken op het tegen gaan van verspilling? Verspilling 
is tot op heden heel gewoon, geaccepteerd, ondanks 
alle informatie over hoe slecht het gaat met ons milieu. 
Het lijkt er op dat daar nog een wereld te winnen is in 
onze wegwerpmaatschappij.     

Dat er nog een wereld te winnen is, onderstrepen wij. Tips voor minder afval 
zijn te vinden op de website van BAR-Afvalbeheer (Tips voor afval scheiden | 
BAR Afvalbeheer (bar-afvalbeheer.nl)). Ook worden af en toe tips geplaatst in 
de Blauwkai en op sociale media. Met deze tips wil het college inwoners 
bewuster maken van het voorkomen van afval. 
Tevens wordt in onze klimaatvisie ingegaan op thema’s als voedselverspilling, 
hergebruik, etc. 

R J PvdA 43 82/Ruimtelijke ontwikkeling, 
wonen en maatschappelijk 
vastgoed 

Hoeveel koopwoningen zijn er in deze raads- en 
collegeperiode tot nu toe gebouwd? Voor de bouw van 
hoeveel van deze koopwoningen is het besluit om te 
gaan bouwen in de vorige raads- en collegeperiode al 
genomen? 

In 2018 realiseerden we 175 woningen: 
• Kuyperhof – 30 
• Riederwerf - 8  
• Tourmalijn - 128 
• Kavels Lagendijk – 9 
In 2019 realiseerden we 90 woningen: 
• Het Zand – 23 
• Graaf van Hoornestraat – 22 
• Kievitsweg 107-111 – 11 
• Rijsoord Wooncompas  – 31 
• Kavels Lagendijk - 3 
In 2020 realiseerden we 341 woningen: 
• Centrum Wooncompas – 86 
• Rembrandtweg Wooncompas – 60 
• De3Rivieren – 50 
• Pilon-locatie – 116 
• Rijsoord Wooncompas – 16 
• Markstraat 116 – 12 
• Kavels Lagendijk – 1 
Voor de bovenstaande opsomming is gebruikt gemaakt van informatie uit onze 
jaarlijkse woningbouwprognose. Daarin staan enkel de projecten van enige 
omvang (vanaf 10 woningen). 
In het proces van al deze projecten zitten verschillende momenten waarop de 
gemeenteraad en/of het college besluiten hebben genomen. Over alle 
bovengenoemde projecten werd al gesproken tijdens vorige raads- en 
collegeperiodes.  

R J PvdA 44 82/Ruimtelijke ontwikkeling, 
wonen en maatschappelijk 
vastgoed 

In welke prijsklassen zijn deze woningen gebouwd? In 
het antwoord graag het aantal per prijsklasse van € 
50.000 uitsplitsen (dus van  
€ 100.000-150.000, € 150.000-200.000 enz.).  

Voor de prijsklasse wordt (regionaal) een andere indeling gehanteerd, namelijk 
‘tot € 140.000’ – ‘tot € 190.000’ – ‘tot € 250.000’ – ‘tot € 350.000’ – ‘vanaf  
€ 350.000’. Hieronder het overzicht per project: 
2018: 
• Kuyperhof:  – 23 koop tot € 250.000, 6 koop tot € 350.000 en 1 koop vanaf 

€ 350.000 
• Riederwerf - 8 koop vanaf € 350.000 
• Tourmalijn – 62 koop en 66 huur (prijzen onbekend) 
• Kavels Lagendijk – 9 koop vanaf € 350.000. 
2019: 
• Het Zand – 23 koop vanaf € 350.000 
• Graaf van Hoornestraat – 2 koop tot  

€ 190.000, 17 koop tot € 250.000 en 3 koop tot € 350.000 

https://www.bar-afvalbeheer.nl/tips-voor-afval-scheiden
https://www.bar-afvalbeheer.nl/tips-voor-afval-scheiden
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• Kievitsweg 107-111 – 11 koop vanaf € 350.000 
• Rijsoord Wooncompas – 31 sociale huur 
• Kavels Lagendijk – 3 koop vanaf € 350.000.  
2020: 
• Centrum Wooncompas:  18 sociale huur en 86 huur tot € 1.000 
• Rembrandtweg Wooncompas: 60 sociale huur 
• De3Rivieren – 46 koop tot € 350.000 en 4 koop vanaf € 350.000 
• Pilon-locatie – 11 koop tot € 250.000, 43 koop tot €350.000, 3 koop vanaf  

€ 350.000 en 59 huur vanaf € 1.000 
• Rijsoord Wooncompas – 8 sociale huur en 8 huur tot € 1.000 
• Markstraat 116 – 12 koop tot € 250.000 
• Kavels Lagendijk – 1 koop vanaf € 350.000. 

R J PvdA 45 85/167/180 sport service 
ridderkerk 

De directeur is gestopt. Waarom? 
Er is een tijdelijke directeur aangetrokken. Voor welke 
duur?  
Er was/is veel aandacht voor het exterieur. Is het 
onderhoud van gebouw en machinekamer op orde?  

