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SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN EN ANTWOORDEN(J)aarstukken 2018, 1e (T)ussenrapportage 2019 en (K)aderbrief 2020 PER FRACTIE 

 
ERRATUM raadsvoorstel 1e Tussenrapportage 2019  
Gebleken is dat aan u is voorgelegd een juiste 1e Tussenrapportage 2019, maar dat een fout geslopen is in het bijbehorende raadsvoorstel. Het betreft de budgettaire gevolgen van de 1e Tussenrap-
portage voor de jaarschijf 2020 in de paragraaf financiën. Voor 2020 is het ‘Totaal saldo 1e Tussenrapportage 2019’ geen € 1.147.200 maar - € 1.147.200. Dit heeft tot gevolg dat het ‘Saldo begroting 
na 1e Tussenrapportage’ geen € 2.501.900 maar € 207.500 is voor het jaar 2020. De griffie heeft op ons verzoek een aangepast raadsvoorstel bij de vergaderstukken geplaatst. 
 
 
Gem Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 
R J Bo1 01 pag. 25 verkeer en veilig-

heid 
Hoe zit dat, i.v.m. stellen van prioriteiten 
hebben we minder projecten opgepakt., 
€53.400 voordeel, waarom levert dat geld 
op?  

Dit is later opgepakt dan vooraf is ingeschat en geeft daarom een financieel positief beeld over 2018. 

R J Bo1 02 pag. 25 verkeersregelin-
stallaties 

kosten jaarlijks tussen €15.000 en €20.000 
begroot €30.000, waarom zoveel meer be-
groot?  

Het begrote bedrag is niet alleen bedoeld voor de bijdrage aan het Waterschap voor de VRI’s. Maar 
ook voor ons eigen onderhoud aan de VRI (Havenstraat) en de blockers (selectieve toegang).  

R J Bo1 03 pag. 31 onderwijshuis-
vesting 

wat betekent dat in de praktijk voor scholen 
en gemeente? 

Uit uw vraag is niet duidelijk op welk gedeelte van de passage onderwijshuisvesting u doelt. Voor wat 
betreft de renovatie zijn we in afwachting van het wetsvoorstel. De consequenties daarvan zijn nog 
niet te overzien. Het advies van de VNG voor het verhogen van de normbedragen is verwerkt in een 
raadsvoorstel welke behandeld is in de commissie van 6 juni. 

R J Bo1 04 pag. 48 onderwijsbeleid hoeveel kinderen hebben via het OJA van 
stichting Bram de mogelijkheid gekregen?  

Voor 4 kinderen is een Onderwijsjeugdhulparrangement afgegeven.  

R J Bo1 05 algemeen Overzicht declaraties B&W Zie bijlage 1. 
R J Bo1 06 algemeen kosten laatste ondernemersfeest bij vd Valk De totale kosten van het Ondernemersevent Ridderkerk 2019 waren begroot op € 25.000. De daad-

werkelijke kosten bedroegen op basis van de facturen € 25.632,70 ex. btw. 
R J CDA01 Blz. 10 Digitalisering/ 

Common Ground 
Waarom nemen wij nog niet deel aan dit 
project. Wat zijn de geschatte kosten  

Zie voor de eerste vraag het antwoord bij SGP01. 
 
Kosten  
Common Ground in 2020: Common Ground wordt bekostigd vanuit het fonds Gezamenlijke Gemeen-
telijke Uitvoering.  Eventuele kosten voor onze organisatie zullen worden geschat op het moment dat 
Common Ground tot concrete producten leidt en deze vertaald kunnen worden naar projecten. Op dit 
moment zijn de ontwikkelingen nog niet zo ver. 

R J CDA02 Blz. 11 Sociale media Wat wordt er in de laatste alinea bedoeld 
met ‘Uitgekiende keuze’? 

Dat we goed inspelen op de regels die aanbieders als bijv. Facebook hanteren voor het bepalen van 
de volgorde in de berichten die gebruikers te zien krijgen. Daarnaast houden we ook goed het mo-
ment in de gaten waarop we het bericht aanbieden. Beide keuzen zijn erop gericht om als gemeente 
goed in beeld te blijven bij onze doelgroepen.  

R J CDA03 Blz. 11 Sociale media In 2019 worden de eindresultaten van twee 
onderzoeken opgeleverd. Wanneer in 2019 
kunnen wij deze eindresultaten verwachten? 

Het onderzoek naar de verschillende manieren om klantfeedback op te halen is afgerond. De me-
thode die het meest geschikt wordt geacht wordt in het derde kwartaal geïmplementeerd. Vanaf dat 
moment kan de gemeente gericht klantfeedback ophalen over onze dienstverlening. 
Het onderzoek naar sociale media is onderdeel van een breder onderzoek naar on- en offline kana-
len. Deze zogenaamde kanalenstrategie wordt in het vierde kwartaal opgeleverd. 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 

R J CDA04 Blz. 12 Blauwkaai Zijn er ook verbeterpunten naar voren geko-
men in de enquête over de Blauwkaai? Zo 
ja, welke? 

Over inhoud, opzet en redactieformule zijn geen verbeterpunten aangegeven. Een aantal geënquê-
teerden heeft aangegeven de Blauwkai liever te ontvangen als bijlage van De Combinatie. 

R J CDA05 Blz. 12 Digitale afhande-
ling vergunningaanvra-
gen 

Hoeveel procent van de vergunningaanvra-
gen, kunnen nu digitaal afgehandeld wor-
den? Wordt er gestreefd naar 100% digitaal 
afhandelen? 

Alle binnenkomende vergunningaanvragen worden digitaal in behandeling genomen. De vergunnin-
gen worden nog wel schriftelijk aan de aanvrager toegezonden. Van de aanvrager wordt namelijk 
verwacht dat hij de vergunning kan tonen bij een eventuele controle door de gemeentelijke toezicht-
houders. 

R J CDA06 Blz. 12 E Begroting  ove-
rige baten lasten 
1.357.100 

Welke kosten zijn hier begroot onder het 
hoofd overige baten en lasten? 

Dit bedrag is volledig voor het beheer en gebruik van het gemeentehuis. 

R J CDA07 Blz. 14 Prestatie indics. Is het niet mogelijk om recentere gegevens 
aan te leveren 

De ondernemerspeiling wordt 2e halfjaar 2019 uitgevoerd. De gegevens zullen in de jaarrekening 
2019 opgenomen worden. 

R J CDA08 Blz. 16 Jeugdoverlast Hebt u de exacte locaties waar jeugdover-
last wordt ervaren en kan u deze met ons 
delen? Wat is er gedaan met het advies van 
de JRR over jeugdoverlast? 

De samenstellingen van deze groepen zijn wisselend en zij bewegen zich fluïde door heel Ridder-
kerk. De overlastplekken zijn dan ook verschillend. Hier en daar poppen ze op. De burgemeester 
heeft met de jongerenraad over hun advies gesproken. De jongerenraad wordt betrokken bij nieuwe 
locaties voor jeugd zoals buurtsportlocaties en ontmoetingsplekken. Het in gesprek gaan met jonge-
ren en hen betrekken bij plannen wordt meegenomen in de aanpak van jeugdoverlast.  

R J CDA09 Blz.19 Aanbestedingstra-
ject digitalisering 

Wat zijn de actuele kosten geweest voor het 
annuleren van het project 

De annulering van de aanbesteding m.b.t. de digitalisering van de bestaande bouwdossiers (archief) 
heeft geen externe kosten tot gevolg gehad voor de gemeente, behoudens interne uren. 

R J CDA10 Blz. 22 Oplaadlocaties Plaats de gemeente ook oplaadpalen op 
parkeerplaatsen rondom winkelcen-
trums/winkel strips?  

Bij de grote winkelcentra zijn direct al aan het begin oplaadpunten gerealiseerd. Op dit moment vindt 
de plaatsing van oplaadpunten plaats op aanvraag (via Allego).  

R J CDA11 Blz. 22 Handhaven fout-
geparkeerde vrachtwa-
gens 

Heeft de controle ook daadwerkelijk effect 
en waaraan is dat afgemeten? 

Het effect is dat er minder vrachtwagens verkeerd geparkeerd stonden. Daarnaast zien we een toe-
name van de parkeerdruk op de legale truckparkings en een daling van de overlast in de wijken. 

R J CDA12 Blz. 24 Straatreiniging Toekomstige toename van het areaal is be-
kend, wordt hier nu op geanticipeerd in de 
begroting? 

Ja, vandaar het op blz. 24 vermelde structureel nadeel van € 35.000,-- 
In de 1e turap op blz. 12 is eveneens deze structurele kostenstijging vermeld. 
De areaal vergrotingen worden genoemd in het meerjaren overzicht. Hier wordt globaal aangegeven 
hoeveel m2 erbij komen. Zodra de nieuwe openbare ruimte is overgedragen wordt deze opgenomen 
in het beheerpakket en bijgehouden door de aannemer. Budget moet hierop aangepast worden. 
Jaarlijks bij het opstellen van de begroting wordt er gewerkt met de actuele arealen.  

R J CDA13 Blz. 25 Verkeerplan en - 
veiligheid 

Welke projecten zijn niet opgepakt? Voorbeelden hiervan zijn voetpad Benedenrijweg (in afwachting van andere civieltechnische aanpas-
singen), aanleggen voetpad Kerkweg en aanleggen voetpad Oosterparkweg. Dit is later opgepakt 
dan vooraf is ingeschat.  

R J CDA14 Blz. 25 Straatmeubilair Zijn de zitbanken nu al wel geleverd? Ja. 
R J CDA15 Blz. 25 Straatmeubilair/ 

fietsklemmen 
Wat is de reden om fietsklemmen onder mi-
lieu te zetten? Klopt het dat de fietsklemmen 
niet terug te vinden zijn onder milieu? Hoe-
veel fietsklemmen zijn er in 2018 geplaatst? 

De fietsklemmen zijn ten laste gebracht van milieu vanwege het gezondheidsaspect. 
In 2018 zijn de klemmen geleverd en ze worden in 2019 geplaatst. 

R J CDA16 Blz. 29 3.1 Economische 
ontwikkeling 

Wat is/zijn de oorzaken van de grote ver-
schillen in de baten en de lasten? 

Onder deze post komen de BIZ bijdragen binnen en worden ze betaald. Het saldo is normaliter nul. 
In 2018 is er echter ook een subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland en is een BIZ betaling 
per abuis op een andere post geboekt. Vandaar het afwijkend saldo onder deze post. Als geheel is 
het in balans. 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 

R J CDA17 Blz. 39 Subsidie Huys ten 
Donck 

Met welke motivatie is er een subsidie ver-
leend. Wat is de hoogte hiervan 

De subsidie is bedoeld om initiatieven te steunen die zijn gericht op het vergroten van het draagvlak 
en kennis op het gebied van onroerend cultureel erfgoed. Het toekenningsbesluit is een zgn. gebon-
den beschikking: als er geen reden is om het gevraagde te weigeren, moet die worden verleend.  
De toegekende subsidie bedroeg € 1500 

R J CDA18 Blz. 39 Subsidie BOEI 
voor Huishoudschool 

Wat is het onderhoudsniveau van de Huis-
houdschool geweest in 2018? Welk bedrag 
is hiervoor begroot en wat is uitgegeven? 

Voor het gebouw is geen meerjaren onderhoudsplanning aanwezig omdat het gebouw in stand wordt 
gehouden. Er is zodoende geen geld op voorhand expliciet begroot voor onderhoud voor deze ac-
commodatie. In 2018 is er € 5.800,- uitgegeven n.a.v. inbraakschade waarvan € 5.300,- door de ver-
zekering is gedekt. 

R J CDA19 Blz. 43 Huys ten Donck 
voorbereidingen haven. 
Kosten 38.600 

Waaraan zijn deze kosten besteed t.a.v. 
voorbereiding van het haventje 

Er zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het krediet te bepalen voor werkzaamheden 
van herstel historische haven: 
• Projectbegeleiding en besteksvoorbereiding. 
• Bodemonderzoeken. 
Ook is de bomenkap voorbereid en uitgevoerd. 
Alles was er op gericht om zo snel mogelijk na raadsbesluit te kunnen starten met de werkzaamhe-
den in verband met de subsidies en sponsoring. 

R J CDA20 Blz. 43 Openbaar groen 
dagelijks onderhoud. 

Wat voor financieel effect heeft deze struc-
turele toename in de kosten voor het ge-
wenste onderhoudsniveau van ons open-
baar Groen? 

Met de genoemde structurele verhoging van het budget wordt het afgesproken onderhoudsniveau 
gehaald. Voor wat betreft het gewenste, hogere, onderhoudsniveau wordt in 2019 een pilot uitge-
voerd in een deel van de gemeente.  

R J CDA21 Blz. 53 Vluchtelingen 
voordelig bedrag 60.400 

Hoe kan het gebeuren, dat in de periode 
2015- 2017 abusievelijk 60.000 teveel is be-
taald. Onvoldoende controle! 

De wijze van factuurafhandeling is op dit onderdeel in de periode 2015-2017 niet goed genoeg geble-
ken. Dit is door verscherpte controle in 2018 aan het licht gekomen. De teveel betaalde middelen zijn 
terug ontvangen. Tevens heeft de afdeling concerncontrol onderzoek verricht en aanbevelingen ge-
geven om herhaling in de toekomst te voorkomen. Alle aanbevelingen van concerncontrol zijn over-
genomen.  

R J CDA22 Blz. 53 Mantelzorgwaar-
dering 

Deze belangrijke groep wordt nog onvol-
doende bereikt, wat wordt hier aan gedaan? 

In 2018 is Facet gestart met het huisartsenproject, waarmee we meer mantelzorgers willen vinden 
door de bekendheid over mantelzorg onder huisartsen te vergroten, het doorverwijzen makkelijker te 
maken en de drempel voor mantelzorgers te verlagen. Dit gebeurt via het geven van voorlichting, 
kennismaken met POH-ers en assistenten en het verstrekken van informatietasjes over mantelzorg. 
 
De Bibliotheek Aan Zet heeft in samenwerking met de mantelzorgconsulenten een speciale mantel-
zorgkast met boeken en informatie voor mantelzorgers ingericht.   
 
Tijdens de Week van de Mantelzorg  in november is aandacht besteed aan het onderwerp mantel-
zorg. Er zijn, samen met verschillende partners, diverse activiteiten georganiseerd. 

R J CDA23 Blz. 55 WMO begeleiding Het nadeel van 602.400. Wanneer ontvan-
gen wij uitgebreide details hierover? 

 Er is een onderzoek gestart naar de oorzaken van de kostenstijging bij Wmo Begeleiding en de mo-
gelijke beheersmaatregelen. Dit wordt afgerond in het najaar van 2019. 

R J CDA24 Blz.. 67 het “gat” 
A15/A16  62500 Kosten 
Advies. 

