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1. Inleiding
Het doel van een tussenrapportage is de raad in staat te stellen tussentijds de kaders van de 
begroting bij te sturen. Want in de loop van het jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding 
kunnen geven tot het bijstellen van doelstellingen en de budgetten. 
De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een 
(bij)sturingsmoment kan zijn. 

Peildatum van deze tussenrapportage is begin maart 2019. De cijfers en de teksten zijn gebaseerd op 
gegevens tot die datum. 

In de jaarrekening 2018 zijn investeringskredieten doorgeschoven. De voordelen in kapitaallasten die 
hieruit per programma in 2019 zijn ontstaan (totaal € 124.000) worden, conform wat is bepaald in het 
collegeprogramma, toegevoegd aan het budget voor duurzaamheidsprojecten.  

De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2018 worden in 2019 gedekt uit de algemene 
reserve, waarin het saldo van de doorgeschoven prestaties uit 2018 na vaststelling van de 
jaarrekening gestort zal worden. 

In het raadsvoorstel voor de jaarrekening 2018 is de raad voorgesteld om een bestemmingsreserve 
“Welzijn en sportbeleid, Facet” in te stellen en hieraan uit het rekeningresultaat € 500.000 toe te 
voegen. In deze tussenrapportage wordt een deel van dit bedrag (totaal € 234.000) aan deze reserve 
onttrokken, ter dekking van op diverse programma ’s te ramen Facet-mutaties. 
De mutaties zijn terug te vinden in hoofdstuk 5. Budgettair neutrale wijzigingen. Een opsomming van 
deze budgettair neutrale mutaties is per programma als volgt: 

Programma Taakveld Bedrag 
Programma 6 5.1 Sportbeleid en activering -184.500
Programma 7 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 135.100 

Diverse kleine mutaties -16.900
Programma 8 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -164.500

6.2 Wijkteams 67.000 
Programma 9 6.5 Arbeidsparticipatie -70.200
Totaal te dekken uit bestemmingsreserve -234.000
Mutaties kleiner dan € 25.000 worden getoond onder de post ‘Diverse kleine mutaties’. 

Volgens het Besluit begroting en verantwoording moeten personeelskosten en huisvestingskosten ten 
laste van de diverse taakvelden in de begroting worden gebracht. De (budgettair neutrale) technische 
wijziging van de verdeling van de BAR-bijdrage over de programma’s en taakvelden is gebaseerd op 
de procentuele verdeling van 2019 en wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische 
wijziging vindt u in bijlage 1. 
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De tussenrapportage bestaat uit 2 onderdelen: 

Deel I Financiële rapportage 

De Financiële rapportage is gesplitst in ‘budgettaire wijzigingen’ (incl. structurele gevolgen 
jaarrekening 2018), ‘budgettair neutrale wijzigingen’ en ‘investeringen’. 

De ‘budgettaire wijzigingen’ geven voor de jaren 2019-2022 de volgende financiële effecten: 

( – = nadeel)
 2019 2020 2021 2022 

Budgettaire wijzigingen (excl. kapitaal- 
lasten en structurele gevolgen rekening 2018) -1.012.200 -979.300 -1.016.400 -888.700
Budgettaire wijzigingen kapitaallasten 0 -45.900 -114.300 -113.200
Structurele gevolgen rekening 2018 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000
Totaal budgettaire uitkomst -1.134.200 -1.147.200 -1.252.700 -1.123.900

Er ontstaat dan het volgende beeld van de begroting 2019-2022 na de 1e tussenrapportage 2019: 
2019 2020 2021 2022 

Totaal saldo begroting  799.100 2.470.800 3.225.300 3.773.300 
1e wijziging begroting 2019 (Gevolgen 
collegeprogramma) raadsbesluit d.d. 22 nov. 
2018  -777.000 -1.116.100 -936.100 -886.100
Totaal saldo 1e Tussenrapportage 2019 -1.134.200 -1.147.200 -1.252.700 -1.123.900
Saldo begroting na 1e Tussenrapportage 
2019 -1.112.100 207.500 1.036.500 1.763.300 

In het weergegeven saldo van de 1e Tussenrapportage 2019 is geen rekening gehouden met 
eventuele winstuitkeringen uit grondexploitaties. De vooruitzichten geven wel aan dat er in 2019 
wederom winstnemingen verwacht mogen worden. 

Deel II Bijlagen 

De volgende bijlage is opgenomen in deze tussenrapportage: 
1. Verdeling personeelskosten over taakvelden;
2. Overzicht openstaande raadstoezeggingen.
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Deel I 
Financiële rapportage 
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2. Budgettaire wijzigingen
- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = Baten / L/B = Saldo van lasten en baten

Programma’s 

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

0.1 Bestuur
GR BAR-organisatie (hierna GR BAR)
BAR-bijdrage -27.559.200
Extra fte buitengewoon opsporingsambtenaar

L -57.000 -57.000 -57.000 -57.000

L -60.000 -60.000

L -20.700 -35.500 -35.500 -35.500

Er wordt invulling gegeven aan de aangenomen 
motie (Motie Nr. 2018 – 14), voor het structureel 
beschikbaar stellen van 1 fte Buitengewoon 
opsporingsambtenaar in de GR BAR met ingang 
van 2019.  
Toezicht fietsenstalling
De fietsenstalling Ridderkerk is aangemerkt als 
leerwerktraject voor mensen met een Participatie-
uitkering. In afwachting van het ontwikkelperspectief 
centrum en mobiliteitsplan worden t/m 2020 
toezichthouders ingehuurd zodat de bewaking en 
de kwaliteit daarvan gewaarborgd zijn.

Versterking inkoop
Het afgelopen jaar heeft de GR BAR een 
accountantsverklaring met beperking op het gebied 
van rechtmatigheid gekregen als gevolg van een 
aantal aanbestedingsfouten voornamelijk uit 2017. 
Een van de opmerkingen van de accountant hierbij is 
het ontbreken van een uitgebreide crediteuren-
/inkoopscan. Daarnaast zijn we als organisatie 
volop bezig met een aantal acties ter structurele 
verbetering en versterking van inkoop en 
aanbesteden in de organisatie. Voor de verdere 
versterking van team inkoop is hiervoor extra 
formatie onontkomelijk. 
1fte € 87.500 (structureel). Het effect voor 
Ridderkerk is € 35.500 negatief.
Lease wagenpark
In 2016 is, in overleg met de wethouders 
Bedrijfsvoering van de 3 gemeenten in de GR BAR 
besloten om het wagenpark niet meer in eigen 
beheer te houden maar dit onder te brengen in een 
lease constructie. Na een lange 
aanbestedingsprocedure is de opdracht nu gegund 
en is tot contractvorming overgegaan. Met het 
sluiten van de leaseovereenkomst kan het 
wagenpark ook gelijk verduurzaamd worden. Om 
het volledige wagenpark op een duurzame wijze te 
leasen zijn aanvullende financiële middelen nodig, 
want in de GR BAR-begroting zijn onvoldoende 
middelen beschikbaar voor het leasen van het 
wagenpark.