Het is niet gebruikelijk over personen te communiceren in het openbaar. De 
komende periode zal er onderhoud aan het gebouw en machinekamer worden 
uitgevoerd. 

R J PvdA 46 108 risico 1 Tegenover het  risico staat de maatregel Business 
Intelligence. Wat wordt daar onder verstaan en op 
welke wijze verkleint dit het  risico? 

Business Intelligence (BI) is het gebruik maken van technologie 
(‘rapportagetools’) om beschikbare gegevens (data) te analyseren en bij te 
sturen. BI maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data snel te analyseren 
en op basis hiervan bijvoorbeeld snel oneigenlijk toegang tot systemen of 
gegevens te signaleren. BI is sterk in ontwikkeling binnen de BAR-organisatie 
om onze dienstverlening te verbeteren en onze informatiebeveiliging te 
ondersteunen.  

R T PvdA 47 22 doelgroepen vervoer In de Rib van 3april wordt gesproken over een begroot 
budget voor WMO vervoer van 924.400 en een 
prognose van 1.160.632 
En over een begroot budget voor leerlingvervoer 
683.900 en een prognose van 1.045.837. 
Wat is werkelijk uitgegeven aan leerlingvervoer en aan 
WMO vervoer in 2020? 

Graag verwijzen wij u hiervoor naar de jaarrekening blz. 39 en 67. 
 
 
 
.  

R T PvdA 48 P22 doelgroepenvervoer 
Aanmeldtermijn van een uur 
gegarandeerd?  

Het aantal WMO ritten was in jan 2021 met 63% 
gedaald tov jan’21 
Uit een recent persbericht over het WMO vervoer is niet 
op te maken of dit college garandeert dat spontane 
ritten een uur van tevoren kunnen worden besteld tot 
het einde van de contractperiode (2023).  
Garandeert u de gebruikers van het WMO vervoer voor 
de lopende contractperiode dat bij spontane ritten een 
uur van tevoren boeken voldoende is?  

Wij garanderen dat iedereen wordt opgehaald, die een uur van tevoren een rit 
bestelt. We stimuleren de gebruiker om indien mogelijk 24 uur van te voren een 
rit te bestellen. De Regie ligt bij de gebruiker, waardoor we een mooie co-
creatie tussen gemeente en gebruiker ontwikkelen.  
Samen werken we aan een duurzaam, laagdrempelig, hoog kwalitatief Wmo-
vervoer tegen betaalbare kosten.                                                                                                                 
 

R T PvdA 49 P22 doelgroepenvervoer  Het aantal ritten zal aantrekken nu het normale leven 
weer opstart. De stiptheid van het WMOvervoer daalde 
van 98% naar 92%. Wat is de ondergrens ?  

De gemiddelde stiptheid over het jaar 2020 is voor Ridderkerk 96%. Boven het 
gemiddelde van de gewenste 95%. De ondergrens is 90%.  
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R T PvdA 50 P27 inkomensregelingen Het rapport ‘Weten is nog geen doen’ schetst hoe 

ingewikkeld het voor mensen kan zijn om aan de regels 
te voldoen.  
Als mensen niet aan de regels voldoen wordt de 
uitkering stopgezet of gekort. 
Wordt voordat daartoe overgegaan wordt eerst 
gesproken met de inwoner zodat de mogelijkheid 
bestaat om te corrigeren of toe te lichten? Waarom wel 
of niet? 

In alle situaties is er een gesprek met de betreffende klant en wordt er gevraagd 
naar het hoe en waarom. De menselijke maat staat voorop.  
 
 

R T PvdA 51 P59 Sticker Sticker genoemd 2018 , 11-6-2020 besproken en nu 
voor oktober 2021 gepland. Wat is de reden dat dit niet 
voor de zomer wordt afgrond? 

Bij de vaststelling van de Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2020 op 11 juni 
2020 is de gemeente uitgegaan van een overgangstermijn voor de invoering 
van de Ja/Ja-sticker van 20 maanden na het raadsbesluit. De gemeente heeft 
de procedures rondom de invoering bij andere gemeenten gevolgd.  
 
In een kortgedingprocedure voor het gerechtshof Den Haag houdt de datum 
van invoering van het Rotterdamse opt in-systeem alsnog stand. In deze 
procedure vorderde MailDB c.s. een langere overgangstermijn (van, primair, 
twintig maanden na eind 2019). De Rotterdamse voorzieningenrechter had de 
vordering toegewezen, maar zijn vonnis wordt vernietigd. Het hof acht de 
invoeringsdatum niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel of met andere 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Eerder oordeelde het Gerechtshof 
Amsterdam in een bodemprocedure al over de rechtmatigheid van het opt in-
systeem van de gemeente Amsterdam. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
boog zich in een kort geding over het opt in-systeem van de gemeente Utrecht, 
dat niet alleen ziet op reclamedrukwerk, maar ook op huis-aan-huisbladen. 
De invoering van de sticker in Ridderkerk was vooral afhankelijk van de 
rechtszaak in Rotterdam. Nu is gebleken dat gemeenten geen overgangstermijn 
van 20 maanden hoeven te hanteren, is de gemeente Ridderkerk begonnen 
met het inplannen van de invoering. 
Om de brancheorganisaties een redelijke overgangsperiode te bieden en 
eventuele procedures te voorkomen, staat de invoering van de Ja/Ja-sticker 
gepland voor 1 oktober 2021. 