Dit zijn relatief hoge kosten. wat is de reden 
van zo’n aanmerkelijk bedrag voor een “ad-
vies”? 

Naast advieskosten is dit bedrag ook voor de plankosten (interne uren) geraamd. Hierbij valt te den-
ken aan overleggen met projectteam, Rijkswaterstaat, bewoners en de marktconsultaties. 

R J CDA25 Blz. 63 Luchtkwaliteit Si-
tuatie twee wegen 

De raad is geïnformeerd naar onderzoek 
walstroom. Voor een bedrag van 10 k. 
Er is een bedrag van 35 k beschikbaar. voor 
situatie 2 wegen en walstroom.  Wat is twee 
wegen?  

Onderzoek naar de Rijnsingel i.v.m. hoge concentraties voor luchtverontreiniging. Onderzoek naar 
invloed busverkeer Oranjestraat op luchtkwaliteit.  
Het onderzoek naar walstroom is gestart 
Voor de zomervakantie volgt een RIB met de stand van zaken van de lopende onderzoeken. 
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R J CDA26 Blz.63 Begraafplaatsen Wanneer verwacht men nu de uitbreiding 
van de begraafplaats? 

Start uitbreiding is in 2019.  

R J CDA27 Blz. 103 Haven Hoe staat het met het onderzoek naar wal-
stroom? Is de elektriciteitskast Blz. 165) het-
zelfde als walstroom? 

De elektriciteitskast op blz.165 heeft betrekking op de voorziening voor Groenenboom en staat los 
van de walstroom. 

R T CDA28 Blz. 5Lease Wagenpark Wat zijn de extra kosten voor het verduurza-
men van het wagenpark? 

De transitie van eigen beheer naar lease vindt plaats in 5 jaar. De extra kosten voor het verduurza-
men van het wagenpark over deze 5 jaar bedragen €650.900,-. Dit bedrag wordt via de verdeelsleu-
tel verdeelt over de drie gemeenten.  
• 2019 €123.100 
• 2020 €133.200 
• 2021 €129.500 
• 2022 €129.300 
• 2023 €135.800 
• Totaal €650.900 

R T CDA29 Blz. 8  WMO begeleiding De kosten stijging komt mogelijk deels door 
de huidige inkoopsystematiek. 
Wat ligt hieraan ten grondslag?  

Het onderzoek naar de oorzaken van de kostenstijging en mogelijke beheersmaatregelen is lopende 
en wordt afgerond in het najaar van 2019. 

R T CDA30 Blz. 8 WMO begeleiding Hoe ziet de uitsplitsing van de stijging er uit 
verdeeld over de componenten “aantal”, 
“complexiteit” en “inkoopsystematiek”? 

De gevraagde uitsplitsing wordt gemaakt. Duidelijk is inmiddels wel dat de gekozen inkoopsystema-
tiek niet de oorzaak is. Antwoorden komen in het najaar van 2019 beschikbaar via het lopende on-
derzoek. Zie ook het antwoord op vraag CDA 23 en 29. 

R T CDA31 Blz. 17 7.5 Begraven Deze kosten zijn alleen in 2019 opgenomen. 
Zijn deze kosten niet van structurele aard? 

De kosten zijn inderdaad structureel en worden in de begroting 2020 structureel opgenomen. 

R T CDA32 Blz. 24 Geluidsreductie 
Rotterdamseweg 146 K 

De Rotterdamseweg is in eigendom van het 
waterschap. Waarom draagt de Gemeente 
hieraan bij? 

De gemeente is ook verantwoordelijk voor het geluid afkomstig van de Rotterdamseweg en betaald 
daarom mee aan de meerkosten van het geluidsreducerend asfalt. 

R J CU01 Blz 11 / Bestuur- over-
heidsparticipatie  

Binnen het project overheidsparticipatie zijn 
verschillende trajecten geëvalueerd en be-
sproken. De aanjaaggroep zou een rol blij-
ven spelen m.b.t. monitoring. Wat is de 
stand van zaken m.b.t. de doorstart van de 
aanjaaggroep? Hoe vaak zijn er gesprekken 
gevoerd m.b.v. de mindmap en wat waren 
de resultaten en effecten? 

Er wordt momenteel gewerkt aan de evaluatie van de participatie-instrumenten. Hiervoor wordt een 
plan van aanpak opgesteld. De aanjaaggroep wordt bij de evaluatie betrokken. 
De ‘mindmap’ wordt gebruikt bij gesprekken met initiatiefnemers voor ideeën. De mindmap is één 
van de instrumenten die geëvalueerd zal worden. Over het gebruik van de ‘mindmap’ wordt u met de 
evaluatie nader geïnformeerd. 

R J CU02 Blz 22 / route buslijn 601 De route 601 is aangepast. Is het ook mo-
gelijk om de bus langs de begraafplaats 
‘Vredehof’ te laten rijden?  

Dit is in de huidige dienstregeling niet mogelijk. Periodiek wordt op basis van reizigersinformatie en 
routering bezien of aanpassingen benodigd zijn. Deze suggestie nemen we mee en wordt in dat ka-
der afgewogen. 

R J CU03 Blz 32/ Onderwijshuis-
vesting  

Voor De Driemaster en de Dr Schaepman-
school zijn nog geen geschikte plekken ge-
vonden voor nieuwbouw en/of verbouwing. 
Het schoolbestuur onderzoekt de mogelijk-
heden. Wat zijn hierbij de kaders vanuit de 
gemeente meegegeven? 

Voor De Driemaster is in eerste instantie gezocht naar een geschikt bestaand gebouw. Dit is niet ge-
lukt. De beoogde locatie is nu de huidige locatie van De Driemaster. Uitbreiding van de Dr. 
Schaepmanschool maakt deel uit van de ruimtelijke verkenning van het gebied Huishoudschool/Jo-
riskerk. Gekeken wordt naar de mogelijkheid van uitbreiding aan de achterkant van de Dr. 
Schaepmanschool. 
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R J CU04 Blz 34/ Leerlingenvervoer Is het mogelijk om een uitsplitsing te krijgen 
van het nadeel van 27.800 euro op de pos-
ten individueel leerlingen vervoer, toename 
van vervoer en extra inzetten projectleider.  

Personeel van derden: € 7.566,21 
Advieskosten: € -2.715,89 
Eigen bijdrage: € 1.683,90 
Vervoerskosten:€  -34.347,33 
 
Totaal € -27.813,11 

R J CU05 Blz 38 / Sportaccommo-
daties 

Kunnen wij inzicht krijgen in de resultaten 
van de enquêtes in interviews die Sport en 
Welzijn houdt om de klanttevredenheid te 
monitoren? 

Er zijn nog geen actuele gegevens beschikbaar die betrekking hebben op de (nieuwe) situatie vanaf 
1 april 2018. De verschillende gesprekken en enquêtes worden momenteel door Sport en Welzijn in-
gepland met de gebruikers. Zodra deze informatie beschikbaar is, zal de raad middels een raadsin-
formatiebrief hierover geïnformeerd worden. De verwachting is dat dit in het 4e kwartaal van 2019 zal 
plaatsvinden. 

R J CU06 Blz 40/ Crezeépolder In 2018 is er gesproken over parkeerproble-
men. Tot nu toe is zijn er geen parkeervoor-
zieningen getroffen. Wanneer gaan deze 
komen? 

Momenteel vinden er gesprekken plaats over de mogelijkheden om het aantal parkeerplaatsen te 
vergroten voor de Crezéepolder. 

R J CU07 Blz 41 / Sportbeleid en 
activering 

De begroting na wijziging is €260.900 lager 
dan de initiële begroting. De optelsom van 
dit bedrag zou terug te vinden moeten zijn in 
de 1e en/of 2e turap van 2018. Kan worden 
aangegeven op welke plekken we in de tu-
rap(s) deze optelsom kunnen maken? (NB. 
Deze vraag is besproken in werkgroep KAS, 
daar is voorgesteld deze vraag schriftelijk in 
te dienen) 

U kunt dit terug vinden in bijlage 2 van deze beantwoording. 

R J CU08 Blz 48 / Jeugdwerk Vanaf 2019 wordt ook het budget jeugd-
werk- zoals in de toelichting bij het budget 
sportbeleid voorgesteld - volledig afgestemd 
op basis van de bestedingen aan FACET? 
Kan er iets meer toelichting komen op deze 
zin? Wat wordt bedoeld met ‘volledig afge-
stemd op basis van de bestedingen’ 

Verwijzend naar de raadsinformatiebrief van 18 januari 2019 worden de budgetten, waaruit de bijdra-
gen voor de door Stichting Facet Ridderkerk geleverde producten worden betaald, aangepast aan de 
geldende productprijzen.  
 
Momenteel wordt, in samenspraak met Stichting Facet Ridderkerk, een heroriëntatie op de huidige 
ingekochte producten uitgevoerd. Op basis van de inhoudelijk heroriëntatie zullen de kostprijzen, in-
clusief de bijbehorende financiële gevolgen voor de komende jaren inzichtelijk worden gemaakt. U 
zult hier aan het eind van dit jaar over worden geïnformeerd.  

R J CU09 Blz 49 / Noodfonds Het noodfonds van €25.000 is beperkt ge-
bruikt. In het verleden is aangegeven dat er 
behoefte was aan een dergelijk budget (om 
eerste nood te lenigen, erger te voorko-
men). Hoe kan het beperkte gebruik worden 
verklaard?  

Het noodfonds wordt ingezet op basis van de vragen van inwoners (vraaggericht inzet). Indien er vra-
gen zijn wordt eerst gekeken of deze vanuit voorliggende voorzieningen opgepakt kunnen worden. 
Indien dit niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van het noodfonds. Kosten die in 2018 o.a. vergoed 
zijn: taxikosten en bekostiging geldig ID om in te kunnen schrijven op school. 

R J CU10 Blz 49/ lokale jeugdhulp Er is een toename van lokale jeugdhulp. 
Gaat het hier om lichtere zorg? En zo ja, 
zou dat kunnen betekenen dat we naar de 
voorkant van de zorg kruipen of is dat te op-
timistisch? 

In 2018 is in verhouding meer gebruik gemaakt van lokaal gecontracteerde jeugdhulp, tegelijkertijd 
kan daarmee niet de conclusie worden getrokken dat daarmee het lek boven is gezien de toename in 
de specialistische GGZ.  
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R J CU11 Blz 49 / inzet wijkteams Er is uitval/vertrek van medewerkers. Dit 
kon niet opgevuld worden. Welke maatrege-
len neemt het college om dit in de toekomst 
te voorkomen?  

Er is een aantal keer per jaar overleg met de managers van de gecontacteerde partijen inzet wijk-
teams. Tijdens deze overleggen, maar ook tijdens de accountgesprekken met de partijen afzonder-
lijk, is en wordt aandacht gevraagd voor het vertrek en het opvullen van de vrijgekomen functies. 
Naar aanleiding hiervan heeft een aantal partijen een flexibele schil ingeregeld of maakt gebruik van 
een werving- en selectiebureau om snel op de vraag in te kunnen spelen. 

R J CU12 Blz 51 / City Challenges Wat is of wordt met de uitkomsten van de 
city challenges gedaan? Wordt hier een ver-
volg aangeven, zowel in verdere uitwerking 
als ook nieuwe city challenges in 2019? 

Over de uitkomsten van de City Challenges vinden gesprekken plaats met Facet over de uitvoerbaar-
heid. Daarnaast zal eind juni 2019 in een overleg met de Wmo zorgaanbieders extra op de regeling 
worden gewezen. Voordat besloten wordt een vervolg te geven aan City Challenges zal het proces 
opnieuw tegen het licht worden gehouden. 

R J CU13 Blz 53, Mantelzorgwaar-
dering 

Het toegekende budget wordt niet volledig 
benut. Dit terwijl er in Ridderkerk een groei-
ende groep mantelzorgers aangeeft het 
zwaar te hebben. Kunnen wij inzicht krijgen 
in de acties die zijn genomen om het budget 
ten volle te benutten? 

In 2018 is Facet gestart met het huisartsenproject, waarmee we meer mantelzorgers willen vinden 
door de bekendheid over mantelzorg onder huisartsen te vergroten, het doorverwijzen makkelijker te 
maken en de drempel voor mantelzorgers te verlagen. Hierdoor zal het budget beter benut worden. 
Zie ook het antwoord op vraag CDA22. 

R J CU14 Blz 54 / Welzijn op recept Door onvoldoende formatie kon de uitvoe-
ring van ‘welzijn op recept’ in 2018 niet wor-
den uitgevoerd. Wordt dit inmiddels wel uit-
gevoerd? 

Er is een nieuwe medewerker gestart die de uitvoering van ‘Welzijn op Recept’ oppakt. Hierover wor-
den gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met Facet en de huisartsen in Ridderkerk. 

R J CU15 Blz 54 / Wmo algemene 
voorzieningen 

Er zijn minder projecten van start gegaan 
om innovatie, preventie te bevorderen. 
Welke acties zijn er genomen om dit budget 
voluit te benutten?  

Over de via City Challenge ontvangen ideeën wordt met Facet gesproken over de uitvoerbaar-
heid. Daarnaast zal eind juni 2019 tijdens een overleg met Wmo zorgaanbieders extra op deze be-
staande regeling gewezen worden. Ook is deze regeling altijd voor geïnteresseerden vindbaar via  de 
gemeentelijke websites. 

R J CU16 Blz 55/ WMO- HH PGB 
en ZIN 

Bij Huishoudelijke Verzorging PGB staat dat 
het tarief niet gestegen is. Bij ZIN staat dat 
het tarief wel gestegen is. Kunt u uitleggen 
waar het verschil in tariefstijging vandaan 
komt? 

De stijging van het tarief voor ZIN is het 
gevolg van de invoering van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘reële kostprijs bij thuison-
dersteuning’ en de ontwikkelingen van de Cao Verpleging en Verzorging Thuis (VVT). Deze wijzigin-
gen hebben geen gevolgen gehad voor het PGB tarief.  

R J CU17 Blz 58/  Uitkeringen le-
vensonderhoud 

We komen te weinig toe aan het voorkomen 
en bestrijden van misbruik van sociale voor-
zieningen. Wat is er nodig om wel in te kun-
nen zetten op voorkomen en bestrijden van 
misbruik? 

In maart 2019 zijn we ermee begonnen om handhaving in het sociale domein integraal in te richten. 
Daartoe wordt het proces opnieuw beschreven en daarna geïmplementeerd en geborgd. Dit moet lei-
den tot een efficiëntere uitvoering en een grotere naleving van verplichtingen. 
 

R J CU18 Blz 63 / Beweegmakelaar Kunt u  de verklaring van opbrengst be-
weegmakelaar uitbreiden op de volgende 
elementen,  
 
Door welke zorgverleners, instanties is de 
beweegmakelaar ingeschakeld. 
  