L -97.400 -75.100 -26.800 -40.200
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Toelichting L/B Begroting 
tot 1eTR19

2019 2020 2021 2022

Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk
Vanuit de ambitie om het bestuur optimaal te 
ondersteunen en de eigen identiteit en 
herkenbaarheid van Ridderkerk als zelfstandige, 
autonome gemeente (in- en extern) te bewaken, 
vindt een doorontwikkeling plaats van de 
samenstelling van het team en de invulling van 
bepaalde rollen binnen Bureau 
Bestuursondersteuning. Wijkregie en participatie 
zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Om de 
genoemde doorontwikkeling op een goede manier 
verder gestalte te geven, is een structurele 
aanpassing van het beschikbare budget gewenst.

L -30.000 -60.000 -60.000 -60.000

Stijging salarislasten
Stijging salarislasten als gevolg van de verhoging 
van de sociale werkgeverspremies per 1-1-2019
(ABP-premies verhoogd van 16,03% naar 18,03%; 
Sociale premies verhoogd van 7,91% naar 7,97%; 
ZVW-premie verhoogd van 6,90% naar 6,95%).

L -237.200 -237.200 -237.200 -237.200

Stijging salarislasten als gevolg van de toekenning 
van periodieken van medewerkers.

L -73.800 -73.800 -73.800 -73.800

Dekking uren tlv investeringskredieten
Vanuit de jaarrekening 2018 worden diverse (restant-
)investeringskredieten overgeheveld naar 2019. 
Daarin zitten ook de in 2018 niet aan die 
investeringen bestede uren van eigen personeel. De 
naar 2019 doorgeschoven uren geven in 2019 
dekking voor de exploitatie-begroting.

B 167.600 112.900 0 0 0

Uren GR BAR naar investeringskrediet Verbeteren 
Verkeersveiligheid Ringdijk
Conform de methodiek volgens het Besluit 
begroting en verantwoording (BBV) wordt inzet van 
eigen personeel geraamd op het investeringskrediet 
'Verbeteren Verkeersveiligheid Ringdijk'. Dit geeft 
een incidenteel voordeel op de reeds geraamde 
personeelskosten in de exploitatie.

B 167.600 56.700 0 0 0

0.10 Mutaties in reserves
Onttrekking aan de algemene reserve voor dekking 
extra fte Buitengewoon opsporingsambtenaar  in 
2019.

B 1.220.100 57.000 0 0 0

Diverse kleine mutaties. L/B -67.200 -31.300 -37.100 -32.000
Totaal programma 1 -416.700 -629.900 -527.400 -535.700

Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

Diverse kleine mutaties. L/B -32.000 -18.000 -32.000 -18.000
Totaal programma 2 -32.000 -18.000 -32.000 -18.000
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Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

Afgelopen periode is het onderhoud aan de 
openbare verlichting opnieuw aanbesteed. Door  
marktwerking bleken de prijzen voor dagelijks 
onderhoud openbare verlichting hoger dan begroot. 
De huidige vastgestelde begroting is daarvoor 
onvoldoende waardoor er sprake is van een 
structureel tekort.

L -56.400 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100

Totaal programma 3 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100

Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

5.2 Sportaccommodaties
Huuropbrengst sporthallen de Wissel en de 
Beverbol.

B 0 171.000 158.300 158.300 158.300Bij de realisatie van de nieuwbouw sporthal de 
Wissel is in eerste instantie niet uitgegaan van 
structurele huuropbrengsten. Door de 
ondertekening van de huurovereenkomst met S&W 
kunnen we de huurinkomsten structureel begroten 
op € 236.000 per jaar. Aan de andere kant moeten 
de geraamde huuropbrengsten van € 65.000 (voor 
het jaar 2019) bij sporthal de Beverbol worden 
afgeraamd, aangezien deze niet meer aan S&W 
wordt verhuurd. Vanaf 2020 gaat het hier niet om 
€ 65.000, maar € 77.700 aan af te ramen 
huuropbrengsten.

Diverse kleine mutaties. L/B -30.000 -10.000 -10.000 -10.000
Totaal programma 6 141.000 148.300 148.300 148.300

Programma 7 Jeugd(hulp)
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

7.1 Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg
Per 1 januari is het Rijksvaccinatieprogramma 
overgeheveld naar de gemeenten. Hiervoor ontvangt 
de gemeente een uitkering in het Gemeentefonds. 
In de septembercirculaire 2018 is opgenomen wat 
de hoogte van dit bedrag is. Voor Ridderkerk is dit 
€ 78.000 per jaar. Dit bedrag moet opgenomen 
worden op Jeugdgezondheidszorg. 

L -1.049.200 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000

Totaal programma 7 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000
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Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
WMO Begeleiding en overige in natura
Met deze wijziging stellen we de begroting bij naar 
het uitgavenniveau van 2018. De uitgaven voor Wmo 
begeleiding zijn de afgelopen jaren flink gestegen. 
De stijging komt voor een deel door het toenemen 
van de vraag in aantal en complexiteit en mogelijk 
door de huidige inkoopsystematiek. Op dit moment 
zijn we bezig om te onderzoeken welke stappen we 
kunnen ondernemen om de toenemende kosten van 
Wmo begeleiding tegen te gaan of in ieder geval te 
stabiliseren door onder andere ook te kijken naar 
alternatieve inkoopmogelijkheden. Zodra hier meer 
bekend over is, kan een reëlere inschatting 
gemaakt worden over de toekomstige zorgkosten 
van de Wmo begeleiding. 