R T PvdA 52 Rapp Soc Dom P13 Veel huishoudens staan onder druk door Corona. Het 
aantal aanvragen in het eerste kwartaal liggen dik 40% 
lager. Het aantal afwijzingen fors hoger. Kunt u dat 
verklaren ? 

Dit komt door de aanvullende eisen die de Rijksoverheid heeft gesteld aan de 
verlengde regelingen van de TOZO. Zo hoefde er bijvoorbeeld bij TOZO 1 geen 
vermogenstoets te worden gedaan. Bij TOZO 2 en verder is dit wel het geval.  

R T PvdA 53 27 Rapp Soc Dom wachttijden  Tweede grafiek De wachttijd die in beeld gebracht wordt 
is de gewenste startdatum versus de daadwerkelijke 
startdatum. Voordat de gewenste startdatum is bepaald 
heeft het kind al een traject van wachten op intake en 
diagnose achter zich.  
Geeft de grafiek niet een te rooskleurig beeld? 

Deze grafiek geeft een beeld van de objectieve wachttijd tussen de datum van 
de toewijzing en de datum van de start zorg. Het geeft dus een beeld van de 
wachttijd, die de gemeente aan de hand van eigen cijfers kan meten. Deze 
grafiek brengt niet in beeld wat de wachttijd is sinds de aanmelding door 
jeugdige/ouders zelf. 

R T PvdA 54 30 Rapp  Soc Dom De wijkteams monitoren meer huishoudens. De 
wachttijd neemt toe. Is er voldoende capaciteit en 
competentie?  

Momenteel is er voldoende capaciteit en kunde in de wijkteams beschikbaar. In 
de afgelopen periode is er sprake van een stijging t.a.v. complexe casuïstiek. 
Naar aanleiding hiervan is er vanaf half maart tijdelijk extra formatie (1 fte) voor 
3 maanden aan de wijkteams toegevoegd. Deze inzet is met 3 maanden 
verlengd en wordt bovenop het budget van de inzet in de wijkteams 
gefinancierd. 
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R K PvdA 55 Blz. 6 Verkeer Wanneer de communicatie met inwoners blijft 

toenemen en er meer uren beschikbaar nodig zijn, 
overweegt het college dan een expert op het gebied 
van participatie aan te stellen / in te huren? 

Wij hebben continu aandacht voor de verhouding tussen capaciteit/kwaliteit en 
werkzaamheden (regulier en projectmatig). Indien daar aanleiding toe is, 
worden hierin keuzes gemaakt. Als daarbij sprake is van benodigde extra 
middelen, leggen we dat op reguliere wijze aan de raad voor. 

R K PvdA 56 Blz. 7 Economische zaken Ook de communicatie met ondernemers zal toenemen, 
denk ook aan de RES. Overweegt het college hierbij 
een expert op het gebied van participatie in te zetten? 

Zie antwoord PvdA 55. 

R K PvdA 57 Blz. 7 Cultuur, sport en groen. 
De Gorzen  

Hoe kan het zijn, dat bij de ontwikkeling en aanleg van 
het gebied De Gorzen niet is voorzien dat de toplaag 
zou gaan slinken in de loop der tijd? En als dit wel is 
voorzien, waarom is er dan niet voldoende budget voor 
onderhoud begroot? 

In 50 jaar is de grond ingeklonken en onder invloed van erosie en 
weersomstandigheden uitgespoeld. Ook de taluds/microreliëf hebben hier 
invloed op. Bij de aanleg was niet te voorzien waar dit zou optreden. 
Een raadsinformatiebrief over dit onderwerp ontvangt u in juni. 

R K PvdA 58 Blz. 7 Cultuur, sport en groen. 
De Gorzen 

Kan er een indicatie gegeven worden over de kosten 
voor de gemeente om De Gorzen weer van een goed 
toplaag te voorzien en die in goede staat te houden? 

Nee, dat moet uit het aangekondigde onderzoek blijken. Met dit onderzoek 
worden verschillende scenario’s uitgewerkt (zie ook het antwoord op de vraag 
GL05). 
De toplaag is over het algemeen goed op dikte en op sommige plekken dun. 
Gezien de extensieve vorm van recreëren in het gebied zal ook een 
maatschappelijke afweging nodig zijn bij het beoordelen van de scenario’s 
(kostenefficiency / milieuefficiency versus ecologie en gebruik). 
Een raadsinformatiebrief over dit onderwerp ontvangt u in juni. 