Is er iets te zeggen over doelgroepkenmer-
ken?  
 
Zijn de gewenste effecten ook bereikt?  
Wat zijn de kosten hiervan? 

De beweegmakelaar is ingeschakeld via de volgende kanalen: 
Huisartsen 16,85%, maatschappelijk werk/gebiedsteam 2,17%, fysiotherapeuten 12,5%, diëtisten 
7,07%, gemeente 4,89%, psychologen/coaches 1,63%, primair onderwijs 4,89%, tijdelijke beweeg-
programma’s 3,80%, website/mond tot mond 38,59%. 
 
0-3 jaar 2,17%, 4-12 jaar 4,89%, 13-19 jaar 4,89%, 20-49 jaar 28,26%, 50-64 jaar 34,78%, 65+ 25%.  
 
In 2018 zijn door Beweegmakelaar Ridderkerk 184 mensen uit de prioritaire doelgroepen bemiddeld. 
Daarvan zijn 168 (91,3%) mensen gaan bewegen waarvan 159 (94,6,%) structureel. 
 
In 2018 is € 102.040,- uitgegeven. 
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R J CU19 Blz 64 / Rookvrij U geeft aan dat enkele speeltuinen in Rid-
derkerk rookvrij zijn geworden. Om welke 
speeltuinen gaat het? En wordt hier in 2019 
e.v. nog een vervolg op gegeven? 

Het gaat concreet om speeltuinvereniging Slikkerveer. In 2023 dienen alle speelterreinen rookvrij te 
zijn. 

R J CU20 Blz 64 / Actie Steenbreek Is de actie regenton gestopt? Wat heeft dit 
de gemeente gekost? Heeft het college nog 
plannen om de actie nogmaals in te zetten? 

De actie eindigde voor de zomer van 2018. Er zijn 670 regentonnen afgenomen. Dit heeft de ge-
meente ruim €15.000 gekost. Omdat de belangstelling terugliep, wordt momenteel nagedacht over 
de vorm en inhoud van een nieuwe actie om inwoners bewust te maken van hun rol.  

R J CU21 Blz 69 / Omvang huis-
houdelijk afval 

De omvang huishoudelijk restafval per inwo-
ner per jaar was in 2018 233 kg. Dat is meer 
dan de jaren ervoor (schommelt al een aan-
tal jaar rond de 225 kg). Wat is de oorzaak 
van deze stijging?  

Door de groei van de economie wordt er meer gekocht en derhalve ook meer weggegooid. Dit is een 
landelijke trend. Door een goed afvalbeleid, waarbij mensen het restafval goed kunnen scheiden in 
grondstoffen (zoals glas, papier, textiel etc.) en afval, kan het aantal kilo’s worden verminderd. 

R J CU22 Blz 86 /Automatische 
kwijtscheldingsprocedure 

Wat is de oorzaak dat na afwijzen automati-
sche toets na regulier verzoek alsnog 168 
van de 241 indieners hun verzoek hebben 
toegewezen gekregen? Kunnen we conclu-
deren dat er nog verbeteringen mogelijk zijn 
in de automatische toets om het percentage 
toewijzing te kunnen verhogen? 

De automatische toets wordt uitgevoerd door Stichting Inlichtingenbureau. Zij gebruiken hiervoor ge-
gevens van de Rijksbelastingdienst, de RDW en het UWV. Het Inlichtingenbureau die de automati-
sche toets uitvoert houdt geen rekening met persoonlijke en gewijzigde omstandigheden. In het geval 
dat mensen door het Inlichtingenbureau worden afgewezen op grond van de persoonlijke of gewij-
zigde omstandigheden is er een mogelijkheid voor maatwerk bij het beoordelen van een nieuwe aan-
vraag. Hierdoor kunnen aanvragen alsnog worden toegewezen.  
Het verbeteren van de automatische toets is niet aan de gemeente.  

R T CU23 Blz 19 / Fundament 
Maatschappij 

Op 20 februari is er een presentatie ge-
weest mbt het verbeterprogramma. Welke 
resultaten zijn er al te delen m.b.t fase 2 en 
3?  

- Welke processen zijn al verbeterd en 
wat zijn hiervan de effecten voor 
clienten en de wijkteams? 

- Wat is de stavaza mbt digitalisering 
van de dienstverlening? 

Wat is de stavaza met betrekking tot de ont-
wikkeling van een helder beleidsproces? 

Zie raadsinformatiebrieven: 
- Opbouw budget Onze Maatschappij ons domein van 7 juni 2019. 
- Structureel benodigd budget sociaal domein van 7 juni 2019. 

 
U heeft een uitnodiging ontvangen voor de commissiebijeenkomst over het sociaal domein op 18 juni 
a.s. 

R K CU24 Algemeen We missen in de kaderbrief het Interbe-
stuurlijk Programma. We nemen aan dat dit 
ook een van de belangrijke opgaven is voor 
de komende jaren. In hoeverre is de financi-
ele impact al mee te nemen in de begroting 
2020 – 2023?  

De benodigde budgetten zijn sterk afhankelijk van de beleidsmatige keuzes die gemaakt worden om 
invulling te geven aan het IBP. De komende jaren zullen hiervoor voorstellen inclusief de benodigde 
middelen worden voorgelegd. Op voorhand is het niet in te schatten hoeveel geld nodig zal zijn.  

R J EvR01 BLZ 13 Hoe is het mogelijk dat UWV lasten soms 
wel en soms niet in de rekening worden op-
genomen, is er geen sprake van vaste pre-
mie? 

Nee, er is geen sprake van een vaste premie.  
Doordat gekozen is om eigenrisicodrager te zijn, betalen we zelf de WW- en WIA –lasten. 
Wanneer aanspraak gemaakt wordt op WW, belast het UWV dit aan ons door. 
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R J EvR02 BBLZ 13 De kosten van de Blauwkai zijn een stuk la-
ger dan bij de BAR uitgeverij. 
Heeft de gemeente eig zicht op de prestatie 
of deze krant ook daadwerkelijk huis aan 
huis wordt verspreidt? 
Dit is in onze waarneming niet het geval, zo 
kan het inderdaad goedkoper zijn. 

De bezorgkwaliteit van Het Zuiden (Persgroep) was bij het begin van de contractperiode zeker min-
der dan die van De Combinatie (BAR Uitgeverij). Inmiddels heeft de Persgroep maatregelen in de be-
zorging genomen waardoor wij op grond van eigen onderzoek kunnen vaststellen dat op dit moment 
aan de aanbestedingseisen wordt voldaan 

R J EvR03 BLZ 14 De waardering voor de algehele gemeente-
lijke dienstverlening is 5.8 uit 10. 
De peiling is echter uit 2016, waarom deze 
oude cijfers als juist een beeld gewenst is 
hoe het huidige beleid uitwerkt? 

De waardering voor de algehele dienstverlening door inwoners is 6,9 uit 10. Dit cijfer komt uit de Bur-
gerpeiling 2018.  
De score van 5,8 uit 2016 waar in de vraag naar wordt verwezen betreft de waardering van de alge-
hele dienstverlening door ondernemers. Dit cijfer komt uit de ondernemerspeiling 2016. Eind 2019 
wordt er opnieuw een ondernemerspeiling uitgevoerd. Zie CDA07. 

R J EvR04 BLZ  23 Er is in 2018 is besloten camera’s te plaat-
sen bij de bussluis aan de rijksstraatweg 
met het ook op een veilige en leefbare 
woonomgeving. 
Waarom niet dezelfde maatregel bij het inrij-
verbod vrachtwagens met hetzelfde doel? 
Dit inrijverbod wordt namelijk massaal over-
treden. 

Op een uiterst zorgvuldige wijze is in overleg met CVOM de bussluis Rijksstraatweg voorzien van ca-
merahandhaving. Wanneer na evaluatie blijkt dat deze camerahandhaving voldoende effect heeft 
wordt onderzocht of dit ook op andere locaties mogelijk is.   

R J EvR05 BLZ  39 Met  Huys ten Donck is in de zomer 2018 
een intentieovereenkomst getekend. Zijn 
hierin toezeggingen gedaan voor financiële 
ondersteuning? 

In de intentieovereenkomst met de stichting Het Huys ten Donck zijn geen toezeggingen gedaan voor 
financiële ondersteuning. 

R J EvR06 BLZ 68  Het ontbrekende deel van de afscherming 
A15/16 zou moeten worden gerealiseerd. 
Rijkswaterstaat biedt geen zekerheid op een 
succesvol project. Wat is er toch aan de 
hand? 

In een RIB wordt uw raad voor de zomer op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. 

R J EvR07 BLZ 146 Bij borgstellingen wordt uitgelegd  hoe de fi-
naciele aansprakelijkheid ligt T.O.V. woonvi-
sie, maar gemeentes zijn ook gezamenlijk 
aansprakelijk voor andere corporaties. 
In hoeverre kan dit nog gevolgen hebben 
voor Ridderkerk als het miljarden debacle 
VESTIA zich nog verder ontwikkeld? 
Er is daar namelijk nog steeds sprake van 
zeer grote tekorten! 

Voor Vestia ligt er een saneringsplan. Ten aanzien van het oplossen van de Vestia problematiek 
vindt nog uitwerking plaats, onder andere in relatie tot het afslanken van de Vestia portefeuille. Rid-
derkerk heeft met Vestia geen leningen via een achtervangovereenkomst. Wel heeft Ridderkerk met 
Vestia een gewaarborgde geldlening van ruim 1,2 miljoen euro tot 2037. De gemeente Ridderkerk 
staat in dat geval garant voor het betalen van de rente en aflossing van de lening aan de bank als 
Vestia niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. 

R T EvR08 BLZ  5 Het wagenpark gaat naar lease, uitgangs-
punt zou moeten zijn: een beteredeal, maar 
toch is meer geld nodig. 

Er is meer budget nodig omdat de investeringsbedragen van de voertuigen in eigen beheer zeer ver-
ouderd zijn (10 tot 15 jaar oud). Deze bedragen zijn al in de periode voor de BAR-organisatie niet 
meer aangepast. In de huidige tijd zijn voertuigen in aanschaf duurder in verband met moderne tech-
nieken. Ook is meer budget nodig vanwege het verduurzamen van het wagenpark. Vooral op het ge-
bied van duurzame aandrijving (elektrisch, waterstof of C02 saving diesel). De bedragen verschillen 
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Vraag is dus waarom meer geld nodig is en 
waarom de bedragen in de volgende jaren 
verschillen? 

per jaar vanwege nog niet vervulde afschrijvingstermijnen van voertuigen in eigen beheer. Niet alle 
voertuigen worden zodoende in één jaar geleased, hier wordt 5 jaar voor uitgetrokken. 

R T EvR09 Blz 24 Er is een keerwand geplaatst in het Don-
ckse Bos voor 127.000,- EURO hoe is het 
mogelijk dat kosten van het Donckse bos 
voor rekening van de gemeente komen? 

Er staat een krediet gereserveerd voor de vervanging van een houten keerwand. Deze is in beheer 
bij de gemeente. De keerwand ondersteunt het voet- en fietspad van de Benedenrijweg. De keer-
wand heeft als naamgeving binnen het beheersysteem “Keerwand Donkse bos” omdat deze tegen 
het Donckse bos aan ligt. De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd.     

R J GL01 22, bus 601 Waarom is er niet gekozen voor elektrische- 
of waterstof bussen? 

Het belang lag hierin het zo snel mogelijk vervangen van de sterk verouderde bussen. Het was geen 
formele inkoopprocedure waarin we een wens konden uiten voor elektrische bussen.    

R J GL02 70, wonen Hoeveel woningen zijn er totaal aan de 
voorraad toegevoegd in 2018? 

In 2018 zijn 30 woningen in de vierde fase van het centrum, 9 woningen aan de Lagendijk en 8 wo-
ningen aan de Riederwerf opgeleverd. 

R K GL03 Statiegeld Ridderkerk neemt deel aan de zogenaamde 
statiegeld alliantie. Welke acties  wil het col-
lege concreet nemen om statiegeld te be-
vorderen?  

De statiegeldalliantie is een organisatie die lobbyt bij de Nederlandse regering voor de invoer van 
statiegeld op blik en plastic flesjes. Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatie-
ven, bedrijven en milieuorganisaties hebben zich vanaf 2017 massaal bij de statiegeldalliantie aange-
sloten. De statiegeldalliantie vraagt dit aan organisaties om de rijksoverheid te kunnen laten zien 
hoeveel steun er in het gehele land bestaat voor de invoer van statiegeld. Ook de gemeente Ridder-
kerk heeft haar steun betuigd door zich bij de statiegeldalliantie aan te sluiten. Er worden hierbij geen 
concrete acties van de gemeente Ridderkerk verwacht.  

R K GL04 Plastic afval Is het college bereid om in gesprek te gaan 
met o.a. lokale supermarkten/winke-
liers/markt om het gebruik van verpakkingen 
terug te dringen? 

De gemeentelijke overheid heeft een signaleringsfunctie. We hebben nu de focus op de afvalbeleids-
plannen en daarmee het huishoudelijk afval. Daar zetten we o.a. in op preventie. Ook via de vereni-
gingen werken we aan bewustwording. De inzameling van het medisch afval wordt inmiddels via de 
NV BAR afvalbeheer geregeld.  De gemeentelijke overheid heeft periodiek overleg met ondernemers 
en zal daar duurzaamheid op de agenda zetten. Volgend jaar zullen we daar ook een verdiepings-
slag in maken i.v.m. de activiteiten rondom de circulaire economie. 

R K GL05 Woningbouw a)Verschillende gemeenten zijn bezig met 
flexwoningen voor zgn. ‘spoedzoekers’. 
Mensen die per direct een woning nodig 
hebben. Hoe kijkt Ridderkerk hier tegen 
aan? Zijn er concrete plannen?.  B) zijn er 
mogelijkheden om kantoorpanden in Ridder-
kerk om te bouwen naar (tijdelijke) wonin-
gen? 

A) Ridderkerk heeft geen concrete plannen voor flexwoningen.  
B) Ridderkerk wil initiatieven op de haalbaarheid toetsen en waar mogelijk faciliteren. 

R J LR01 Blz 11  bestuur Voor welk bedrag heeft de gemeente het 
koningspleinfestijn ondersteund? Ook bv in-
dien dranghekken zijn aangeschaft en wel-
licht onder een andere post zijn wegge-
schreven. 

In 2018 heeft de gemeente de Koningsplein-feestweek in totaal voor € 26.750 ondersteund. 
Er zijn dranghekken geleverd conform het geldende evenementenbeleid. 

R J LR02 Blz 39 cultureel erfgoed Wat is de grondslag geweest om een subsi-
die te verlenen voor een feestelijke opening 
Huys ten Donck speelhuisje. 