L -1.860.300 -580.000 -580.000 -580.000 -580.000

WMO Huishoudelijke verzorging ZIN
Als gevolg van twee wettelijke ontwikkelingen wordt 
budgetverhoging gevraagd:
Ten eerste nemen de inkomsten uit de eigen 
bijdrage voor de algemene voorzieningen 
huishoudelijke hulp (die in mindering worden 
gebracht op de uitgaven voor de algemene 
voorziening huishoudelijke hulp) af als gevolg van de 
invoering van het abonnementstarief. Per 1 januari 
2019 betalen cliënten van de Wmo maatwerk en 
algemene voorziening huishoudelijke hulp, 
ongeacht de hoogte van het inkomen of het aantal 
voorzieningen, € 17,50 per vier weken.
Ten tweede stijgen de tarieven voor de inkoop van 
de huishoudelijke hulp fors. Ook dit is een 
landelijke ontwikkeling als gevolg van de invoering 
van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) 
‘reële kostprijs bij thuisondersteuning’ en de 
ontwikkelingen van de Cao Verpleging en 
Verzorging Thuis (VVT). Hiervoor is een 
raadsvoorstel (23-5-2019) gemaakt.

L -3.038.900 -245.800 -180.800 -180.800 -180.800

Totaal programma 8 -825.800 -760.800 -760.800 -760.800

Programma 9 Werk
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

6.3 Inkomensregelingen
Wet BUIG
De begroting wordt aangepast aan de op dit 
moment bekende aantallen en bijbehorende 
uitkeringen en loonkostensubsidies.

L -25.000 -331.400 -331.400 -331.400 -331.400

B 11.633.700 495.200 495.200 495.200 495.200
Totaal programma 9 163.800 163.800 163.800 163.800

Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

Diverse kleine mutaties. L/B -11.200 -8.400 -5.000 -5.000
Totaal programma 10 -11.200 -8.400 -5.000 -5.000
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Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

0.7 Algemene uitkering
In de september- en decembercirculaire 2018 is 
sprake van een stijging van het Gemeentefonds met 
name door lagere rijksuitgaven en een positieve 
bijstelling van maatstaven waardoor het fonds per 
saldo stijgt. In de raadsinformatiebrieven van
19-10-2018 en 25-01-2019 is toegezegd de 
financiële gevolgen in de 1e TR 2019 mee te 
nemen.

B 61.362.100 116.000 253.000 124.000 246.000

Diverse kleine mutaties. L/B -33.200 -13.200 -13.200 -13.200
Totaal programma 12 82.800 239.800 110.800 232.800

Saldo van de niet budgettair neutrale mutaties 
van alle programma ´s

-1.012.200 -979.300 -1.016.400 -888.700
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3. Budgettaire wijzigingen kapitaallasten
- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = Baten

Programma’s 

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
Diverse kleine mutaties L 24.100
Totaal programma 1 24.100 0 0 0

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
Diverse investeringen
Als gevolg van investeringen in rehabilitaties van 
wegen, verbeteren verkeersveiligheid Ringdijk, 
voetpad en dijktrap Ringdijk, ketenvoorzieningen 
openbaar vervoer en bereikbaarheid Reijerpark, 
nemen de kapitaallasten vanaf 2020 toe.

L -45.900 -45.400 -44.900

Overige investeringen
Gevolgen uit de jaarrekening 2018. L 57.800
Diverse kleine mutaties 16.200
Totaal programma 3 74.000 -45.900 -45.400 -44.900

Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
Diverse kleine mutaties 5.200
Totaal programma 4 5.200 0 0 0

Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
4.2 Onderwijshuisvesting
Huisvesting bijzonder basisonderwijs
Als gevolg van de investeringen in de uitbreiding van 
de Dr. Schaepmanschool, vervangende nieuwbouw 
de Driemaster en  Nieuwbouw van CBS De Fontein 
nemen de kapitaallasten vanaf 2021 toe.

L 0 -68.900 -68.300

Diverse kleine mutaties 1.400
Totaal programma 5 1.400 0 -68.900 -68.300

Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
Hogere onttrekking algemene reserve t.b.v. vorming 
Kapitaallastenreserve 'Verbeteren bereikbaarheid 
Reijerpark'

B 150.000

Besloten is dat de afschrijvingslasten uit de 
investering bereikbaarheid sportpark Ridderkerk 
gedekt worden uit de kapitaallastenreserve die 
hiervoor is gevormd. Omdat de verwachte uitgaven
€ 150.000 hoger worden dan het ter beschikking 
gestelde krediet (zie toelichting onder 
investeringen), moet ook een extra toevoeging aan 
de kapitaallastenreserve worden gedaan. Dit wordt 
aan de algemene reserve onttrokken. 

L -150.000

Diverse kleine mutaties -13.500
Totaal programma 6 -13.500 0 0 0
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Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
7.3 Afval
Aframing kapitaallasten a.g.v. vervallen 
afvalbeleidsplan.

L 131.400 129.800 128.300 126.700

Het voordeel op kapitaallasten wordt toegevoegd 
aan de voorziening beklemde middelen 
afvalstoffenheffing.

L -131.400

Lagere opbrengst afvalstoffenheffing door vervallen 
kapitaallasten afvalbeleidsplan.

B 0 -129.800 -128.300 -126.700

7.4 Milieubeheer
Het resultaat op kapitaallasten uit doorgeschoven 
kredieten bij de rekening 2018 wordt ingezet voor 
projecten duurzaam.

L -124.000

Diverse kleine mutaties 29.400
Totaal programma 10 -94.600 0 0 0

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
Diverse kleine mutaties 3.400
Totaal programma 11 3.400 0 0 0

Saldo van mutaties in kapitaallasten van alle 
programma ´s

0 -45.900 -114.300 -113.200
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4. Structurele gevolgen rekening 2018
- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = Baten / L/B = Saldo van lasten en baten

Programma’s 

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

0.4 Overhead
Gemeentehuis
Structureel voordeel op energiekosten, gedeeltelijk 
als gevolg van de investering verbeteringen 
klimaatinstallatie in 2018.

L -154.400 39.500 39.500 39.500 39.500

Totaal programma 1 39.500 39.500 39.500 39.500

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

2.1 Verkeer en vervoer
Straatreiniging
Hogere kosten straatreiniging door o.a. groter 
areaal, extra werk.

L -327.200 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

Diverse kleine mutaties. L/B 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal programma 3 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Nadeel op huurinkomsten vanwege 
onderhandelingen met huurders van de locaties 
Sportlaan 10, PC Hooftstraat 4 en Da Costalaan 
2a. 

B 561.900 -126.000 -126.000 -126.000 -126.000

Voordelen op exploitatie- en onderhoudskosten 
vanwege gevolgen wijzigingen toekomstplannen 
vastgoed in het IAP.