R K PvdA 59 Blz. 7 Visie op ecologie en 
visie op water 

De besluitvorming zal begin 2022 plaatsvinden is ons 
medegedeeld in de commissievergadering van 20 mei 
jl. Uiteraard zullen daar financiële gevolgen uit 
voortvloeien. In hoeverre is de raming in deze 
kadernota begroting betrouwbaar? Anders gezegd; met 
welke marges moeten wij rekening houden? 

Het is moeilijk marges hiervoor aan te geven. 
Er is op dit moment geen zicht op de financiële consequenties voor de 
uitvoering van de visies. 
Bij reconstructies zullen uitvoeringsacties uit de visies direct worden 
meegenomen in het project. 
Bij het reguliere beheer- en onderhoud zullen eveneens de uitvoeringsacties 
worden geïntegreerd. Op deze wijze proberen wij de financiële consequenties 
marginaal te houden. 

R K PvdA 60 Blz. 10 9. Ruimtelijke 
ontwikkeling, wonen en 
maatschappelijk vastgoed 
Ontwikkeling aantal 
aanvragen 
omgevingsvergunningen; 

Wat zijn hiervan de oorzaken en in hoeverre is dit een 
tijdelijke of structurele ontwikkeling? 
 

De huidige toename van 24% is naar verwachting een tijdelijke piek van 1 á 2 
jaar. De krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat verbouwen voor veel 
burgers realistischer is dan verhuizen. Ontwikkelingen op de woningmarkt en 
kosten van verbouwingen houden wij in de gaten voor de middellange 
termijnplanning van de VTH-taken. 

R K PvdA 61 Blz. 11 7 Sociaal Domein 
HalloWerk! 

We begrijpen uit deze inpassing in de begroting dat dit 
project ook daadwerkelijk werkt. 
Kunt u daaromtrent de eerste bevindingen delen met de 
raad? 

De raad wordt via de bestuursrapportage periodiek geïnformeerd over het 
product Hallo Werk! 
Hieronder schetsen we de eerste bevindingen van het project. Er zijn 106 
kandidaten met een compleet profiel, waarbij een kandidaat meerdere profielen 
kan hebben.  
Profielen: 
Helpen: 104 
Aanpakken: 30 
Verkopen: 28 
Maken: 26 
Vervoeren: 16 
We hebben 27 matches, waarvan 22 kandidaten met een arbeidsovereenkomst 
en 5 op een proefplaatsing. Een arbeidsovereenkomst volgt mogelijk na de 
proefplaatsing.  
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R K PvdA 62 Blz. 11 7 Sociaal Domein 

HalloWerk! 
Kunt u aangeven hoeveel invloed de cliënt heeft op 
zijn/haar getoonde profiel? 

Het profiel wordt in samenspraak met de kandidaat opgesteld. Daarbij kan de 
kandidaat wensen en voorkeuren aangeven.  

R K PvdA 63 Blz 8 Minima Steeds meer gemeenten laten een kleine bijverdienste 
of  gift aan minima tot een bepaald bedrag vrij. Wordt 
daar ook in Ridderkerk over nagedacht? Waarom wel of 
niet?   

Inkomsten uit arbeid kunnen gedeeltelijk worden vrijgelaten bij 
uitkeringsgerechtigden volgens de regels van de wet. De ruimte in de wet wordt 
volledig benut, ook is er bij uitstroom een uitstroompremie mogelijk. 
 
In de Beleidsregels Participatiewet inkomen e.a. Ridderkerk is het volgende 
opgenomen over het onderwerp giften; 
Het college is van oordeel dat vrijlating van giften uit een oogpunt van 
bijstandsverlening in de volgend gevallen verantwoord is: 
• Een gift mag éénmalig vrijgelaten worden, voor zover de gift de hoogte van 

de toepasselijke bijstandsnorm niet te boven gaat en de gift niet bestemd is 
voor kosten waarin de algemene bijstand voorziet; 

• Voor zover de éénmalige gift de hoogte van de toepasselijke bijstandsnorm 
wel te boven gaat, dient het meerdere boven de bijstandsnorm wel 
aangemerkt te worden als middel voor de bijstand. Dit zal in de meeste 
gevallen moeten leiden tot het opnieuw vaststellen van het vermogen; 

• Giften met een bepaalde kostenbestemming, waarvoor niet in de algemene 
bijstand is voorzien, kunnen – naast bovenstaande regels – ook reden zijn 
om deze niet als middel voor de bijstand te beschouwen; 

• Voor zover ontvangen giften een structureel karakter hebben, dienen de 
middelen als inkomen aangemerkt te worden. 

 
Het huidig beleid is in lijn met de motie die landelijk is aangenomen over dit 
onderwerp 

R J SGP 01 16 / bouwvergunning De toetsing van de bouwvergunning verschuift van 
toetsing vooraf naar toetsing tijdens de bouw. Hoe 
wordt voorkomen dat aanpassingen tijdens de bouw 
nodig zijn, die veel gemakkelijker en goedkoper hadden 
kunnen worden gecorrigeerd bij controle van het 
ontwerp en de berekeningen voorafgaand aan de 
bouw?  