De grondslag is artikel 7, 5e lid van de Subsidieverordening onroerend cultureel erfgoed Ridderkerk 
2013: “Aan private personen en rechtspersonen kan een subsidie worden toegekend voor projecten 
die tot doel hebben bij te dragen aan draagvlakverbreding, publieksparticipatie en kennis ten 
aanzien van het onroerende cultuurhistorische erfgoed in de gemeente Ridderkerk.” 

R J LR03 Blz 47 maatwerk dienst-
verlening -18 

Hoeveel gezinnen hebben een cadeaubon 
gehad en wat is de hoogte geweest van dit 
bedrag. 

55 gezinnen hebben een cadeaubon ontvangen van €15 euro. 
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R J LR04 Blz 69 prestatie-indicato-
ren 

Restafval 759.000 is dit gegarandeerd uit 
Ridderkerk of is dit een schatting of gemid-
delde 

Dit is een prognose. Het vierde kwartaal is gebaseerd op het gemiddelde van de realisatie van de 
eerste drie kwartalen. 
Inmiddels is de afrekening van het HVC binnen en de hoeveelheid is uiteindelijk 728.000 geworden. 

R J LR05 Blz 28 arbeids-
markt/werk/onderwijs 

Percentage lokale inkoop ruim 27%, is al 
het onderhoud gemeentehuis (bv vloerbe-
dekking) lokaal aanbesteed? 

Het inkoopbeleid van de gemeente is hierbij bepalend. Daar waar mogelijk is lokaal ingekocht. De 
vervanging van de vloerbedekking is Europees aanbesteed. 

R T LR06 blz 5 Programma 1 Hoeveel FTE boa’s zijn er in 2018 geweest? 
En hoe zijn de boa’s zichtbaar in 2019 

In 2018 was de inzet in totaal 6,4 FTE: 
- 4,8 FTE (inclusief biketeam) 
- 1,6 FTE extra vanuit het afvalbeleidsplan 

 
In 2019 was de inzet in totaal 7,16 FTE: 
- 5,8 FTE (inclusief biketeam) 
- 1,36 FTE extra vanuit het afvalbeleidsplan 

 
De BOA’s zijn in 2019 nog beter zichtbaar omdat ze meer verspreid over de dag en avond ingezet 
gaan worden. Met name de avonddienst wordt vaker ingezet om de zichtbaarheid en het aanwezig-
heidsgevoel bij de inwoners te versterken. Tevens wordt op deze manier overlast in de avonduren 
effectiever aangepakt. 

R T LR07 blz 5 Programma 1 Wat waren de kosten van het wagenpark 
toen het nog in eigen beheer was? 

De kosten van het BAR wagenpark in eigen beheer zijn in 2019 €991.000. Vanwege de slechte staat 
van het wagenpark zou dit bedrag in de eigen beheer variant per jaar stijgen. Als voorbeeld in 2020 
€1.147.000 enz. 

R T LR08 blz 5 budgettaire wijzigin-
gen  

Moeten wij hieruit afleiden dat de fietsen-
stallingen na 2020 onbewaakt zullen zijn?  

De besluitvorming over het al dan niet bewaken van de fietsenstallingen wordt meegenomen in het 
ontwikkelperspectief centrum en het mobiliteitsplan.    

R T LR09 Blz 6 programma 2 veilig-
heid 

Diverse kleine mutaties -32.000 enz. 
Wat is het overzicht van deze kleine muta-
ties 

Het betreft hier een aanvulling op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (€ 
13.000) en het verlagen van de inkomsten voor bouw- en woningtoezicht inzake het opleggen van 
dwangsommen (€ 19.000). 

R T LR10 Blz 7, Cultuur, sport, 
groen 

Is in 2019 de sporthal nog deels verhuurd? 
Daar de aframing in 2019 bedrag van 
€65.000 is en vanaf 2020 het bedrag van 
€77.700. Zo niet wat is dan de reden? 

Tot maart 2019 is sporthal Beverbol verhuurd geweest.  

R T LR11 Blz 7,  Jeugd (hulp)  Rijksvaccinatieprogramma is overgeheveld 
naar gemeenten. Hiervoor ontvangt ge-
meente een uitkering in gemeentefonds. De 
hoogte is €78.000 per jaar. Waarom staat 
deze dan negatief vermeld. Dit bedrag ont-
vangen we toch middels uitkering? 

De min staat voor een nadeel, vanuit de gedachte dat dit voor de gemeente een last is in programma 
7 Jeugd(hulp).  
De uitkeringen die we vanuit de overheid ontvangen staan in programma 12 op blz. 9,  waarvan de  
€ 78.000,- onderdeel uitmaakt. Per saldo is dit in evenwicht. 

R T LR12 Blz 12 5.7  Frequentie 
dagelijks onderhoud 
openbaar groen 

Wat wordt de frequentie 
Inmiddels is de japanse duizendknoop op 
nog 3 plaatsen opgedoken, is dit meegeno-
men? 

Dit is afhankelijk van de bewerking. Als voorbeeld: frequentie schoffelen wordt 7 keer. De locaties 
worden gemonitord en meegenomen in de bestrijding. 

R T LR13 blz 12, Verkeer, vervoer, 
wegen 

Hogere kosten straatwerk reinigen door o.a. 
groter areaal, kortom groter gebied. Waar-
door is het gebied groter. Is dit deels de 
nieuwbouw? Dit vergroot nog verder ivm 

Bij de jaarrekening is geconstateerd dat er een achterstand was met de arealen. Dit is hersteld. 
Jaarlijks met het opstellen van de begroting wordt de areaalwijziging opgenomen en verwerkt. Dit om 
actueel de begroting te laten aansluiten met de werkelijkheid. 
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toekomstige plannen dan 2019 en de bedra-
gen staan even hoog tot 2022. Wat is re-
den? 

R T LR14 Blz 14 budget SPP Wat houdt strategische personeels planning 
in 

De kwaliteit en de kwantiteit van het personeel afstemmen op de toekomstige benodigde en ge-
wenste kwaliteit en kwantiteit. 

R T LR15 Blz 17 Graven: nieuwe graven, meer onderhoud, 
nu eenmalig 40.000 euro, is dit niet structu-
reel door toename graven? 

De kosten zijn inderdaad structureel en worden in de begroting 2020 structureel opgenomen. 

R T LR16 Blz 21 kunstobject ko-
ningsplein 

Is dit incl. onderzoek naar waterornament? Dit is exclusief onderzoek naar waterornament. 
 

R T LR17 Blz 22 rouwcentrum Waardoor is de vertraging opgelopen. Met name langere levertijden van materialen en  tijdens de uitvoering meer dan oorspronkelijk ge-
pland werk aan de constructie en (aan te passen) leidingwerk. Dit betekent veelal een aanpassing 
van de planningen van diverse onderdelen. Zo kan het installeren van audio (beeld en geluid) niet 
eerder nadat de wanden zijn behandeld en de vloer is gelegd. Echter een uitstel van één van deze 
onderdelen levert een probleem op voor de volgende partij vanwege de economische hausse  en de 
volgeboekte agenda’s. Dit levert al snel weken vertraging op in de totale planning. 

R T LR18 blz 27 Programma 5 Waarom 1,1 miljoen voor nieuwbouw drie-
master, renovatie niet mogelijk? 

Er is een beschikking afgegeven voor nieuwbouw.  

R T LR19 Blz 27 Programma 5 Nieuwbouw fontein, in de tekst wordt het 
geld beschikbaar gesteld voor uitbreiding, is 
het nu nieuwbouw of uitbreiding waar het 
geld beschikbaar voor wordt gesteld. 

Het betreft uitbreiding. 

R J P18P01 PG30 nr25. Wanneer kunnen wij een recenter rapportcij-
fer ondernemingsklimaat verwachten? 

In de tweede helft van 2019 vindt er een nieuwe Peiling Ondernemersklimaat (POK) plaats. Op basis 
van die peiling zal het cijfer worden geactualiseerd. 

R J P18P02 PG30 nr28. Wat zijn de leegstandscijfers van de aan-
grenzende/ omliggende gemeenten? 

De cijfers ter vergelijking zijn enkel beschikbaar voor MRDH gemeenten. Cijfers leegstand winkels 
januari 2018 verkooppunten: 
Barendrecht: 14,10% 
Rotterdam: 15,49% 
MRDH totaal: 14,35% 

R J P18P03 PG30 nr29. Leegstand van kantoren daalt van 10,1 in 
2016 naar 4% in 2018. Zeer positief, maar 
wat zijn hiervan de oorzaken? 

De belangrijkste oorzaak is de aantrekkende economie. 

R J P18P04 PG63 C milieubeheer A\ in de jaarstukken 2017&2018 geeft men 
aan dat de geluidgehinderden is terugge-
bracht. Waaruit blijkt dit en hoe is dat geme-
ten? 
B\ welke maatregelen uit het actieplan lucht-
kwaliteit heeft de luchtkwaliteit in 2018 ver-
beterd? 
C\ in 2017 heeft de gemeente nog stappen 
bereikt m.b.t. het dichten van ‘gat west’. In 
januari 2018 is alleen een projectgroep op-

A - Het aantal gehinderden wordt ééns in de vijf jaar berekend bij het opstellen van de geluidsbelas-
tingkaart. De huidige geluidsbelastingkaart, peiljaar 2016, kunt u inzien op https://www.ridder-
kerk.nl/geluidsbelastingkaart 
Zie voor voorbeelden ook in de Rekening, pag. 65, onder D, onder andere de asfalt 
B – Er kan niet per maatregel aangegeven worden hoeveel de luchtkwaliteit daardoor verbetert. Ef-
fecten van maatregelen zijn ook pas vaak op langere termijn zichtbaar. 
C -  In een RIB wordt uw raad voor de zomer op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. 

https://www.ridderkerk.nl/geluidsbelastingkaart
https://www.ridderkerk.nl/geluidsbelastingkaart
soes1210
Markering
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gericht. Welke concrete stappen tot het rea-
liseren van een scherm kunnen we op korte 
termijn verwachten? 

R J P18P05 PG69 F nr59. De hoeveelheid restafval is aanzienlijk ho-
ger t.o.v. 2017 (583.514kg). Wat is hiervan 
de oorzaak? 

In 2016 en 2017 is abusievelijk bij deze indicator de ingezamelde hoeveelheid grofvuil door de NV 
BAR-Afvalbeheer weergegeven en dat is 583.514kg.  

R J P18P06 PG69 F nr60. Het percentage afvalscheiding daalt tov 
2017 (de ambities is enorm te groeien). Wat 
is hiervan de oorzaak? 

De ambitie om te groeien is vanaf de invoering van het nieuwe afvalbeleidsplan, dat is vanaf januari 
2020.  
 
Je hebt altijd fluctuering van cijfers en door de toename van het restafval is ook het scheidingsper-
centage enigszins verlaagd. We gaan er vanuit dat door alle nieuwe interventies van het nieuwe af-
valbeleidsplan het scheidingspercentage zal toenemen vanaf 2020. 

R J P18p07 PG10 bestuur  Sinds 2018 verspreidt het Zuiden de Blauw-
kaai, is dit voldoende om de burger te infor-
meren of moet het cross mediaal worden 
aangepakt? 

Wij informeren volgens het crossmediaal concept. Hiervoor gebruiken wij naast de Blauwkai, Whats-
App, meldingen- en klachtenapp, frontoffice, informatiebrieven en -avonden, etc. etc. Al onze ge-
bruikte media dragen een steentje bij aan het zo goed mogelijk betrekken en informeren van onze 
inwoners. Elk medium dat wij gebruiken in ons crossmediaal concept heeft zijn eigen specifieke voor-
delen en eigenschappen. Het is onze bedoeling bij ons crossmediaal concept dat elk medium doet 
waar het goed in is. 

R J P18P08 PG84 lokale heffingen Hoe en waaraan zijn de inkomsten uit de 
precariobelasting besteed? 

Precariobelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Algemene dekkingsmiddelen zijn bedoeld om 
alle programma’s uit te voeren die de gemeenteraad heeft vastgesteld. De besteding van de precario 
inkomsten is dus niet te koppelen aan een specifieke taak/doel. 

R J P18P09 PG121 oasen Draaien wij als gemeente Ridderkerk, in het 
voorzieningsgebied op voor de reinigings-
kosten die voortkomen uit de lozing van 
GENX door Chemours? 

Nee, dat is niet aan de orde. Dit was wel een dreiging voor de toekomst, wanneer de lozing door 
Chemours gelijk zou blijven of zou stijgen. Dan is Oasen genoodzaakt om extra zuiveringsstappen bij 
te bouwen. Dat kost miljoenen en Oasen is van mening dat die rekening niet bij haar klanten, onze 
burgers, terecht moet komen. Daarom ondersteunt Oasen de beweging van Rijkswaterstaat en de 
provincie Zuid-Holland om de vergunning van Chemours af te bouwen. Omdat er stappen zijn gezet 
om de lozing af te bouwen is realisatie van extra zuivering niet nodig. 

R J P18P10 PG19 veiligheid Bij de presentatie-indicatoren word verwe-
zen naar waarden uit 2017. Waarom zien 
wij hier geen ge-update waarden, want deze 
zijn wel op de bronsite beschikbaar? 

De waarden bij de prestatie-indicatoren worden, conform uitgangspunten, overgenomen van waar-
staatjegemeente.nl. Wij hebben er bij waarstaatjegemeente.nl op aangedrongen tijdig hun informatie 
te actualiseren.  

R J PvdA01 10/bestuur a. Hoeveel wethouders hebben in 2018 en 
2019 wachtgeld ontvangen? 
 
b. Bureau bestuursondersteuning heeft een 
flinke doorontwikkeling doorgemaakt. Uit 
hoeveel personen en fte bestaat dit bureau? 
 
c. Welke stappen zijn tot nu toe gezet om de 
vergunningaanvraag van een jaarlijks terug-
kerend evenement te vereenvoudigen?   
 

Er heeft 1 ex wethouder in 2018 wachtgeld ontvangen en 2 ex wethouders in 2019. 
 
 
16 personen, 14,6 fte. 
 
 
 
In de 1e helft van 2019 is een pilot gedraaid met het afgeven van de vergunning van de Avondvier-
daagse. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement. De verbeterpunten zijn verwerkt in de ontwik-
kelde formulieren. Tevens wordt de website aangepast.  
 

soes1210
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d. Hoeveel inwoners hebben in 2018 het 
collegespreekuur bezocht en wat was de 
top drie van de meest voorkomende onder-
werpen? 

In 2018 hebben 91 burgers het collegespreekuur bezocht. De drie meest gehoorde onderwerpen zijn: 
(woning)bouw mogelijkheden, woningzoekenden/bemiddeling bij urgentieverklaring en onderhoud 
buitenruimte. 