L -38.600 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal programma 4 -96.000 -96.000 -96.000 -96.000

Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Openbaar groen dagelijks onderhoud
Voor de bestrijding van exoten als de Japanse 
Duizendknoop en de Berenklauw blijft structureel 
minimaal € 25.000 nodig.
Voor het perceel A (Centrum, West, Bolnes, 
Rijsoord) blijft beeldkwaliteit en kosten van 
bestrijding van wortelonkruid van toepassing. Het 
andere deel van Ridderkerk wordt op dit moment 
aanbesteed en vanaf 1 april uitgevoerd in een 
frequentie waardoor extra kosten niet van 
toepassing zijn (€ 25.000).

L -1.168.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Volkstuinen
Korting op het tarief verhuur van volkstuincomplexen 
vanwege overdragen van onderhoud, beheer en 
toezicht aan de verenigingen

B 19.300 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500

Totaal programma 6 -63.500 -63.500 -63.500 -63.500
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Programma 7 Jeugd(hulp)
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

Diverse kleine muaties. L/B 23.000 23.000 23.000 23.000
Totaal programma 7 23.000 23.000 23.000 23.000

Saldo van de structurele gevolgen rekening 
2018

-122.000 -122.000 -122.000 -122.000
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5. Budgettair neutrale wijzigingen
- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = Baten / L/B = Saldo van lasten en baten

Programma’s 

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

0.1 Bestuur
Mutaties in BAR-bijdrage -27.559.200
Coördinatie groot onderhoud sportaccommodaties

L -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

L -42.000 -42.000 -42.000 -42.000

Het college heeft op 18 december 2018 besloten 
om de coördinatie op het groot onderhoud van de 
aan S&W verhuurde (sport)accommodaties vanaf 
1 januari 2019 zelf uit te voeren. Hier is een bedrag 
van € 45.000 mee gemoeid. Dit bedrag zal via de 
BAR-bijdrage vanaf 2019 structureel beschikbaar 
worden gesteld en worden toegevoegd aan de 
loonkosten van de afdeling Vastgoed. Dit bedrag 
wordt gedekt uit het budget Onderhoud 
Sportaccommodaties Algemeen (Zie programma 6). 

Advieskosten stedenbouwkundige projecten 
Structurele advieskosten voor stedenbouwkundige 
projecten. Dekking kan worden gevonden door 
structurele verlaging van het budget voor 
bestemmingsplannen (Zie ook onder programma 
11).  
Projectleider implementatie van de contracten 
doelgroepenvervoer 
Medio 2018 is besloten om voor doelgroepenvervoer 
een regiecentrale in te zetten en het vervoer los te 
koppelen. Voor de implementatie van de contracten 
doelgroepenvervoer wordt een externe projectleider 
ingezet binnen de GR BAR. Dekking hiervoor is 
gevonden in het budget WMO Uitvoering (zie 
programma 8). 

L -29.000

Budget voor Strategische Personeels Planning 
De GR BAR vraagt de gemeenten, vanuit het 
positieve jaarrekeningsaldo van de GR BAR, om  
budget voor de Strategische Personeels Planning 
(SPP). Dekking uit de Algemene Reserve.

L -112.700 -225.500 -225.500 0

0.10 Mutaties in reserves
Algemene reserve
Onttrekking aan de algemene reserve voor dekking 
van het budget voor Strategische Personeels 
Planning.

B 112.700 225.500 225.500 0

Diverse kleine mutaties. L/B 1.500 1.500 1.500 1.500
Totaal programma 1 -114.500 -85.500 -85.500 -85.500



15 

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

2.1 Verkeer en vervoer
Planmatig onderhoud wegen
Het onderhoud aan de Rijksstraatweg is 
overgeheveld van Planmatig Onderhoud naar het 
investeringskrediet Rehabilitatie wegen (complete 
vervanging van een weg). Na asfalt onderzoek is 
namelijk gebleken dat niet alleen de deklaag, maar 
ook de onder- en tussenlaag van deze weg moet 
worden vervangen. De onderhoudskosten vallen 
hierdoor € 185.000 lager uit. 

L -1.155.100 185.000

Aangezien deze kosten worden gedekt uit de 
reserve onderhoud verhardingen is de aanwending 
van deze reserve ook lager.

B 1.191.100 -185.000

Totaal programma 3 0 0 0 0

Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

5.1 Sportbeleid en activering
L -2.077.300 -184.500

L -154.800 45.000 45.000 45.000 45.000

B 0 184.500

Verwijzend naar de Raadsinformatiebrief d.d. 18 
januari 2019, worden de budgetten, waaruit de 
bijdragen voor de door Stichting Facet Ridderkerk 
geleverde producten worden betaald, aangepast 
aan de geldende productprijzen. Na een aantal 
productverschuivingen wordt dekking gezocht voor 
in totaal € 234.000 uit de in de jaarrekening 
voorgestelde bestemmingsreserve ad € 500.000. 
5.2 Sportaccommodaties
Onderhoud sportaccommodaties algemeen
Het college heeft op 18 december 2018 besloten 
om de coordinatie op het groot onderhoud van de 
aan S&W verhuurde (sport)accommodaties vanaf 
1 januari 2019 zelf uit te voeren. Hier is een bedrag 
van € 45.000 mee gemoeid. Dit bedrag zal via de 
BAR-bijdrage vanaf 2019 structureel beschikbaar 
worden gesteld en worden toegevoegd aan de 
loonkosten van de afdeling Vastgoed (Zie 
programma 1). Dit bedrag wordt gedekt uit het 
budget Onderhoud Sportaccommodaties 
Algemeen. 
0.10 Muaties in reserves
Onttrekking bestemmingsreserve ter dekking van 
bijdragen aan Stichting Facet Ridderkerk. 

Diverse kleine mutaties. L/B 2.500 2.500 2.500 2.500
Totaal programma 6 47.500 47.500 47.500 47.500
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Programma 7 Jeugd(hulp)
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Jeugdwerk

L -1.163.700 135.100

L 0 -118.200

Verwijzend naar de Raadsinformatiebrief d.d. 
18 januari 2019, worden de budgetten, waaruit de 
bijdragen voor de door Stichting Facet Ridderkerk 
geleverde producten worden betaald, aangepast 
aan de geldende productprijzen. Na een aantal 
productverschuivingen wordt dekking gezocht voor
€ 234.000 uit de in de jaarrekening voorgestelde 
bestemmingsreserve ad € 500.000.
0.10 Muaties in reserves
Toevoeging bestemmingsreserve ter dekking van 
bijdragen aan Stichting Facet Ridderkerk.