Er vindt na inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
geen bouwtechnische controle door het bevoegd gezag plaats voorafgaand aan 
de bouwwerkzaamheden, behalve op het gebied van bouwveiligheid.  
 
Wijzigingen tijdens de bouwwerkzaamheden kan de aanvrager voorkomen door 
al tijdens de ontwerpfase een erkende kwaliteitsborger in te schakelen, zoals de 
wet dat voor ogen heeft. 
 
Daarnaast is er alleen sprake van privatisering van het technische 
bouwtoezicht. Veel bouwwerken worden onder de Omgevingswet nog steeds 
getoetst aan criteria op het gebied van ruimte, milieu en welstand door middel 
van een omgevingsvergunning. Hiervoor blijven de huidige procedures gewoon 
van kracht. 

R J SGP 02 16 / crisisbeheer Er zijn drie nieuwe mensen toegevoegd aan de pool 
van Officieren van Dienst Bevolkingszorg. Wordt 
hiermee bedoeld dat Ridderkerk op dit terrein een 
grotere (financiële)bijdrage is gaan leveren binnen de 
veiligheidsregio?  

Nee, dit is niet het geval. Onze OvD’s zijn werkzaam bij de GR-BAR 
organisatie. 

R J SGP 03 17 / ondermijning Er wordt gesteld dat door een integrale aanpak is 
voorkomen dat de “onderwereld” wordt vermengd met 
de “bovenwereld”. Hoe kan worden gesteld dat de 
gemeente hierin volledig is geslaagd?   

Beter ware geweest niet te zeggen hiermee “hebben” wij voorkomen dat de 
“onderwereld” wordt vermengd met de “bovenwereld”.  
 
Hiermee “willen” wij voorkomen dat de “onderwereld” wordt vermengd met de 
“bovenwereld”. 
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We kunnen niet stellen dat we hier volledig in geslaagd zijn, aangezien het niet 
mogelijk is om de exacte omvang van (ondermijnende) criminaliteit in beeld te 
hebben. Samen met de veiligheidspartners zijn onze inspanningen erop gericht 
om ondermijnende criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, te signaleren en 
aan te pakken.  

R J SGP 04 22 / haven “De veiligheid in en de bereikbaarheid van de haven als 
gevolg van de toename van containerschepen vragen 
om bestuurlijke aandacht.” Waar bestaat de bestuurlijke 
aandacht uit en waarvoor concreet? Graag nadere 
duiding van het citaat. 

Een aantal jaar geleden is dit een aandachtspunt geweest. Hierop is door 
Rijkswaterstaat een advies uitgebracht met enkele maatregelen: 
• Het Drierivierenpunt heeft een grotere aandacht gekregen van patrouille 

vaartuigen. 
• Er zijn waarschuwingsborden geplaatst met de tekst “Sterke stroming”. 
• Via de branche vereniging “Schuttevaer” is aandacht gevraagd voor de 

verkeerssituatie op het splitsingspunt, er mag niet gevaren worden op de 
automatische piloot. 

• Er wordt extra toezicht gehouden op de begroeiing langs de rivier, omdat 
zichtbaarheid nooit gehinderd mag worden. 
 

Dit heeft de veiligheid op de rivier vergroot. De laatste tijd hebben we geen 
meldingen van onveiligheid op de rivier meer vernomen.  

R J SGP 05 23 / Pruimendijk Wat is het oorzaak dat de overdracht van de 
Pruimendijk van het Waterschap naar de gemeente 
langer duurt dan verwacht en wanneer is het alsnog te 
verwachten? 

Het antwoord over de vertraging van de overdracht Pruimendijk is beschreven 
in het antwoord op CDA 03. Formeel moet de Provincie Zuid-Holland nog een 
besluit nemen om de overdracht goed te keuren tussen WSHD en ons. De 
verwachting is dat dit elk moment c.q. voor de zomer 2021 gaat gebeuren. 

R J SGP 06 25 / buurtbus Er zijn gesprekken gestart met de MRDH en de RET 
over de inzet van een derde buurtbus in Ridderkerk. Op 
welke (extra) route zou deze derde buurtbus worden 
ingezet?  

Deze zou op de route Barendrecht NS station –Waterschap Hollandse Delta - 
Cornelisland  - Keizerswaard kunnen worden ingezet. 

R J SGP 07 70 / bijstandsuitkering Volgens de tabel (indicator 54) zouden 312 
bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners worden 
verstrekt. Dat lijkt (ook in vergelijking met de cijfers uit 
2019) onwaarschijnlijk hoog. Kunt u per genoemde 
indicator aangeven of een correctie van toepassing is of 
anders een toelichting geven?  