R J PvdA02 11/Ideeëndag a. Hoeveel ideeën zijn geopperd tijdens de 
Ideeëndag van 2018 en met hoeveel ideeën 
is het college aan de slag gegaan of gaat 
het nog aan de slag?  
 
b. Op welke termijn en op welke manier 
wordt aan inwoners teruggekoppeld wat er 
met hun ideeën is/wordt gedaan? 

Er zijn 45 ideeën binnen gekomen. Veel ideeën betroffen praktische tips, die of de gemeente of orga-
nisaties ook opvolgen. Ook komen er op de Ideeën dag meldingen openbare ruimte binnen. 
 
Na de Ideeëndag zijn alle ideeën / meldingen in de organisatie uitgezet. Vanuit de ambtelijke organi-
satie is een terugkoppeling verzorgd aan de indieners van de ideeën. Bijvoorbeeld zijn sportvereni-
gingen geadviseerd over hoe om te gaan met de AVG. 

R J PvdA03 15, 16, 17/openbare orde 
en veiligheid 

a. Welke acties zijn in 2018 en (tot nu toe) in 
2019 ondernomen om drugsoverlast tegen 
te gaan?  
 
b. In Ridderkerk wordt overlast ervaren van 
meerdere groepen jongeren. Graag deze 
groepen nader duiden en aangegeven waar 
deze zich ophouden (indien van toepas-
sing)? 
 
c. Zijn er plannen om weer een inventarisa-
tie van enge plekken te houden? Zo ja, wan-
neer? Zo nee, waarom niet?  
 
d. Welke scholen hebben inmiddels het 
‘School op Seef’-veiligheidscertificaat be-
haald? 

In 2018 heeft de gemeente ingezet op twee woningsluitingen, waarbij er één daadwerkelijk is geslo-
ten. De ander is door tussenkomst van de rechter niet gesloten. Daarnaast heeft de politie meerdere 
acties uitgevoerd m.b.t. drugsoverlast.  
 
De samenstellingen van deze groepen zijn wisselend en zij bewegen zich fluïde door heel Ridder-
kerk. De overlastplekken zijn dan ook verschillend.  Hier en daar poppen ze op.  Er is een gepriori-
teerde groep in Ridderkerk die samen met de politie, het OM en jongerenwerk aangepakt wordt.  
  
Deze plannen zijn er niet. Uit de laatste inventarisatie bleek dat er nauwelijks nieuwe plekken te be-
noemen zijn. De wijkregisseurs vangen dergelijke signalen op. Indien er aanleiding is alsnog een in-
ventarisatie te houden zal dit opgepakt worden.  
 
Dat zijn OBS de Reijer  en OBS de Piramide centrum.  
 

R J PvdA04 21/wegen a. Verdwijnt in de toekomstige situatie het 
stuk vrije busbaan aan het eind van de Ver-
bindingsweg? Zo ja, welke mogelijkheden 
zijn er om dit alsnog te behouden of verder 
uit te breiden?   
 
b. Wat is de actuele stand van zaken met 
betrekking tot de mogelijke afsluiting van de 
Oostmolendijk? Kan de raad middels een 
RIB op de hoogte worden gehouden? 

a. In het huidige ontwerp is geen vrije busbaan opgenomen. Er worden wel twee fietstunnels gereali-
seerd volgens dit ontwerp ter hoogte van de huidige vrije busbaan. Momenteel vindt een onderzoek 
plaats naar het inregelen van de verkeerslichten of andere verkeersmaatregelen om de doorstroming 
van het openbaar vervoer over de Verbindingsweg minimaal op peil te houden, maar nog liever te 
versnellen. 
 
b. WSHD heeft een verkeersbesluit opgesteld voor de afsluiting van de Oostmolendijk en volgt hierin 
de uitgebreide procedure conform de Algemene wet bestuursrecht. Het verkeersbesluit over de af-
sluiting Oostmolendijk heeft inmiddels gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Momenteel worden de 
zienswijzen door WSHD beantwoord. Als WSHD een besluit neemt zullen we u vervolgens via een 
RIB informeren.    

R J PvdA05 29, 30/economische za-
ken 

a. Er is structureel nadeel op huurinkomsten 
ontstaan vanwege onderhandelingen met 

a. Er is structureel nadeel op de huurinkomsten ad € 126.000 ontstaan op de locaties: 
- Da Costalaan 3a (SKR) 
- De Genestetstraat 2 (Wijkvereniging) 
- Sportlaan 8/10: (kantoor Facet)  
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huurders van een aantal locaties. Welke 
huurders betreft het?  
 
 
 
 
b. 4% van de kantoorpanden staan leeg in 
Ridderkerk. Welke kantoorpanden betreft 
het en hoelang staan deze al leeg? 
 
c. Klopt het dat de fietsenstalling bij de Jan 
Steenstraat mogelijk verdwijnt? Of is dit een 
loos gerucht? Hoeveel mensen maken hier 
wekelijks gebruik van? 
 
 
d. Welke financiële bijdrage leverde ge-
meente in het verleden aan bloembakken in 
het winkelcentrum en uit welk budget werd 
dit betaald?  

- PC Hoofstraat 4a/4b: De Loods/Hooftkwartier (Facet) 
 

Het structureel nadeel is het gevolg van hertaxaties en vertrek van huurders.   
 
Het structureel voordeel ad € 30.000 is ontstaan omdat er minder exploitatiekosten zijn i.v.m. wijzigin-
gen bij de actualisatie van het IAP.   
 
b. De leegstandscijfers komen van het Planbureau voor de Leefomgeving en het percentage betreft 
een indicator. Die is niet direct terug te herleiden naar specifieke panden. Er is overigens een fric-
tieleegstand in de markt noodzakelijk om beweging in de markt mogelijk te maken. 
 
c. Uit het fietsparkeeronderzoek van maart 2019 blijkt dat er 80 fietsparkeerplaatsen zijn op Jan 
Steenstraat waarvan maximaal 78% bezet wordt (63 plaatsen). Vanuit het ontwikkelperspectief cen-
trum en het mobiliteitsplan Ridderkerk bekijken we hoe we het fietsparkeren in en rond het centrum 
kunnen verbeteren. Het is niet zo dat fietsparkeerplaatsen zullen verdwijnen, maar dat deze op ter-
mijn mogelijk anders of op een iets andere locatie worden ingericht.  
 
d. Het betreft een bezuiniging van de jaren 2011 en volgende. De gemeente verzorgde de wisselbak-
ken in het geheel en leverde geen financiële bijdrage aan derden. De totale bezuiniging per jaar was 
ca. € 36.000  verdeeld over ‘eigen uren’ aanschaf beplanting, kosten bakken ( reparaties/ vervanging 
etc.) uitbesteed werk ( water geven) etc.. Begrotingsposten “onderhoud openbaar groen”. 

R J  PvdA06 31/onderwijs Ax. Er wordt inzet gepleegd om laaggelet-
terdheid tegen te gaan. Ook de Bibliotheek 
Aanzet is daarbij een partner met de inzet 
van een coördinator laaggeletterdheid. 
Welke activiteiten zijn door de coördinator 
gedaan in 2018 en welke (tot nu toe) in 
2019? 
 
b. Klopt het dat de schooltijden van CBS De 
Fontein met ingang van het nieuwe school-
jaar 8:30-14:00 uur worden? Of blijft dit 
8:30-15:00? Dit heeft gevolgen voor de be-
zetting van het MFA Bolnes. 

a. De coördinator basisvaardigheden is in september 2018 begonnen met zijn werkzaamheden. Hij 
heeft in dat jaar een overzicht met al het aanbod op het gebied van rekenen, taal en digitale vaardig-
heden opgesteld (zowel formeel als non-formeel).  
In 2019 heeft hij een aantal partijen, waaronder schuldhulpmaatjes, bekend gemaakt met het thema 
basisvaardigheden.  
 
 
b. Uit de door de school aangeleverde gegevens blijkt dat voor aankomend schooljaar de lestijden 
onveranderd blijven.  

R J PvdA07 33, 34/leerplicht a. Hoeveel leerbare kinderen zaten in 2018 
in Ridderkerk thuis? En hoeveel van deze 
kinderen langer dan drie maanden? kin-
deren langer dan drie maanden? 
b. Hoe zijn deze cijfers (tot nu toe) in 2019? 

a. In schooljaar 2017-2018 zaten 12 leerlingen thuis, waarvan 6 leerlingen langer dan 3 maanden. 
b. In het huidige schooljaar (2018-2019) zijn er tot 1 juni 2019 6 thuiszitters geteld. 2 leerlingen zaten 
korter dan 3 maanden thuis en zijn weer naar school. 4 leerlingen zitten langer dan 3 maanden thuis. 

R J PvdA08 36, 37, 39/cultuur, sport a. Wanneer komt u naar verwachting met 
een voorstel over de toekomstige huisves-
ting van de bibliotheek? Wordt dan ook de 
toekomstvisie die de bibliotheek zelf heeft 
opgesteld ter beschikking van de raad ge-
steld? 
 

a. Naar verwachting wordt het voorstel over de nieuwe huisvesting van de bibliotheek in het 4e kwar-
taal van 2019 bij de raad aangeboden. 
De toekomstvisie van de bibliotheek is begin juni met een raadsinformatiebrief ter kennisname naar 
de raad verstuurd.  
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b. Welke specifiekere Ridderkerkse presta-
tieafspraken zijn er gemaakt met de biblio-
theek? 
 
c. Wanneer ontvangt de raad de evaluatie 
van de samenwerking met de beweegmake-
laar?  
 
d. Het contract loopt in juli van dit jaar af. Is 
het college voornemens om het contract te 
verlengen en zo ja, met dezelfde of een 
aangepaste opdracht? 
 
e. In Drievliet/’t Zand gaat een beweegscan 
uitgevoerd worden. Is het de bedoeling om 
dit ook in andere wijken van Ridderkerk te 
doen en zo ja, op welke termijn? 

b. Zie raadsinformatiebrief Toekomstvisie AanZet Ridderkerk van 7 juni 2019.  
 
  
c. er komt geen evaluatie; na 1 juli 2019 volgt geen nieuw contract. 
 
 
 
d. het contract wordt niet verlengd. 
 
 
 
e. De behoefte om voor Drievliet Het Zand het aanbod en de behoefte aan sportvelden en speelvoor-
zieningen in beeld te brengen is bij andere wijkprogramma’s (nog) niet naar voren gekomen. 

R J PvdA09 38/vrijwilligersbeleid Verenigingen en stichtingen ervaren gebrek 
aan vrijwilligers. Op welke termijn wordt het 
vrijwilligersbeleid geëvalueerd? Op welke 
wijze worden verenigingen en stichtingen 
daarbij betrokken? 

In opdracht van de gemeente biedt Stichting Facet Ridderkerk vrijwilligersondersteuning in de ge-
meente aan. Om vraag en aanbod van vrijwilligers aan elkaar te verbinden is het van belang dat 
Stichting Facet Ridderkerk de behoeften en de mogelijkheden voor het inzetten van vrijwilligers in 
beeld heeft. Hiervoor werken zij samen met sportverenigingen en andere lokale partijen.  
In het kader van de herijking van de opdracht aan Stichting Facet Ridderkerk (heroriëntatie op de in-
gekochte producten) zal hier ook rekening mee worden gehouden, zodat de inzet van vrijwilligers ge-
optimaliseerd kan worden (en vraag en aanbod beter aan elkaar kunnen worden gematcht). 

R J PvdA10 39/Huishoudschool a. De raad is recent geïnformeerd over de 
voortgang van het herbestemmingsonder-
zoek van de Huishoudschool. Wanneer is 
de verwachting dat de avond voor belang-
stellingen kan worden georganiseerd en als 
er een datum bekend is, kan die dan ook de 
raad worden gecommuniceerd?  
 
b. Eerder zijn er al inwoners en organisaties 
geweest die ideeën hebben aangedragen 
voor mogelijk nieuwe bestemmingen voor 
(een gedeelte van) de Huishoudschool. Op 
welke wijze worden zij en de huidige gebrui-
kers op de hoogte gehouden van de voort-
gang? 

a. Het antwoord leest u in onze raadsinformatiebrief van 24 april 2019. Pas na het maken van een 
definitieve keuze voor de bibliotheek kunnen we een zinvol vervolg geven aan het herbestemmings-
onderzoek voor de huishoudschool. Een avond voor belanghebbenden maakt deel uit van dit vervolg 
en is dus nog niet gepland. Wij informeren u als we deze stappen hebben doorlopen. 
 
 
 
 
b. Wij informeren hen zodra er meer duidelijk is over het vervolg. De huidige gebruikers zijn verder 
via Villex geïnformeerd over het feit dat we de mogelijkheden voor herbestemming onderzoeken. 
 

R J PvdA11 41/sportbeleid Er is geen gebruik gemaakt van een voor-
ziening van 500.000 euro voor onvoorziene 
omstandigheden voortkomend uit de split-
sing van de voormalige stichting SenW en 
de nieuwe regeling van de werkzaamheden. 
Was er helemaal geen sprake van onvoor-
ziene omstandigheden? Ook niet vanuit de 
kant van SenW? 

Er is geen gebruik gemaakt van deze voorziening omdat er zich in 2018 geen onvoorziene omstan-
digheden hebben voorgedaan. Ook niet vanuit SenW. 
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R J PvdA12 44/prestatie-indicatoren, 
nr. 35 

Wat maakt dat de score hier op een schaal 
van 1-10 3,5 respectievelijk 3,6 is? 

De uitkomsten kloppen wel, maar de score 1-10 in de jaarrekening 2018 is niet juist. Dit is 1-5. 

R J PvdA13 45/kinderparticipatie Welke activiteiten zijn ontplooid in 2018? 
Hoeveel subsidie heeft de Stichting Open 
Limonade in 2018 ontvangen? 

Er heeft een startbijeenkomst met medewerkers van de gemeente plaatsgevonden om de visie op 
kinder- en jeugdparticipatie vorm te geven. 
6 groepen leerlingen van 2 basisscholen zijn tijdens de Daadwerkelijk in de Buurt-dag bevraagd op 
hun input en ideeën voor de centrumaanpak. 
Er hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor het Traject Jong Ridderkerk Denkt Mee, dat in janu-
ari 2019 heeft plaatsgevonden. 
In 2018 heeft Stichting Open Limonade een bedrag van € 2.910,- ontvangen. 