Diverse kleine mutaties. L/B -14.400 2.500 2.500 2.500
Totaal programma 7 2.500 2.500 2.500 2.500

Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Mantelzorg en vrijwilligersbeleid
Ouderenwerk
Wijkwerk
WMO vrijwilligerswerk

L 0 -164.500 -50.000 -50.000 -50.000Verwijzend naar de Raadsinformatiebrief d.d. 
18 januari 2019, worden de budgetten, waaruit de 
bijdragen voor de door Stichting Facet Ridderkerk 
geleverde producten worden betaald, aangepast 
aan de geldende productprijzen. Na een aantal 
productverschuivingen wordt dekking gezocht voor
€ 234.000 uit de in de jaarrekening voorgestelde 
bestemmingsreserve ad € 500.000.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wmo uitvoering

L -29.000 29.000

L 0 67.000 50.000 50.000 50.000

Dekking van de kosten voor een externe 
projectleider, ingezet binnen de Bar-organisatie, 
voor de implementatie van de contracten voor 
doelgroepenvervoer. (Zie programma 1)
6.2 Wijkteams
Welzijn in sociale wijkteams 
Cliëntondersteuning rondom teams
Verwijzend naar de Raadsinformatiebrief d.d. 
18 januari 2019, worden de budgetten, waaruit de 
bijdragen voor de door Stichting Facet Ridderkerk 
geleverde producten worden betaald, aangepast 
aan de geldende productprijzen. Na een aantal 
productverschuivingen wordt dekking gezocht voor
€ 234.000 uit de in de jaarrekening voorgestelde 
bestemmingsreserve ad € 500.000.
0.10 Muaties in reserves
Onttrekking bestemmingsreserve ter dekking van 
bijdragen aan Stichting Facet Ridderkerk.

B 0 97.500

Totaal programma 8 29.000 0 0 0
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Programma 9 Werk
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

6.5 Arbeidsparticipatie
Welzijn in sociale wijkteams
Re-integratieprojecten

L -50.000 -70.200Verwijzend naar de Raadsinformatiebrief d.d. 
18 januari 2019, worden de budgetten, waaruit de 
bijdragen voor de door Stichting Facet Ridderkerk 
geleverde producten worden betaald, aangepast 
aan de geldende productprijzen. Na een aantal 
productverschuivingen wordt dekking gezocht voor 
€ 234.000 uit de in de jaarrekening voorgestelde 
bestemmingsreserve ad € 500.000.
0.10 Muaties in reserves
Onttrekking bestemmingsreserve ter dekking van 
bijdragen aan Stichting Facet Ridderkerk.

B 0 70.200

Totaal programma 9 0 0 0 0

Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

7.2 Riolering
Riolering dagelijks onderhoud
Geconstateerd is dat de begroting niet geheel 
aansluit op de lasten in het Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP). De begroting moet 
afgestemd zijn op het GRP om het vastgestelde 
beleid conform het GRP uit te kunnen voeren. De 
verhoging van het budget wordt verrekend met de 
voorziening beklemde middelen riolering en is 
budgettair neutraal. 

L -130.100 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

B 1.084.500 60.000 60.000 60.000 60.000
7.5 Begraven
De begraafplaats is de afgelopen jaren fors 
uitgebreid met nieuwe graven. Het onderhoud 
rondom de honderden nieuwe graven is intensiever 
dan het onderhoud aan de aaneengesloten, met 
gras afgedekte, ‘lege’ grafvakken.
Dit betekent voor 2019 een verhoging van € 40.000 
voor het budget uitbesteed werk.  

L -118.100 -40.000

Dekking onderhoudskosten begraafplaats uit de 
voorziening onderhoud graven.

B 552.900 40.000

Totaal programma 10 0 0 0 0

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

8.1 Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplannen
Dekking structurele advieskosten voor 
stedenbouwkundige projecten, opgenomen in de 
BAR-bijdrage  (Zie ook onder programma 1, BAR-
bijdrage).

L -105.800 42.000 42.000 42.000 42.000

Totaal programma 11 42.000 42.000 42.000 42.000
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Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Toelichting L/B Begroting 

tot 1eTR19
2019 2020 2021 2022

Aanpassen ramingen vennootschapsbelasting 
grondexploitaties
Naar aanleiding van de fiscale doorrekeningen van 
de realisatiecijfers 2018 en de meerjarenprognose 
grondexploitaties 2019 dienen de structurele 
ramingen voor de vennootschapsbelasting bij de 
grondexploitaties te worden bijgesteld. 

L -217.000 -516.400 -5.400 158.000 90.000

Aanpassing aanwending reserve 
vennootschapsbelasting grondexploitaties ter 
dekking van de aanpassing van geraamde Vpb-
lasten.

B 217.000 516.400 5.400 -158.000 -90.000

Diverse kleine mutaties. L/B -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
Totaal programma 12 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

Saldo van de budgettair neutrale mutaties van 
alle programma ´s

0 0 0 0
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6. Doorgeschoven prestaties
- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = Baten / L/B = Saldo van lasten en baten

Programma’s 

Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven 
prestatie

Lasten Baten

Gemeentehuis Planmatig onderhoud schilderwerk en het 
vervangen van de vloerbedekking is begonnen in 
2018, maar wordt grotendeels afgerekend in 
2019.

-392.800

BAR-bijdrage - Fundament 
Maatschappij

De voornaamste reden dat het budget niet 
volledig is benut, is dat de besluitvorming later 
heeft plaatsgevonden dan aanvankelijk gedacht. 
De verkiezingen waren de oorzaak dat de 
besluitvorming in de gemeenteraden vertraging 
heeft opgelopen. Hierdoor is ook later overgegaan 
tot uitvoering. Het beleid dat is gehanteerd, is 
gestoeld op: “Eerst een goed plan, daarna de 
uitgaven”. In 2018 is aandacht besteed aan het 
goede plan en de basis die nodig is om de 
transformatie van het Sociaal Domein te 
bewerkstelligen. Het merendeel van de 
daadwerkelijke transformatie vindt plaats in 2019. 