Per abuis is het aantal per 10.000 inwoners opgenomen. Dat betekent dat de 
vergelijkingswaarde 31,3 promille is. Dit betekent een stijging van 0,9 promille. 
Deze stijging is te verklaren door de ontwikkelingen rondom corona. 

R J SGP 08 122 / gebouwen Op 31 december 2020 had de gemeente 56 
accommodaties in eigendom. In de jaarstukken van 
2019 (blz. 106) waren dat er 66. Welke 10 gebouwen 
zijn er in 2020 afgestoten?  

Er zijn verschillende redenen dat het aantal in 2020 lager is dan in 2019.  
In 2019 werden nog verenigingsgebouwen meegerekend, maar hiervan is de 
grond meestal belast met recht van opstal en is het gebouw niet ons eigendom.  
Verder zijn er een paar gebouwen gesloopt, verkocht of overgedragen, te 
weten: 
Gesloopt: De Beverbol; 
Verkocht: Windmolen 110 (v/m schoolgebouw); 
Juliana v. Stolbergstraat 6 (woning); 
Overgedragen aan schoolbestuur: Mozartstraat 180a. 

R J SGP 09 130 / informatieveiligheid De prioriteitenlijst lijkt niet volledig te zijn weergegeven 
bij de 3e bullit. Klopt het dat de opsomming bij het cijfer 
4 stopt? 

Ja dat is correct, de opsomming stopt bij het cijfer 4. 

R J SGP 10 17 (bijlage 
Bestuursrapportage SD) / 

In de tabel is alleen in juli 2020 een (flink) percentage 
‘zelfverwijzer/geen verwijzer’ terug te zien. Kunt u een 
toelichting geven?    

Het aantal zelfverwijzers hangt samen met verwijzingen vanuit de huisarts, 
medisch specialist of de gecertificeerde instellingen. Administratief loopt dit bij 
deze partijen soms niet goed waardoor de indicaties als zelfverwijzers via het 
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Lokale jeugdhulp, verhouding 
verwijzers 

berichtenverkeer worden geregistreerd. Dit wordt later door de gemeentelijke 
backoffice gecorrigeerd. 

R T SGP 11 16 / glasvezel Voor glasvezel aanleg zijn degeneratie inkomsten van € 
800.000 geraamd. Hoe realistisch is het te rekenen op 
deze inkomsten terwijl de gekozen leverancier intussen 
heeft aangeven niet tot aanleg over te gaan? 

Zie antwoord CU 13. 
 

R T SGP 12 20 / Economisch Advisering Eerder dit jaar heeft het college € 250.000 beschikbaar 
gesteld om verhuurders te stimuleren huurkorting te 
verlenen. Is hier inmiddels al gebruik van gemaakt?  Zo 
ja hoe vaak en voor welk bedrag? 

Ja, d.d. 1 juni 2021 zijn er 57 aanvragen gedaan voor een totaal subsidiebedrag 
van € 104.272. 

R K SGP 13 7 / De Gorzen In 2019 is geconstateerd dat in het meest 
noordwestelijke deel bomen omwaaiden. Daarna is 
geconstateerd dat de bewortelingszone van de bomen 
wel heel dun was. Vervolgens heeft er onderzoek 
plaatsgevonden waaruit o.a. is gebleken dat op 
sommige plekken kans op contact met de 
verontreinigde grond mogelijk is door de dunne 
leeflaag. Is de raad hierover eerder geïnformeerd?  

Nee. Het windworponderzoek laat zien dat er nu geen urgente problemen zijn 
m.b.t. omvallende bomen. De bomen langs de paden vallen onder de reguliere 
boomveiligheidsinspectie. De leeflaag is op sommige plekken dun, maar nog 
wel overal intact of weer aangevuld. Dat maakt dat er tijd is om het onderzoek 
uit te voeren en besluitvorming te baseren op een goed uitgewerkt plan voor het 
gebied. 
 
Een raadsinformatiebrief over dit onderwerp ontvangt u in juni. 

R K SGP 14 15-16 / Oosterpark Voor de herinrichting van het Oos-terpark wordt in totaal 
€ 3.050.000 geïnvesteerd.  Wordt met uitzondering van 
de genoemde investering van ca. € 700.000,- het 
resterende investeringsbedrag gelijkmatig over 15 jaar 
uitgesmeerd?  

Ten tijde van het opstellen van de Kadernota was de gedachte dat de aanpak 
Oosterpark ongeveer 15 jaar zou duren en zijn de bedragen van de toen 
bekende raming gelijkmatig over de jaren verdeeld. 
Inmiddels blijkt dat de aanpak Oosterpark gedurende ongeveer 10 jaar vorm 
krijgt. In het raadsvoorstel aanpak Oosterpark is aangegeven op welke wijze 
deze bedragen worden uitgesmeerd over de jaren. 

R K SGP 15 15-16 / Oosterpark Waarom is gekozen voor een investeringstermijn van 
15 jaar? 

Ten tijde van het opstellen van de Kadernota was de gedachte dat de aanpak 
Oosterpark ongeveer 15 jaar zou duren. 
 