R J PvdA14 45, 46, 49/wijkteams a. Goed functionerende wijkteams zijn de 
sleutel tot goede welzijn en zorg. De wijk-
teams zijn doorlopend in ontwikkeling maar 
dat kan geen reden zijn om niet een mo-
ment met elkaar stil te staan bij hoe het 
gaat. Wanneer worden de wijkteams geëva-
lueerd en wanneer kan de raad daarover in-
formatie verwachten?  
 
b. Er wordt gesproken over wachttijden. Rid-
derkerkers ervaren wachtlijsten bij wijk-
teams en zorginstellingen. Graag een over-
zicht van de wachttijden bij het wijkteam en 
bij zorginstellingen, zoals Yulius. 
 
c. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van 
het noodfonds van de wijkteams. Dat kan 
o.a. betekenen dat het onbekend is, onbe-
reikbaar is of de toegang te streng. Wordt 
dit onderzocht en zo ja, wanneer kan de 
raad daarover worden geïnformeerd?  
 
d. In 2014 is de motie Lokale Sociale kaart 
aangenomen. Deze is tot op heden nog niet 
gerealiseerd. Graag motiveren waarom 
niet? En op welke termijn deze naar ver-
wachting wel gerealiseerd zal zijn. 

Vanaf 1-1-2018 hebben we overeenkomsten gesloten met 5 partijen over het leveren van de inzet in 
de wijkteams. De overeenkomsten hebben een looptijd van 3 jaar, met de mogelijkheid om 2 keer 1 
jaar te verlengen. Eind 2019/begin 2020 zal de inzet van de wijkteams geëvalueerd worden om een 
besluit te kunnen nemen over het al dan niet verlengen van de overeenkomst.  
 
Zorgaanbieders zijn vanuit de NZA verplicht om wachttijden op de website te publiceren. Op de web-
site van de aanbieders is de meest actuele informatie te vinden over wachttijden, voor meer actuele 
informatie over de wachttijden van Yulius zie: https://yulius.nl/kinder-en-jeugdpsychiatrie 
 
De aanmeldingen voor de wijkteams worden op volgorde in de werkvoorraad geplaatst en wekelijks 
besproken in het voorbereidingsteam. Daar worden de aanmeldingen besproken en op basis van de 
hulpvraag worden hypothese met bijbehorende aanpak vastgesteld. Hierbij wordt ook de urgentie be-
paald. De werkvoorraad is een momentopname en bestond eind december uit 54 aanmeldingen. 
 
Wijkteamprofessionals zijn op de hoogte van het bestaan van het noodfonds en kunnen de middelen 
hiervoor inzetten indien dit nodig is. Het noodfonds wordt ingezet op basis van de vragen van inwo-
ners (vraaggericht inzet). Indien er vragen zijn wordt eerst gekeken of deze vanuit voorliggende voor-
zieningen opgepakt kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van het nood-
fonds.  
 
Een werkgroep is bezig met de vormgeving van de sociale kaart. Deze werkgroep heeft in beeld ge-
bracht hoe de nieuwe sociale kaart er uit moet komen te zien.  Het is de planning om in de raad van 
september hier een inhoudelijk en financieel voorstel voor te doen. We werken er naar toe om eind 
2019 de vernieuwde sociale kaart operationeel te hebben.   

R J PvdA15 50/specialistische jeugd-
voorzieningen 

Bovenaan de pagina staat: ‘… licht stij-
gende lijn. Dit heeft te maken met de soci-
aaleconomische status van Ridderkerk.’ 
Kunt u dit toelichten? 

Bij vergelijking van de ontwikkeling van de zorgkosten met een gemeente met een vergelijkbaar aan-
tal inwoners (Barendrecht) valt op dat in Ridderkerk meer kinderen in een uitkeringsgezin opgroeien, 
meer kinderen in achterstandsgezinnen opgroeien en meer kinderen een traject jeugdbescherming 
en/of jeugdhulp met verblijf ontvangen. 

R J PvdA16 51/welzijn er zorg Wat is in Ridderkerk het startmoment van 
een Wmo-aanvraag?  

Het startmoment van een Wmo aanvraag is in principe de melding zelf. Deze is vormvrij, het kan dus 
een e-mail zijn, een vraag tijdens het spreekuur welke leidt tot het inboeken van een melding of een 
ingevuld meldingsformulier door klant of derden. 

R J PvdA17 53/mantelzorg a. Hoeveel mantelzorgers zijn geregistreerd 
in Ridderkerk?  
 

Er zijn 1164 geregistreerde mantelzorgers in Ridderkerk.  
 

https://yulius.nl/kinder-en-jeugdpsychiatrie
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b. Hoeveel mantelzorgers zijn er naar ver-
wachting in Ridderkerk?  
 
c. Hoeveel jonge mantelzorgers zijn er in 
Ridderkerk en op welke wijze worden zij on-
dersteund? 

In het SCP-rapport “Voor elkaar?” uit 2017 wordt uitgegaan van de volgende gegevens t.a.v. mantel-
zorg: 
Aantal mantelzorgers: 1 op de 3 van de 16-plussers geeft mantelzorg.   
Aantal mantelzorgers die langdurig zorg geven: 28% van de 16-plussers geeft langdurig (langer dan 
3 maanden) mantelzorg.   
Aantal mantelzorgers die langdurig en intensief zorg geven: 5,5% van de volwassenen geeft langdu-
rig en intensief (meer dan 8 uur per week) mantelzorg.  
Aantal zwaarbelaste mantelzorgers: 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaarbelast  
 
Voor de gemeente Ridderkerk vertaalt zich dat in de volgende cijfers:  
• Inwonersaantal Ridderkerk: 45408 
• Inwoners 15 jaar of ouder: 35835 
We kunnen niet één op één de doorvertaling naar gemeente Ridderkerk maken, maar het geeft wel 
een indicatie. 
 
Van de 1164 geregistreerde mantelzorgers in Ridderkerk zijn 41 jonge mantelzorgers.  
Jonge mantelzorgers, krijgen net als andere mantelzorgers, individuele begeleiding. Naast individu-
ele gesprekken kunnen zij deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals workshops. Het is lastig om jonge 
mantelzorgers in beeld te krijgen. Om er meer zicht op deze jonge mantelzorgers te krijgen en be-
wustwording en aandacht voor deze groep te krijgen werkt Facet (Karaat mantelzorg) samen met 
o.a. Mama Vita, CJG Rijnmond en Lucertis. 

R J PvdA18 54/Wmo vrijwilligerswerk a. De oorzaak van het voordeel ligt aan een 
beperkt inzetbare formatiecapaciteit. Hoe is 
deze ontstaan en bij wie (gemeente of Fa-
cet)? 
 
b. Is de formatiecapaciteit inmiddels weer 
op orde, zodat in 2019 gestart kan worden 
met ‘Welzijn op recept’? 

Bij de gemeente was een beperkt inzetbare formatiecapaciteit vanwege personele ontwikkelingen. 
Dit ligt dus niet aan de inzet van Facet. Facet heeft in 2018 aan haar verplichtingen voldaan.  
 
Er is een nieuwe medewerker gestart die de uitvoering van ‘Welzijn op Recept’ oppakt. Hierover wor-
den gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met Facet en de huisartsen in Ridderkerk.   

R J PvdA19 55/tarief huishoudelijke 
hulp 

In de raadsvergadering van 23 mei hebben 
wij aangeven de verbetering van de arbeids-
marktpositie van huishoudelijke hulpen be-
langrijk te vinden. Met het recent afgespro-
ken tarief is het ook mogelijk om medewer-
kers tegen een fatsoenlijk loon in vaste 
dienst te houden. Namens het college gaf 
de wethouder met de woorden ‘waarvan 
akte’ aan het gehoord te hebben. Van een 
gemeente mag verwacht worden dat zij con-
tractpartners uitzoeken die fatsoenlijk met 
personeel omgaan. Op welke wijze komt dit 
tot uiting in het bestek bij de aanbesteding? 
Wordt de raad hier nog bij betrokken en zo 
ja, op welke wijze? 

De wijze van aanbesteden is onderwerp van onderzoek. Het is daarom nog niet mogelijk om aan te 
geven op welke wijze voorwaarden worden gesteld en hoe deze tot uitdrukking komen in een eventu-
eel bestek. De algemene maatregel van bestuur met betrekking tot een reële kostprijs wordt natuur-
lijk ook bij een nieuwe aanbesteding toegepast.  
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R J PvdA20 56/prestatie-indicatoren, 
nr. 49 

a. Hoeveel Ridderkerkers hebben het tevre-
denheidsonderzoek 2016 ingevuld? Hebben 
zij dat zelf gedaan? 
 
b. Hoeveel schouwen zijn uitgevoerd in 
2018 en door wie?  
 
c. De gemeente heeft werk op het gebied 
van zorg uitbesteed aan BARDichtbij. Een 
onderdeel van de onderneming Lekker Le-
ven die verzelfstandigd is van een zorgver-
zekeraar. Welke taken voeren zij uit en te-
gen welke bekostiging? 

a. Er hebben in 2016 totaal 1508 mensen meegewerkt aan een klanttevredenheidsonderzoek en 
hebben daarbij zelf de informatie verstrekt. 
  

b. Er zijn in 2018 totaal152 schouwen voor Ridderkerk uitgevoerd door Lekker Leven. 
 

c. Lekker Leven handelt tot 1 juli 2019 de financiële administratie af in het kader van de dienstverle-
ning binnen de Algemene- en de Maatwerkvoorziening ten behoeve van inwoners met een indi-
catiestelling. 

 
Vanaf 1 juli 2019 bestaat de dienstverlening uit het uitvoeren van schouwen bij inwoners met een 
indicatiestelling voor huishoudelijke hulp. Deze schouwen vormen samen met de uit te voeren 
periodieke tevredenheidsonderzoeken een monitor om de gestelde resultaten van de beschikkin-
gen in beeld brengen. 

 
De kosten voor dienstverlening m.b.t. schouwen en onderzoeken bedragen totaal 26.334 euro op 
jaarbasis. 

R J PvdA21 57/inkomensregelingen a. De ‘Klijnsmagelden’ zijn extra gelden be-
doeld voor kinderen. Deze gelden zouden 
besteed worden bovenop het bestaande 
budget, in natura en direct ten goede van de 
kinderen in armoede. 
Graag ontvangen wij een overzicht van 1) 
de ontvangen Klijnsmagelden, 2) de be-
staande budgetten waar deze bovenop zijn 
gekomen, 3) de besteding van deze gelden 
en 4) het aantal kinderen dat daarmee is be-
reikt.  
 
b. Via een landelijk kinderfonds zijn dertig 
kinderen geholpen. Dat fonds hanteert geen 
inkomens- of vermogensgrens waardoor 
ook kinderen geholpen kunnen worden die 
niet in aanmerking komen voor gemeente-
lijke regelingen maar wel op de grens van 
armoede leven. Welke armoedegrens han-
teert de gemeente?  
 
c. Er is een noodfonds bij de gemeente. 
Hoe vaak is daar in 2018 een beroep op ge-
daan en hoeveel aanvragen zijn gehono-
reerd?   

a-1 Klijnsmagelden 
2017   € 185.477 
2018   € 172.261 
2019   € 163.152 
2020   € 163.152 
a-2 budget minima inclusief Klijnsmagelden  
2019   € 2.104.100 
2020   €2.104.100 
2021   € 2.104.100 
2022   €2.104.100 
2023   €2.104.100 
a-3 De Klijnsmagelden zijn volledig toegevoegd en geïntegreerd in het totale budget voor minima. De 
besteding wordt niet apart geregistreerd.  
In het raadsvoorstel van de verordening Meedoen dd. 25 januari 2018 is de besteding van de Klijns-
magelden inclusief de motie hierover behandeld. 
a-4 Zoals bij de vraag hierboven is gesteld worden de Klijnsmagelden niet apart geregistreerd en 
kunnen we alleen het totale bereik van de kinderen aangeven.  
De regeling Meedoen (en specifiek het kindpakket) heeft over 2018 een bereik van 87% van de 976 
kinderen die leven in een gezin met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.  
 
b. 110% van de bijstandsnorm 
 
c. Alleen de uitgaven worden geregistreerd, soms is het een geldbedrag dat wordt voorgeschoten en 
weer terugbetaald. De uitgaven 2018 zijn ongeveer 3500 euro (een deel hiervan wordt op termijn te-
rugbetaald). 

R J PvdA22 57/WSW a. Recent is bij een aanbesteding in het 
groen een WSW plek wegbezuinigt waar-
door deze persoon met zeer veel dienstja-
ren tot schrik van zijn collega’s afscheid 

a. Het is niet bekend hoeveel Wsw-plaatsen er in Ridderkerk zijn. Dat komt omdat de financiering 
van de werkgevers voor Wsw-plaatsen niet meer via de gemeente gebeurt. Bovendien is het on-
bekend hoeveel mensen in het kader van de Wsw in Ridderkerk worden gedetacheerd vanuit 
bedrijven buiten Ridderkerk. Voorbeeld: Drechtwerk detacheert zowel mensen die in Ridderkerk 
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moest nemen. Hoeveel WSW plaatsen heeft 
Ridderkerk in Ridderkerk? 
 
b. Hoeveel Ridderkerkers zijn aangewezen 
op een WSW plaats? 
 
c. Hoeveel contactmomenten zijn er per jaar 
vanuit de gemeente met WSW’ers? 
 
d. Aanbestedingen worden beter wanneer 
capabele ambtenaren van de vakafdelingen 
actief worden uitgenodigd om mee te den-
ken. Op welke wijze is dit geborgd? 

wonen, als mensen die in een andere gemeente wonen in Ridderkerk. Ook andere bedrijven 
doen dat. 

 
b. Dat is onbekend. Vroeger was dat wel bekend omdat de Rijksbijdrage voor Wsw-ers via de ge-

meente werd betaald aan SW-bedrijven. Dat is nu niet meer het geval.  
 
c. Vanuit de gemeente is er geen contact met Wsw-ers, omdat Wsw-ers geen apart geregistreerde 

doelgroep van de gemeente zijn. De gemeente begeleidt wel mensen naar een garantiebaan en 
beschut werk.  

 
Via het aanbestedingsbeleid is het verplicht om een Social returnparagraaf in de aanbesteding op te 
nemen. Dat is lokaal afgestemd, en ook in de arbeidsmarktregio. Dat is ook gebeurt in aanbesteding 
in het groen (zie vraag a). De partij die deze aanbesteding heeft gewonnen heeft echter niet de ver-
plichting om het zittende personeel over te nemen, wat bijvoorbeeld wel het geval is bij een aanbe-
steding bij doelgroepenvervoer. 
 
d.    Dit gebeurt ook.  

R J PvdA23 58/arbeidsparticipatie a. Hoeveel klantmanagers houden zich be-
zig met klanten naar en op werk begelei-
den?  
 
b. Hoe hoog is het ziekteverzuim van de 
klantmanagers en hoe wordt dit opgevan-
gen?  
 
c. Mensen met een licht verstandelijke be-
perking vinden moeilijker hun weg. 
Op welke wijze wordt hiermee rekening ge-
houden in de communicatie en training van 
klantmanagers? 

a. Dat zijn in 2018 10 klantmanagers.  
 
b. In 2018 was het ziekteverzuim 7,6%. 
 
c. In 2019 is er een training om een licht verstandelijke beperking te herkennen en daar in de com-

municatie en dienstverlening rekening mee te houden. 