-768.600

BAR-bijdrage - Resultaat 
gerichte inkoop jeugdzorg                                    

Het project resultaatgerichte bekostiging is in 
2018 nog niet afgerond. Dit heeft ermee te maken 
dat veel trajecten via zorg continuïteit nog 
doorlopen na 2018 (via de productgerichte 
bekostiging) waardoor de gevolgen en 
veranderingen van deze nieuwe bekostiging nog 
volop merkbaar zullen zijn in 2019. 
Deze nieuwe manier van inkopen zorgt voor een 
extra belasting van de wijkteams die al een hoge 
werkdruk kennen. Om deze reden is extra 
administratieve ondersteuning ingezet, die we 
willen laten doorlopen in 2019. 

-34.700

BAR-bijdrage          
Implementatie Omgevingswet                                    

In 2017 heeft de Tweede Kamer besloten om de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te 
stellen naar 1 januari 2021. De oorspronkelijke 
datum werd daarmee 1,5 jaar verschoven. 
Hierdoor werd ook de planning van het 
Programma Omgevingswet binnen de GR BAR  
gewijzigd. Voor aansluiting op het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO) zijn de gemeenten 
afhankelijk van de ontwikkeling en oplevering van 
de landelijke voorziening. In 2018 is een deel van 
het gereserveerde budget onbenut gebleven in 
afwachting van die landelijke ontwikkelingen. 
Deze middelen zullen in 2019 noodzakelijk zijn 
voor onder andere de ontwikkelingen op het 
gebied van processen en ICT als gevolg van de 
aansluiting op het DSO. 

-28.100
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Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven 
prestatie

Lasten Baten

Algemene Reserve Dekking BAR-bijdrage t.b.v. doorgeschoven 
budget fundament Maatschappij 

768.600

Diverse kleine mutaties -34.400
Totaal programma 1 Bestuur en 

(overheids)participatie
-1.258.600 768.600

Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven 
prestatie

Lasten Baten

Bouw- en woningtoezicht 
Digitaliseren bouwdossiers

Tijdens de aanbesteding is gebleken dat de 
kosten fors hoger waren dan begroot. Besloten is 
de aanbesteding te annuleren en een nieuw 
traject te starten waarin de verschillende 
onderdelen van dit project (schonen, scannen, 
opslaan en ontsluiten) separaat worden 
onderzocht op uitvoerbaarheid, alternatieven, 
kwaliteit  en prijs. Ook wordt bekeken of 
onderdelen binnen de BAR-organisatie kunnen 
worden uitgevoerd en hoe dit past in de planning 
van de overige taken. Het doel is om op deze 
wijze de digitaliseringsslag alsnog binnen het 
geplande budget uit te voeren.

-58.500

Totaal programma 2 Veiligheid -58.500 0

Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven 
prestatie

Lasten Baten

Depot Oudelande Het depot Oudelande is niet meer in gebruik, 
maar de daadwerkelijke afstoting heeft nog niet 
plaats gevonden, er zijn dus in 2018 vrijwel geen 
uitgaven geweest. De afsluiting zal vermoedelijk 
wel in 2019 plaats vinden, dus dit budget moet 
doorschuiven naar 2019. De aanwending van de 
reserve onderhoud watergangen hiertegenover 
schuift daarmee ook door.

-50.000

Algemene Reserve Beschikking AR tbv vorming KLR fietsverharding 
Rijksstraatweg.

98.200

KLR fietsverharding 
Rijksstraatweg

Vorming kapitaallastenreserve fietsverharding 
Rijksstraatweg.

-98.200

Algemene Reserve Onttrekking algemene reserve voor vorming 
kapitaallastenreserve Geluidsreductie 
Rotterdamseweg Drievliet.

144.200

KLR Geluidsred.R''dmseweg 
Drievliet

Vorming kapitaallastenreserve Geluidsreductie 
Rotterdamseweg Drievliet.

-144.200

Reserve Onderhoud 
Watergangen

Het depot Oudelande is niet meer in gebruik, 
maar de daadwerkelijke afstoting heeft nog niet 
plaats gevonden, er zijn dus in 2018 vrijwel geen 
uitgaven geweest. De afsluiting zal vermoedelijk 
wel in 2019 plaats vinden, dus dit budget moet 
doorschuiven naar 2019. De aanwending van de 
reserve onderhoud watergangen hiertegenover 
schuift daarmee ook door.

50.000

Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en 
wegen

-292.400 292.400
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Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven 
prestatie

Lasten Baten

Sloop Platanenstraat 6 en 
Maaslaan 37

Er is vertraging ontstaan van sloop van 
schoolgebouw Platanenstraat 6 en Maaslaan 37, 
vanwege nieuwe inzichten in de herijking van het 
Integraal Accommodatie Plan (2.0).

-143.000

Depot de gorzen De vervanging van de romneyloods bleek 
ingewikkelder en duurder te worden dan begroot. 
Dat heeft er toe geleid dat het plan van aanpak 
zodanige vertraging opliep waardoor de loods niet 
meer in 2018 gerealiseerd kon worden. 

-34.800

Reserve onderhoud gebouwen Onttrekking tbv dekking planmatig onderhoud 
schilderwerk en vervanging vloerbedekking wat is 
begonnen in 2018, maar grotendeels wordt 
afgerekend in 2019.

392.800

Reserve onderhoud gebouwen De vervanging van de romneyloods bleek 
ingewikkelder en duurder te worden dan begroot. 
Dat heeft er toe geleid dat het plan van aanpak 
zodanige vertraging opliep waardoor de loods niet 
meer in 2018 gerealiseerd kon worden. Hierdoor 
schuift ook de onttrekking aan de reserve door.

34.800

Reserve onderhoud gebouwen Er is vertraging ontstaan van sloop van 
schoolgebouw Platanenstraat 6, waardoor ook de 
onttrekking aan de reserve door schuift.

106.000

Reserve Integraal 
Accommodatie Plan

Betreft uitstel van sloop Maaslaan 37. Hierdoor 
schuift ook de onttrekking aan de reserve door.

37.000

Totaal programma 4 Economische zaken -177.800 570.600

Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven 
prestatie

Lasten Baten

Kunstobject Koningsplein Realisatie van kunsstoepassing in het centrum 
wordt in 2019 verder uitgevoerd.

-75.800

Sloop Sporthal Beverbol In verband met de herijking van het integraal 
Accommodatieplan is de sloop van sporthal de 
Beverbol in 2018 niet uitgevoerd. 

-284.000

Sloop sportveld toekomstig 
Gemini

Vanwege uitstel van de bouw van sportzaal 
Gemini College is ook de sloop van het 
betreffende sportveld op de plaats van de 
toekomstige sportzaal uitgesteld.