Inmiddels blijkt dat de aanpak Oosterpark gedurende ongeveer 10 jaar vorm 
krijgt. In het raadsvoorstel aanpak Oosterpark is een afschrijvingstermijn van 20 
jaar gehanteerd. 

R J VVD 01 Algemene opmerking Dank aan de mensen van de financiële afdeling voor 
het beantwoorden van alle door ons gestelde vragen bij 
de werkgroep KAS.  

Dank voor uw dank, die wij ook als college graag onderschrijven. 

R J VVD 02 Blz. 22: Trends en 
ontwikkelingen/Openbaar 
Vervoer 

Is de HOV-verdiepingsstudie reeds afgerond en zo ja, 
wanneer mogen wij de resultaten dan ontvangen? Zo 
nee, wanneer wordt de afronding verwacht?  

De verwachting is dat voor het zomerreces het college een besluit neemt over 
de HOV Verdiepingsstudie en de bijbehorende bestuursovereenkomst. Na het 
zomerreces is dit geagendeerd voor de commissie Samen Wonen en de raad.  

R J VVD 03 Blz. 31: Regionale 
actiepunten 

Er wordt gesproken over een MKB-deal. Wat houdt 
deze deal in en wat gaat het uiteindelijk opleveren? 

Middels de MKB-Deal levert het Ministerie van Economische Zaken en een 
bijdrage aan het innovatieve klimaat van onze regio, specifiek de gemeenten 
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Met die bijdragen kan de 
Innovation Board een financiële impuls geven aan innovatieve plannen van 
ondernemers. Het doel is dat daarmee de bedrijven sneller groeien, wat goed is 
voor de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat. 

R J VVD 04 Blz 70/71 nrs. 54 en 56 Klopt bij punt 54 dat het aantal personen met een 
bijstandsverzekering omgerekend naar alle inwoners in 
Ridderkerk ongeveer 14.000 is?? Zo ja. Hoe verhoudt 
zich dat dan met de onder punt 56 genoemde aantal 
van 1469 huishoudens die in armoede leven? 

Nee, dit klopt niet. Per abuis is het aantal per 10.000 inwoners opgenomen. 
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R J VVD 05 Blz. 75 Afval (boven kopje 

Milieubeheer) 
Welke maatstaven zijn er om aan de hand van sociale 
mediaberichten te bepalen, dat inwoners over beleid 
en/of uitvoeringszaken positiever zijn? In hoeverre zijn 
sociale mediaberichten een goede graadmeter om 
zaken te meten? 

Sociale mediaberichten –positieve versus negatieve berichten – zijn geen 
representatieve steekproef van de inwoners van de gemeente, maar geven een 
trend weer, waaruit een omgevingsbeeld kan worden samengesteld. 

R T VVD 06 Blz. 20 Toelichting 3.3 Wat is de reden dat het nieuwe contract voor de drie 
billboards aanzienlijk (62%?!) lager is dan het huidige 
contract?  

We hebben 8 reclame-exploitanten uitgenodigd om in te schrijven op de 
aanbesteding. Er hebben maar twee partijen ingeschreven. Op dit moment zijn 
dit de afdrachten die in de markt gebruikelijk zijn. Van invloed op de afdracht is 
ook dat 20% van de beschikbare mediaruimte door de reclame-exploitant 
beschikbaar gesteld moet worden aan de gemeente Ridderkerk. 

R T VVD 07 Blz. 20 Toelichting 3.3 Welke acties zijn er ondernomen om een betere 
overeenkomst voor de drie billboards te kunnen sluiten? 

Het betrof een meervoudig onderhandse aanbesteding op het 
aankondigingsplatform TenderNed. 

R T VVD 08 Blz. 58 Nr. 2099 Graag ontvangen wij een overzicht van de tot nu toe 
ingezette ambtelijke uren. 

In 2020 zijn er in totaal 213 uur ingezet. 
In 2021 zijn er tot en met mei 77 uur ingezet. 
Het betreft hier de inzet t.b.v. het herstel van de historische haven. 

R K VVD 09 Blz. 3 Inleiding Begroting 2022 zal beleidsarm zijn om opvolgers in 
raad en college tzt ruimte te geven voor eigen keuzes. 
Welke ruimte hebben zij dan voor hun keuzes/nieuw 
beleid, wanneer het financieel kader voor 2023 een fiks 
negatief bedrag laat zien?  

Er is een proces ingezet om de begroting meerjarig sluitend aan te bieden. 
Begrotingen hangen nadrukkelijk ook samen met politieke keuzes: de 
toekomstige raad en college kan daar ook eigen verantwoordelijkheid in nemen. 

R K VVD 10 Blz. 6 Programma 3 Wat voor verzoeken en meldingen worden er gedaan, 
waardoor er kosten gemaakt moeten worden? 