R J PvdA24 59/minimabeleid a. Uit onderzoeken blijkt dat minima niet 
rond kunnen komen wanneer geen gebruik 
wordt gemaakt van alle toeslagen en voor-
zieningen.  
Welke inzet is er om werkende armen te be-
reiken en hoe effectief is dat? 
 
b. Welke winkels zijn nu aangesloten bij de 
Ridderkerkpas voor minima? 

a. De minimaregelingen staan open voor alle mensen met een laag inkomen (110% vd bijstands-
norm). Hieronder vallen ook de werkende inwoners met een laag inkomen. Er is geen specifieke 
inzet voor deze doelgroep. 
Volgens de armoedemonitor 2018 zijn er in Ridderkerk 1600 gezinnen met een laag inkomen, 
geschat wordt dat ongeveer 450 gezinnen werkend zijn. We kennen 1449 gezinnen, hoeveel 
hiervan werkend zijn is niet bekend. In Ridderkerk zijn er 1806 ZZP’ers ingeschreven bij Kamer 
van Koophandel. We weten niet hoeveel ZZP’ers een laag inkomen hebben. We kennen 38 
ZZP’ers bij de minimaregelingen. De meeste ZZP’ers maken gebruik van de zorgpolis voor mi-
nima (31). 
 

b. De volgende winkels zijn aangesloten bij de Ridderkerkpas voor minima: 
Alternate, C&A, Hema, Sport 2000, Van Haren, WE. Ook is het mogelijk om via Facet contributie 
over te maken naar bijvoorbeeld sportscholen.  
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R J PvdA25 62/volksgezondheid Het alcoholgebruik van ouderen lag jaren 
hoger dan dat van jongeren. Graag ontvan-
gen wij een overzicht van de recente cijfers.  

Uit de meest recente gezondheidsmonitor van de GGD, afgenomen eind 2016, blijkt dat 2% van de 
17-23 jarigen overmatig drinken. Voor de 19-64 jarigen is dit 6% en voor 65+ 8%. 
De jongerenmonitor van de GGD van 2015 geeft aan dat 3% van de 2de klassers in het VO de laatste 
4 weken min. een keer dronken of aangeschoten is geweest en 15% van de 4de klassers. 

R J PvdA26 64, 65, 67/duurzaamheid a. Op welke wijze stimuleert de gemeente 
natuur inclusief bouwen? Is dit vastgelegd in 
beleid?  
 
b. Welke maatregelen kan/wil de gemeente 
nemen om bij nieuwbouwprojecten de biodi-
versiteit te bevorderen? 
 
c. In hoeverre wordt bij herinrichting van de 
openbare ruimte en de aanleg van parkeer-
plaatsen, zoals bij de nieuwe sporthal de 
Wissel, gebruik gemaakt van waterdoorla-
tende verharding? 
 
d. Wat is de actuele stand van zaken met de 
pilot met nul-op-de-meter woningen in de 
Acaciastraat?  
 
e. Wanneer wordt de riolering op de West-
molendijk vervangen? 
 
f. Het aangepaste afvalbeleidsplan is aan-
genomen. Inwoners die hun afval goed 
scheiden, krijgen geld terug. Kunnen inwo-
ners in 2020 al geld terugkrijgen, of geldt dit 
pas vanaf 2021? 

a. Natuur inclusief bouwen is niet vastgelegd in beleid. Sinds kort nemen we dit onderwerp wel mee 
bij aanbestedingen. 
 
b. Het bevorderen van de biodiversiteit wordt steeds vaker als één van de selectiecriteria meegeno-
men bij aanbestedingen.  
Nieuwbouwprojecten zijn kansen om op een creatieve/vernieuwende manier om te gaan met biodi-
versiteit. Deze nieuwe wijken bieden kansen om groenstructuren te verbinden en onderstaande 
maatregelen toe te passen: 
• Het creëren van een netwerk van onderling verbonden groene gebieden 
• Het (deels) toepassen van extensief beheer  
• Het aanplanten van inheemse boom- en plantensoorten  
• Het bewust toepassen van diversiteit in de soorten (hiermee wordt het groen ook minder kwetsbaar 
voor ziekten en plagen)  
• Zorgen voor een goede opbouw in de beplanting met bomen en een heester-en kruidenlaag 
• Waar mogelijk dode bomen handhaven 
 
Een goed functionerend ecosysteem vraagt ook ruimte. Dit betekent dat er binnen nieuwbouwpro-
jecten niet alleen aandacht moet zijn voor het bouwen van woningen, het aanleggen van voldoende 
parkeerplekken en speelvoorzieningen, maar ook ruimte moet worden vrijgemaakt voor het creëren 
van een prettig (groen) leefklimaat voor mensen, dieren en planten.  
 
c)  Het gebruik van waterdoorlatende verharding is een belangrijke klimaatadaptieve maatregel, waar 
we positief tegenover staan. Het toepassen ervan is van een aantal factoren afhankelijk. Is er nu al 
sprake van overlast en/of verwachten we dat door de klimaatsverandering de overlast zal toenemen? 
Laat het gebruik van de openbare ruimte, de toepassing van waterdoorlatende verharding toe of be-
staat er risico op vervuiling van de bodem? In elke situatie wordt apart afgewogen of de toepassing 
van waterdoorlatende verharding gewenst is.  
 
d) In juni wordt gestart met de aanpassingen in de meterkasten. Halverwege juni starten de voorbe-
reidende werkzaamheden op locatie. De daadwerkelijke montage van de nieuwe gevels en daken 
vindt plaats op 8, 9 en 10 juli 2019 
 
e)  Het vervangen van de riolering aan de Westmolendijk ligt gecompliceerd. Riolering ligt in de  ach-
tertuinen. Huidige stand van zaken is eind 2019 starten met voorbereiding en de uitvoering in 2020. 
 
f) In 2020 gaat de gemeente proefdraaien met het variabele tarief en kunnen inwoners over dat jaar 
nog geen geld terug krijgen. In 2021 voeren we het variabele tarief definitief in en dan kunnen inwo-
ners ook in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) teruggave. 

R J PvdA27 70/ruimtelijke ordening a. Hoeveel marktinitiatieven zijn er in 2018 
geweest en (tot nu toe) in 2019 geweest? 
 

Onder een marktinitiatief verstaan wij een ruimtelijke ontwikkeling die niet past binnen het bestem-
mingsplan, zoals bijvoorbeeld nieuwe woningen of een functiewijziging. Het realiseren van een aan-
bouwen, dakopbouwen, bijgebouwen of andere erfbebouwing reken wij hier niet toe.  
Marktinitiatieven 2018: 50 
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b. Hoeveel van deze initiatieven zijn afge-
wezen? 

Marktinitiatieven 2019: 26 
Afgewezen marktinitiatieven 2018: 15 
Afgewezen marktinitiatieven 2019: 9 

R J PvdA28 75/precariobelasting Kunt u het bedrag dat de gemeente jaarlijks 
aan precariobelasting ontvangt, uitsplitsen 
aan de hand van de hoofdcategorieën die in 
de tarieventabel van de Verordening preca-
riobelasting worden gehanteerd? Dus ‘Alge-
meen’, ‘Terras’ enz.  

Precario algemeen: € 600,-- 
Precario automaten: € 300,-- 
Kramen en kiosken: € 19.200,-- 
Reclameborden: € 21.600,-- 
Terrassen: € 30.500,-- 
Uitstalling van goederen: € 7.400,-- 
Luifels: € 15.600,-- 
Vlaggen, zonneschermen, : € 3.300,-- 

R K PvdA29 Kaderbrief a.  Nu de Kadernota is vervangen door een 
kaderbrief waarin vooral verwezen wordt 
naar de informatie in het collegeakkoord is 
een overzicht gewenst van de stand van za-
ken. Graag een update van de tabellen van 
de volgende pagina’s van het collegeak-
koord: 7, 10, 13, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 
31, 33 en 35. Per regel graag aangeven in 
welke fase van het proces het voornemen 
is, bijv. nog in onderzoek, gewenste eindda-
tum, tot aan al gerealiseerd. Graag ook de 
bestede kosten tot nu toe vermelden. 
 
b.  Veel projecten en voornemens worden 
binnen het budget gerealiseerd. De budget-
ten zijn realistisch geraamd. Dat betekent 
dat nieuwe voornemens alleen kunnen wor-
den gerealiseerd door andere af te stoten. 
Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd 
over de afgestoten taken? 

a. Het opmaken van een complete ‘tussenstand van het collegeprogramma’ is op dit moment niet in 
de planning opgenomen. In deze schriftelijke vragenronde beperken wij ons tot het  beantwoorden 
van vragen betreffende de Jaarstukken 2018, Tussenrapportage 2019 en de Kaderbrief 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Nieuwe voornemens zullen u inclusief dekkingsvoorstel worden voorgelegd. 
 

R J SGP01 10: Digitalisering De SGP ziet een goed ingerichte en veilige 
ICT omgeving van essentieel belang. Op 
welke verdere ontwikkelingen wacht de ge-
meente alvorens deel te nemen aan het 
VNG programma Common Ground? 
Waarom stapt Ridderkerk niet direct in? 

Common Ground is één van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke Infor-
matie Voorziening. Common Ground is niet zozeer een project of product maar is primair een infor-
matiekundige visie. Het einddoel is: een goed beschikbare, toegankelijke en veilige gemeentelijke in-
formatievoorziening. Vanuit VNG-Realisatie worden op landelijk niveau producten en standaarden 
ontwikkeld.  
 
De afdelingen Informatiemanagement en Automatisering volgen nauwgezet de Common Ground ont-
wikkelingen. Als organisatie haken wij aan resp. maken wij gebruik van de (nog te ontwikkelen) pro-
ducten, diensten en standaarden waar en wanneer mogelijk. Een voorbeeld is GGI-Veilig.  

R J SGP02 14: Prestatie-indicatoren 
en andere pagina’s met 
indicatoren 

Aan het eind van elk programma staat een 
overzicht met de uitkomst van de indicato-
ren. De indicatoren van het jaar vooraf-
gaand aan de jaarrekening zijn weggelaten. 
Voor het waarnemen van de trend ziet de 

In de komende jaarstukken zullen de indicatoren uit het voorgaande jaar worden gepresenteerd. 

soes1210
Markering
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SGP graag de indicatoren van het voor-
gaande jaar ook opgenomen, zoals in de 
jaarrekening van 2017. Waarom is dat deze 
keer niet gedaan en zou dat in het vervolg 
weer kunnen? 

R J SGP03 14: Prestatie-indicatoren 
en andere pagina’s met 
indicatoren 

Er zijn nogal wat indicatoren waarvan de 
meest recente informatie dateert van jaren 
gelden. 
Wat kan er gedaan worden om prestatiege-
gevens van recente datum voor alle indica-
toren te krijgen? 

Zie ook vraag  P18P10.  De waarden bij de prestatie-indicatoren worden, conform uitgangspunten, 
overgenomen van waarstaatjegemeente.nl. Wij hebben er bij waarstaatjegemeente.nl op aangedron-
gen tijdig hun informatie te actualiseren. 

R J SGP04 26: waterwegen planma-
tig onderhoud 

Voor welke toekomstige ontwikkeling wil 
Ridderkerk het terrein van depot Oudelande 
in eigendom houden? 

Over een jaar of 5 tot 10 wordt verder nagedacht over de toekomst van dit gebied. De Omgevingsvi-
sie Ridderkerk is hierbij richtinggevend. Gedacht kan dan worden aan bijvoorbeeld een duurzame 
groen en/of recreatieve ontwikkeling. 

R J SGP05 29: Depot de Gorzen Wat was er specifiek ingewikkelder bij de 
vervanging waardoor de kosten stegen? En 
welke meerkosten verwacht u nog in 2019? 

Omdat de loods op het laagste peilniveau van het terrein ligt zijn extra voorzieningen nodig om water-
overlast te voorkomen. Dat heeft er toe geleid dat het plan van aanpak zodanige vertraging opliep 
waardoor de loods niet meer in 2018 gerealiseerd kon worden en het budget doorgeschoven is naar 
2019.  
De meerkosten in 2019 zullen naar verwachting 30.000 bedragen. Deze zullen gedekt worden vanuit 
het MJOP. 

R J SGP06 43: Voordeel Muziek-
school 

Is hier ook een structureel voordeel be-
haald, of is dit incidenteel? 

Het voordeel is incidenteel. 
 

R J SGP07 44: Prestatie-indicatoren 
voor kwaliteit buiten-
ruimte 

Klopt het dat de uitkomst weergegeven is op 
een schaal van 1-10? Zo ja, wat is de ver-
klaring voor de wel zeer lage waardering 
van de kwaliteit van de buitenruimte met 
een 3,5? In de vorige jaarrekening was dit 
nog 6,8. 

De uitkomsten kloppen wel, maar de score 1-10 in de jaarrekening 2018 is niet juist. Dit is 1-5. 

R J SGP08 58: Uitkeringen levenson-
derhoud 

Ridderkerk komt nog steeds te weinig toe 
aan het voorkomen en bestrijden van mis-
bruik van sociale voorzieningen, die wordt 
ingeschat op 5-10%. In de vorige jaarreke-
ning stond dezelfde tekst. Op onze vraag 
SGP03 over de jaarrekening van 2017 is 
aangegeven dat handhaving onderdeel uit-
maakt van het voorstel “Onze maatschappij, 
ons domein, onze transformatie” dat in juni 
2018 door de raad is aangenomen. Gaat de 
handhaving in 2019 wel lukken? 

Zie antwoord op de vraag CU17.  
 

R J SGP09 59: Overschot op onder-
deel meedoen Ridder-
kerkpas 

Is een deel van het overschot ook nog ver-
oorzaakt door onbekendheid van de pas of 
komt dit uitsluitend door de betere economi-
sche situatie en de daarmee samenhan-
gende daling in het uitkeringsbestand?  

De Ridderkerkpas kent een groot bereik van minima. In 2017 zijn er 2084 Ridderkerkpassen uitgege-
ven en in 2018 2588. Hieruit blijkt dat ondanks een daling in het bestand, het bereik toeneemt. Van-
wege het feit dat wij door de jaren heen een toename zien in het gebruik, is er in de 2e tussenrappor-
tage  2018 bijgeraamd om tekorten te voorkomen.   

R J SGP10 60: Prestatie-indicatoren De prestatie-indicator voor het aantal banen 
per 1000 inwoners bedraagt 625,8 (2017). 