-237.300

Sloop jeu de boulesbaan De sloop van de Jeu de boules baan is gekoppeld 
aan nieuwbouw Sportzaal Gemini College. Dit 
project is on hold gezet in het kader van de 
herijking van het IAP in afwachting van de 
definitieve locatie.

-35.500

Erfgoedbeleid De Cultuurhistorische Waardekaart 
Woongebieden (CHW) is vastgesteld in juni 
2018. Er is voorrang gegeven aan het uitwerken 
van deze CHW i.v.m. het aanwijzen van nieuwe 
gemeentelijke monumenten, waardoor de 
doorlooptijd langer duurde. Het onderzoek naar 
de overige gebieden was daardoor nog niet 
opgestart in 2018. De heruitgave van de 
cultuurhistorische en andere erfgoed publicaties 
was ook nog niet opgestart in 2018. Voorgesteld 
wordt om dit budget door te schuiven naar 2019. 

-32.700
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Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven 
prestatie

Lasten Baten

Algemene Reserve Onttrekking algemene reserve voor vorming 
kapitaallastenreserve voor verbetering 
bereikbaarheid sportpark Ridderkerk.

138.200

Kapitaallastenreserve 
verbetering bereikbaarheid 
sportpark Ridderkerk

Vorming kapitaallastenreserve voor verbetering 
bereikbaarheid sportpark Ridderkerk.

-138.200

Reserve beeldende kunst Realisatie van kunsstoepassing wordt in 2019 
verder uitgevoerd. Ook de aanwending van de 
reserve beeldende kunst hiervoor schuift hiermee 
door.

75.800

Reserve Integraal 
Accommodatie Plan

In verband met de herijking van het integraal 
Accommodatieplan is de sloop van sporthal de 
Beverbol in 2018 niet uitgevoerd. Hierdoor schuift 
ook de onttrekking aan de reserve door.

284.000

Reserve Integraal 
Accommodatie Plan

Vanwege uitstel van bouw sportzaal Gemini 
College is ook de sloop van het betreffende 
sportveld op de plaats van toekomstige sportzaal 
uitgesteld. Hierdoor schuift ook de onttrekking 
aan de reserve door.

237.300

Reserve Integraal 
Accommodatie Plan

De sloop van de Jeu de boules baan is gekoppeld 
aan nieuwbouw Sportzaal Gemini College. Dit 
project is on hold gezet in het kader van de 
herijking van het IAP in afwachting van de 
definitieve locatie. Hierdoor schuift ook de 
onttrekking aan de reserve door.

35.500

Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen -803.500 770.800

Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven 
prestatie

Lasten Baten

Herziening van de 
bodemkwaliteitskaart

Een adviesbureau is gestart met een eerste 
inventarisatie. Hierbij wordt gekeken of de data 
uit de nieuwe bodemonderzoeken andere 
inzichten oplevert, waardoor de kaart aangepast 
moet worden. Afronding en vaststelling staan 
gepland voor 2019. 

-30.000

Duurzame energietransitie Door te schuiven budget voor initiatieven die 
bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de gemeente.  

-210.300

Actieplan Luchtkwaliteit Het totaalbedrag (€ 35.000) is eind 2018 
beschikbaar gesteld om acties en maatregelen 
uit te voeren uit het Actieplan Luchtkwaliteit. Een 
aantal acties zijn opgestart, waarvan de facturen 
in 2019 worden verwacht. Dit betreft de kosten 
voor twee onderzoeken (situatie 2 wegen en 
walstroom), burgerluchtmeetnet DCMR en 
communicatie.

-33.000

Rouwcentrum Vredehof Vertragingen in het proces van voorbereiding van 
de verbouwing van het rouwcentrum heeft ertoe 
geleid dat de verbouwing pas is gestart in 
december 2018 en zal worden opgeleverd in 
2019. 

-203.200

Totaal programma 10 Gezondheid en 
duurzaamheid

-476.500 0
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Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven 
prestatie

Lasten Baten

Toekomstvisie We zijn bezig met het opstellen van een plan van 
aanpak voor de uitvoering van de Toekomstvisie. 
In 2018 hebben daar al werkzaamheden voor 
plaatsgevonden, maar die zijn besteed binnen 
bestaande budgetten. 

-193.700

Totaal programma 11 Ruimtelijke 
ontwikkeling en wonen

-193.700 0

Totaal alle programma's -3.261.000 2.402.400
Restant t.l.v. de Algemene reserve -858.600
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7. Investeringen
Bijramingen = + / Aframing = - 