Het gaat niet zozeer om het type verzoeken (voornamelijk verkeerssituaties in 
de openbare ruimte, maar ook toename in adviesvragen op het gebied van 
verkeer bij omgevingsvergunningen of andere soorten vergunningen). We zien 
vooral een toename van het aantal verzoeken, doordat inwoners hun eigen 
woonomgeving intensiever beleven. Het wordt steeds lastiger om al deze 
vragen tijdig te kunnen behandelen.  

R K VVD 11 Blz. 7 Visie op ecologie en 
visie op water 

De op te stellen visies (eind 2021) kunnen financiële 
gevolgen hebben. Ondanks dat deze visies voortvloeien 
uit de Groenvisie zal er sprake kunnen zijn van 
nieuw/aangepast beleid. Hoe verhoudt zich dat tot de 
inleiding, waarin volgende raad en/of college ruimte 
krijgen voor hun keuzes. 

Zie hiervoor de beantwoording van vraag PvdA 59. 

R K VVD 12 Blz. 11 Programma 3. 
Verkeer, vervoer en wegen 

Hoewel hier niet besproken, zouden wij graag 
vernemen of de in HOV-visie genoemde verwachte 
subsidies door de MRDH zijn toegekend en zo niet, 
wanneer hier dan wel een besluit over verwacht wordt? 

De verwachting is dat voor het zomerreces het college een besluit neemt over 
de HOV Verdiepingsstudie en de bijbehorende bestuursovereenkomst. 
Onderdeel hiervan zijn ook de financiële afspraken voor realisatie van de 
beoogde voorzieningen in het kader van HOV. Na het zomerreces is dit 
geagendeerd voor de commissie Samen Wonen en de raad. 



Bijlage 1 Antwoord op vraag GL01
2018 2019 2020 2021

ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN abs proc abs proc abs proc
Tarief OZB eigenaarsbelasting woningen 0,1285% 0,1249% -2,8% 0,1184% -5,2% 0,1092% -7,8%

Gemiddelde WOZ-waarde 196.500 212.500 8,1% 236.600 11,3% 257.500 8,8%

OZB-aanslag woningen (gemiddeld) € 252,50 € 265,41 € 12,91 5,1% € 280,13 € 14,72 5,5% € 281,19 € 1,06 0,4%

Tarief OZB eigenaarsbelasting niet- woningen 0,2601% 0,2575% -1,0% 0,2568% -0,3% 0,4586% -0,5% *
Tarief OZB gebruikersbelasting niet- woningen 0,2069% 0,2048% -1,0% 0,2043% -0,2%

OZB-aanslag niet-woningen (eig en gebr gemiddeld) € 917,66 € 982,39 € 64,73 7,1% € 1.090,96 € 108,58 11,1% € 1.180,90 € 89,93 8,2%

RIOOLHEFFING
Eigenaarsbelasting € 76,80 € 78,36 € 1,56 2,0% € 81,36 € 3,00 3,8% € 89,16 € 7,80 9,6%

Gebruikersbelasting € 76,80 € 78,36 € 1,56 2,0% € 81,36 € 3,00 3,8% € 89,16 € 7,80 9,6%

AFVALSTOFFENHEFFING
Éénpersoonshuishouden € 184,92 € 189,12 € 4,20 2,3% € 219,00 € 29,88 15,8% € 234,36 € 15,36 7,0%

Meerpersoonshuishouden € 256,80 € 262,80 € 6,00 2,3% € 304,08 € 41,28 15,7% € 325,44 € 21,36 7,0%

Woonlasten gezin met koopwoning € 662,90 € 684,93 € 22,03 3,3% € 746,93 € 62,00 9,1% € 784,95 € 38,02 5,1%

Woonlasten gezin met huurwoning € 333,60 € 341,16 € 7,56 2,3% € 385,44 € 44,28 13,0% € 414,60 € 29,16 7,6%

* met ingang van 2021 is er één OZB-tarief voor de niet-woningen

Er is sprake van een daling tov de tarieven eigenarenbelasting en gebruikersbelasting in totaal.

Stijging Stijging Stijging



Toezicht & Handhaving - Buitengewoon Opsporingsambtenaren 

Bijlage 2 Toezicht & Handhaving Buitengewoon Opsporingsambtenaren 

Processen Verbaal 

Jaar 2016 t/m 2020 

Gemeente Ridderkerk 

Periode WK 01 t/m 52 

Bron Overzicht CJIB 

Feit 2016 2017 2018 2019 2020 

Overige overlast 

Hondenbeleid 1 2 

Afval / Milieu 9 21 3 
APV 2 
Alcohol minderjarigen 1 1 
Blauwe zone 4 
Verkeersovertredingen 5 5 186 104 
Parkeerovertredingen 22 16 21 42 
Fietsers en bromfietsers 2 1 
Overig 2 
Covid-19 10 
Totaal PV’s 22 27 35 252 130 


	Bo1
	CDA
	CU
	GL
	LR
	P18P
	PvdA
	SGP
	VVD
	Bijlage 1 Antwoord op vraag GL01
	Bijlage 2 Antwoord op vraag P18P 17