De gegevens over 2017 waren op de website van waarstaatjegemeente aangepast tijdens het stellen 
van de jaarrekening 2018. Op dat moment waren de gegevens over 2018 niet beschikbaar.  
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In de jaarrekening 2017 was dit nog 756,9 
(2017). U rapporteert deze cijfers in zowel 
de jaarrekening 2017 als die van 2018 over 
2017, echter met een aanzienlijke afwijking. 
Hoe kan dat? 
Als de gerapporteerde daling t.o.v. 2017 
juist is hoe verklaart u dat dan in relatie tot 
de toenemende economische activiteiten? 

Op de nieuwe website van waarstaatjegemeente is de uitkomst weer geactualiseerd: 
2017: 753,6 en 2018: 760,2.  
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Dashboard/Zoekresultaat/?search=banen (per 1.000 
inwoners in de leeftijd 15 tot en met 65 jaar) 

R J SGP11 69: Prestatie-indicatoren In 2018 is 759.000 kg restafval vanuit het  
afval aanbiedstation de in de verbrandings-
oven terecht  gekomen. In de jaarrekening 
van 2017 was dit nog 583.514 kg. Wat is de 
oorzaak van deze enorme stijging? 

Zie antwoord op vraag P18P05. 

R J SGP12 104; Gebouwen Bij MJOP voor gebouwen is de uitgangspo-
sitie  een conditiescore tussen 5 en 3. Dat is 
redelijk tot slecht. Waarom nemen we met 
dat uitgangspunt genoegen? Zou een score 
tussen 2 en 4(matig tot goed) niet meer voor 
de hand liggen? 

Bij regulier onderhoud is niveau 3 het uitgangspunt. In uitzonderlingssituaties, waarbij gebouwen op 
termijn afgestoten/gesloopt gaan worden of de toekomst zeer onduidelijk is kan gekozen worden voor 
niveau 4 of 5. 

R T SGP13 15: Planmatig onderhoud 
wegen 

Bij de Rijksstraatweg dient  niet alleen de 
deklaag te worden vervangen, maar ook de 
onder en tussenlaag. Hierbij zou de indruk 
kunnen ontstaan dat te lang is gewacht  met 
vervangen van het wegdek, waardoor nu 
veel meer moet worden vervangen.  Is dat 
juist?  
De SGP fractie ziet op basis van visuele 
waarneming dat  ook voor andere asfaltwe-
gen dit risico bestaat. Heeft Ridderkerk vol-
doende in beeld wat het optimale jaar is 
voor asfaltonderhoud en wordt het onder-
houd dan ook daadwerkelijk in dat jaar uit-
gevoerd? 

We hebben de Rijksstraatweg een paar jaar terug laten onderzoeken. De fundering is op bepaalde 
plaatsen bezweken waardoor er veel scheuren in het asfalt ontstaan. Deze delen moeten vervangen 
worden. De slechte stukken worden nu alleen nog wat slechter voor ze vervangen worden.  In dit ge-
val heeft de uitstel niet geleid tot nu extra kosten. Bezwijken van de fundering komt door de hoeveel-
heid zwaar verkeer in relatie tot de draagkracht van de ondergrond. Er zou wel sprake zijn van extra 
kosten wanneer scheuren in het asfalt, door ouderdom van het asfalt, zou leiden tot vorstschade. 
  
Het asfalt wordt daarom jaarlijks geïnspecteerd, komen hier maatregelen uit dan worden deze uitge-
voerd. Zijn het volledige reconstructies of heeft het werk invloed op andere werken kan de uitvoering 
wel eens een jaartje later uitgevoerd worden. In de tussentijd worden vaak wel scheuren gevuld en 
deel reparaties uitgevoerd. 

R K SGP14 3:Gemeenschappelijke 
regelingen 

Hoe komt het dat voor alle genoemd GR’en 
een “inflatie correctie” wordt toegepast die 
ruim 2,5 keer hoger ligt dan de inflatie welke 
door het CPB wordt geprognosticeerd van 
1,4%. 

Het CPB percentage voor GR ’en is een gecorrigeerd percentage. Waarbij het verschil tussen het be-
grote en werkelijk percentage uit voorgaande jaren wordt verrekend met het nieuwe CPB percentage. 
Omdat GR ’en de gemeentelijke bijdrage niet lopende het jaar bijstellen wordt de werkelijke indexe-
ring op deze manier zoveel mogelijk benaderd. Bij een lagere inflatie in het afgelopen jaar dan ver-
wacht stijgt bij GR ’en de indexatie minder hard.  

R K SGP15 4: Dividend Blijft u in het meerjarenperspectief deze sys-
tematiek hanteren, ook nu bekend is dat be-
gin 2020 een verkoopvoorstel kan worden 
verwacht? 

De systematiek blijft bij het opstellen van de begroting wel gehandhaafd. Specifiek voor Eneco geldt 
dat bij verkoop het laatste dividend in 2020 zal worden ontvangen. Vanaf 2021 willen wij daarom 
straks bij de nieuwe begroting rekening gaan houden met het (volledig) verlagen van het dividend 
van Eneco. 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Dashboard/Zoekresultaat/?search=banen
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R J VVD01 Blz. 10/ Bestuursonder-
steuning 

Hoe draagt het plaatsen van meer ambtena-
ren op deze afdeling bij tot een herkenbare 
eigen identiteit van de gemeente? 

In het bewaken van de eigen identiteit en herkenbaarheid van de gemeente speelt Bureau Bestuurs-
ondersteuning een belangrijke rol. Deze afdeling is zich aan het doorontwikkelen en sluit daarbij aan 
op de maatschappelijke ontwikkelingen. Er komen nieuwe bevoegdheden naar ons toe, zoals op het 
gebied van veiligheid en op bijvoorbeeld het snijvlak van zorg en veiligheid. Het is de taak om hierbij 
in de gaten te houden of de eigenheid van de lokale gemeenschap en het lokale bestuur gewaar-
borgd is. 

R J VVD02 Blz. 11 onder C/Konings-
pleinfeest 

Voor welk bedrag totaal heeft de gemeente 
dit feest ondersteund? 

In 2018 heeft de gemeente  de Koningsplein-feestweek in totaal voor € 26.750 ondersteund. 

R J VVD03 Blz. 11 onder D/Leef-
baarheidsmonitor. 

Hoe ziet deze eruit en/of kan deze aan de 
raad beschikbaar worden gesteld? 

De Leefbaarheidsmonitor is een digitale tool, dat als een website functioneert. Het is geen openbaar 
toegankelijke monitor, maar kan wel aan de raad worden gepresenteerd. 

R J VVD04 Blz. 15 onder C/Bevol-
kingszorg 

Er wordt gesproken over 4 incidenten, maar 
vervolgens staat er brandjes, stormschade, 
vloeistoflekkages enz. 
Dus gaat het om 4 incidenten of over 4 
soorten van incidenten. Indien het laatste, 
hoeveel incidenten waren er per soort? 

Het gaat om vier incidenten in totaal. 

R J VVD05 Blz. 16 onder D/Conve-
nant woningvervuiling 

Wat houdt het ‘convenant woningvervuiling’ 
in en welke handvatten biedt dit om beter op 
te kunnen treden in het kader van veilig-
heid? 

Met het convenant is een samenwerkingsverband gerealiseerd tussen de brandweer en gemeente 
(afdeling zorg en Toezicht & Handhaving). Hiermee wordt de overlast -die ontstaat door ernstige wo-
ningvervuiling en/of brandgevaarlijke (be)woning- adequaat en efficiënt aangepakt. Door structurele 
maatregelen te treffen (zoals inzet zorg of brandveiligheidscheck of handhavingstraject), vanuit ieder 
zijn eigen discipline, willen we herhaling van de overlast voorkomen.  

R J VVD06 Blz. 39 onder Cultureel 
erfgoed/Subsidie Huys 
Ten Donck 

A) Wat was de grondslag om subsidie te 
verlenen voor specifiek deze feestelijke 
opening?  

B) Waar is deze te vinden in bijlage 2 
overzicht verstrekte subsidies? 

Zijn er meerdere subsidies voor feestelijke 
openingen verstrekt? Zo ja, welke? 

de grondslag is artikel 7, 5e lid van de Subsidieverordening onroerend cultureel erfgoed Ridderkerk 
2013: “Aan private personen en rechtspersonen kan een subsidie worden toegekend voor projecten 
die tot doel hebben bij te dragen aan draagvlakverbreding, publieksparticipatie en kennis ten aanzien 
van het onroerende cultuurhistorische erfgoed in de gemeente Ridderkerk.” 
b. de verstrekte subsidie is niet opgenomen in het overzicht van bijlage 2. 
Er zijn geen meerdere subsidies voor feestelijke openingen verstrekt, op grond van de Subsidieveror-
dening onroerend cultureel erfgoed Ridderkerk 2013. 

R J VVD07 Blz. 43/ Historische ha-
ven Huys Ten Donck 

Zoals het hier staat lezen we dat alleen al 
de voorbereiding van het raadsvoorstel 
38.600 euro gekost. Is dat juist en is een 
dergelijk bedrag gebruikelijk voor een dit 
soort voorbereidingen? 
C) Graag specificatie van het bedrag. 

Er zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het krediet te bepalen voor werkzaamheden 
van herstel historische haven: 
• Projectbegeleiding en besteksvoorbereiding. 
• Bodemonderzoeken. 
Ook is de bomenkap voorbereid en uitgevoerd. 
Alles was er op gericht om zo snel mogelijk na raadsbesluit te kunnen starten met de werkzaamhe-
den in verband met de subsidies en sponsoring. 

R 
 

J VVD08 Blz. 49/Inzet in wijkteams Welke alternatieven zijn er buiten de inge-
kochte zorgaanbieders onderzocht om de 
onderbesteding tegen te gaan? 

We zitten vast aan contractafspraken, alvorens over te kunnen gaan op het inzetten van alternatie-
ven.  

R 
 

J VVD09 Blz. 62/Riolering Wat is het verschil tussen resultaatgericht 
en effectgericht beheer? Graag uitleg want 
deze begrippen lijken hetzelfde te zijn. 

Met resultaatgericht wordt inspanningsgericht beheer bedoeld. 

R 
 
 

J VVD10 Blz. 84/OZB De afspraak is dat de opbrengst van de 
OZB gelijk blijft en slechts verhoogd wordt 
met de inflatie en uitbreiding van het areaal. 

In de huidige belastingnota 2011 geldt als beleidsuitgangspunt dat  de inflatiecorrectie wordt toege-
past op de tarieven.  De stelling dat de opbrengst van OZB gelijk blijft en slechts verhoogd wordt met 
inflatie is niet conform vastgesteld beleid. 

soes1210
Markering
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Hier lezen we dat ondanks deze afspraak er 
toch sprake is van een hogere OZB op-
brengst. Welke doorwerking heeft dit naar 
latere jaren en zou de meeropbrengst niet 
aan de inwoners teruggegeven moeten wor-
den? 

De WOZ-waarde bij het opstellen van de begroting en de tariefberekening is een momentopname. In 
de loop van het jaar kunnen daar veranderingen in optreden die kunnen leiden tot een hogere of la-
gere opbrengst. 
 
Dit heeft geen directe doorwerking in toekomstige begrotingen t+1 omdat ieder jaar de berekeningen 
helemaal opnieuw worden uitgevoerd. De grondslagen van de OZB opbrengst worden afgezet tegen 
de begroting t-1. De procentuele stijging van de WOZ-waarde (excl. areaaluitbreiding) wordt in min-
dering gebracht op het tarief waardoor ontwikkelingen gedurende het jaar t-1 weer teniet gedaan 
worden. 
 
Er is niet gekozen deze meeropbrengst terug te betalen omdat minderopbrengsten ook niet bij de in-
woners in rekening gebracht kunnen worden.  

R T VVD11 Blz. 2/Facet De raad moet nog een voorstel over een be-
stemmingsreserve van 5 ton behandelen. 
Toch wordt er in deze Turap al rekening ge-
houden met een positief besluit. Loopt het 
college dus vooruit op nog te nemen beslui-
ten? Graag uitleg. 

Middels de raadsinformatiebrief van 18 januari 2019 is de raad hierover geïnformeerd. In de brief is 
aangegeven dat, indien het ontstane tekort als gevolg van het verzakelingstraject, oftewel het ver-
schil in inkomsten en uitgaven van de opdrachtverstrekking niet op gelijk niveau wordt gebracht, dit 
consequenties heeft voor de uitvoering voor de opdracht van Facet en daarmee consequenties voor 
de dienstverlening aan onze inwoners. 
Daarom heeft het college besloten om, vooruitlopend op de formele besluitvorming van de raad bij de 
eerste tussenrapportage en de jaarstukken, de extra kosten voor 2019 van €233.606,- te accepteren. 

R T VVD12 Blz. 15/ Facet bestem-
mingsreserve 

Het bestaande beleid is dat er geen extra 
reserves en potjes gecreëerd zouden wor-
den. Is er sprake van nieuw beleid? Wan-
neer heeft het college de beslissing geno-
men hier van af te wijken of wanneer heeft 
de raad hierover een besluit genomen? 

Er wordt geen onbestemd  "potje" gecreëerd of afgeweken van vastgesteld beleid. In hoofdstuk 6 van 
de Nota reserves en voorziening zijn een bestedingsplan en looptijd als kaders voor het vormen van 
een bestemmingsreserve opgenomen. Het bestedingspatroon van deze reserve is € 500.000,- en 
geldt voor 2 jaar.  

R T VVD13 Blz. 19/ jeugdzorg Tijdelijke administratieve kracht ingezet. 
Waarom wordt dit niet betaald uit de extra 
middelen die beschikbaar zijn gesteld voor 
het Domein maatschappij voor 2018 en 
2019? 

Deze zijn betaald vanuit het budget voor implementatie resultaat gestuurde bekostiging aangezien de 
extra inzet van de administratieve kracht een direct gevolg was van de aangepaste werkwijze als ge-
volg van deze implementatie. 

R T VVD14 Bijlage 3 blz. 46 onder-
aan 

Hoe kan het dat het aantal mensen dat lan-
ger dan 1 of 3 jaar toeneemt. De uitvoering 
van de participatiewet zou toch juist een an-
der beeld moeten laten zien? 

Doordat de doelgroepen van de Participatiewet ten opzichte van de Wet werk en bijstand (Wwb) zijn 
uitgebreid, is het volgens verwachting dat het aantal mensen toeneemt dat langer een uitkering heeft. 
De afstand tot de arbeidsmarkt van de nieuwe doelgroepen is immers groter dan bij de ‘reguliere’ 
doelgroep van de Wwb het geval was. Volgens de ramingen nemen de klanten van deze nieuwe 
doelgroep toe tot 2055. Omdat bovendien de economie aantrekt blijven de mensen met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt een beroep doen op de Participatiewet. Dat betekent dat het gemiddeld 
langer duurt om mensen naar de arbeidsmarkt toe te leiden. De uitkeringsduur neemt om deze rede-
nen toe. 
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