Investeringen Investeringen 
begin 2019

bij- of 
aframing 1e 
TR 2019

Geraamde 
uitgaven 
2019

Werkelijke 
uitgaven 
2018

Restant 
geraamde 
uitgaven 
2018

Doorschui-
ven naar 
2020

Verv. vloerbedekking gebouw A 47.900 47.900 62.600 -14.700
Verv. vloerbedekking gebouw B 132.900 132.900 2.800 130.100
Raadsinformatiesysteem 15.500 15.500 15.500
Verbouwing bestuursvleugel 16.900 16.900 1.500 15.400
subtotaal programma 1 bestuur en participatie 213.200 0 213.200 66.900 146.300 0
Geluidsreductie Rotterdamseweg Drievliet 146.200 146.200 1.000 145.200
Fietsverhardingen Rijksstraatweg 151.600 151.600 151.600
Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg 63.800 63.800 63.800
Fietshighway Lagendijk 372.600 372.600 5.300 367.300
Geluidswal `t Zand 194.500 194.500 2.400 192.100
VRI Verenambachtseweg 85.000 85.000 85.000
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg 48.200 48.200 48.200
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg 159.600 159.600 159.600
Damwand Bilderdijklaan 053603 26.600 26.600 26.600
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde 945.100 945.100 23.200 921.900
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (bate) -555.300 -555.300 -74.900 -480.400
Busvoorzieningen Vlietln noordzijde+Costaln 22.800 22.800 22.800
Lokale aanpak fietsveil igheid 37.000 37.000 37.000
Gladheidsbestrijdingsfacil iteit, bouw 279.000 90.000 369.000 204.300 164.700
Gladheidsbestrijdingsfacil iteit, installaties 439.700 439.700 16.300 423.400
Vervangen brug De Gorzen 043601 43.200 43.200 43.200
Keerwand Donckse Bos 127.000 127.000 127.000
Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat 578.000 578.000 300 577.700
Voetpad Benedenrijweg 34.000 34.000 34.000
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan 50.000 50.000 50.000
Rehabilitaties wegen 1.196.400 260.000 1.456.400 95.200 1.361.200
Openbare verlichting 599.000 599.000 599.000
Vervangen zitbanken 2019 30.000 30.000 10.500 19.500
Fietshighway Koninginneweg 264.000 -264.000 0 0
Verbeteren Verkeersveil igheid Ringdijk 0 395.000 395.000 395.000
Voetpad en dijkktrap Ringdijk 0 56.000 56.000 56.000
Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat 0 44.500 44.500 44.500
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer 0 100.000 100.000 100.000
Keermuur Rijksstraatweg 81502 78.800 86.200 165.000 165.000
Keermuur Rijksstraatweg 81503 29.100 34.600 63.700 63.700
Verv stalen meerpaal passantensteiger haven 0 40.000 40.000 40.000
Vervangen beschoeiingen 106.700 106.700 106.700
subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen 5.552.600 842.300 6.394.900 283.600 6.111.300 0
Uitbreiding Schaepmanschool 0 315.000 315.000 315.000
Vervangende nieuwbouw Driemaster 0 1.130.000 1.130.000 1.130.000
Nieuwbouw CBS De Fontein 0 321.700 321.700 321.700
Nw.bouw Gemini bouwkundig 5.505.400 5.505.400 5.505.400
Nw.bouw Gemini inrichting 1.395.000 1.395.000 1.395.000
Nw.bouw Gemini installaties 2.324.000 2.324.000 2.324.000
subtotaal programma 5 onderwijs 9.224.400 1.766.700 10.991.100 0 10.991.100 0
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Investeringen Investeringen 
begin 2019

bij- of 
aframing 1e 
TR 2019

Geraamde 
uitgaven 
2019

Werkelijke 
uitgaven 
2018

Restant 
geraamde 
uitgaven 
2018

Doorschui-
ven naar 
2020

Bereikbaarheid Reijerpark voor fietsers en voetgangers 152.000 150.000 302.000 5.100 296.900
Aanpassing Noordstraat 56 voor Kicks en Excelsior 19.100 34.000 53.100 53.100 0
Nieuwbouw sporthal Reijerpark (De Wissel) 200.300 -150.000 50.300 50.300
Nieuwbouw sporthal Reijerpark  inrichting 39.600 39.600 39.600
Nieuwbouw sporthal Reijerpark installaties 28.000 28.000 28.000
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw 3.535.900 3.535.900 3.535.900
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie 846.000 846.000 846.000
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting 282.000 282.000 282.000
Bouw Sportzaal Gemini bouw 1.515.500 1.515.500 1.515.500
Bouw Sportzaal Gemini installatie 360.000 360.000 360.000
Bouw Sportzaal Gemini inrichting 120.000 120.000 120.000
Sportpark Ridderkerk ondergrond en inrichting terrein 3.879.300 3.879.300 3.900 3.875.400
Sportpark Ridderkerk toplaag velden 400.000 400.000 400.000
Buitensportaccommodatie Reijerpark terrein 0 0 5.600 -5.600
Buitensportacc. Reijerpark  toplaag 14.800 14.800 14.800
Sportpark Bolnes, toegang RLTC 2987VM 1 50.000 50.000 50.000
Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reyerpark 0 0 0
RK2014 Ver speelvoorz. uit 2002 in 2014 23.100 -23.100 0 0
Speelvoorzieningen 2017 61.200 -61.200 0 0
Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd, 2017 26.400 -26.400 0 0
Buurtsport Driehoek Zand 25.700 25.700 25.700
Skateboardbaan Sportlaan 84.600 84.600 84.600
Speelvoorzieningen 2018 75.900 -75.900 0 0
Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd, 2018 73.900 -73.900 0 0
Vervangen ondergronden speelplaatsen 29.200 -29.200 0 0
Kunstgrasondergronden speelterreinen 110.000 10.000 120.000 120.000
RK2019 Speelvoorzieningen 69.700 -69.700 0 6.500 -6.500
RK2019 Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd 69.700 -69.700 0 6.000 -6.000
RK2019 Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 44.000 6.000 50.000 50.000
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 0 95.000 95.000 95.000 91.900
Aanschaf speeltoestellen 0 113.100 113.100 113.100 113.100
Buurtgroen Gen. Smutsstraat 58.500 58.500 58.500
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen 12.194.400 -171.000 12.023.400 80.200 11.943.200 205.000
Energiesysteem gemaal P01 18.300 18.300 18.300
Gemalen mechanisch 151.700 151.700 3.500 148.200
Gemalen elektrisch 268.700 268.700 3.700 265.000
Uitbreiding begraafplaats 324.300 324.300 324.300
Vervangen Columbarium1986 Vredehof 19.300 19.300 19.300
Aanpassingen rouwcentrum, bouwkundig 214.700 37.500 252.200 95.500 156.700
Aanpassingen rouwcentrum, inrichting+verlichting 35.100 12.700 47.800 47.800
Aanpassingen rouwcentrum, sanitair+buitenruimte 47.800 47.800 29.800 18.000
Aanpassingen rouwcentrum, zonnepanelen 93.800 93.800 93.800
subtotaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid 1.173.700 50.200 1.223.900 132.500 1.091.400 0
Realisatie Waalvisie 139.800 189.300 329.100 15.200 313.900
Realisatie Waalvisie (bate) -161.200 -30.000 -191.200 -191.200
Waalvisie De Nes 0 0 0
Waalvisie De Nes (bate) -133.500 -133.500 -133.500
WOP Plein Oost 5.300 5.300 5.300
subtotaal programma 11 Ruimtelijk ontwikkeling en 
wonen

-149.600 159.300 9.700 15.200 -5.500 0

Totaal 28.208.700 2.647.500 30.856.200 578.400 30.277.800 205.000
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Toelichtingen op investeringen 

- = nadeel, + = voordeel
U = uitgaven / I = inkomsten

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 
Toelichting U/I 2019 2020 2021 2022
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw
Door te kijken naar besparingsmogelijkheden is de 
overschrijding teruggebracht naar € 90.000. De 
overschrijding wordt veroorzaakt door marktwerking, 
waarbij sprake is van exceptionele stijging van 
bouwkosten.

U -90.000

Rehabilitaties wegen
Het onderhoud aan de Rijksstraatweg is 
overgeheveld van Planmatig Onderhoud naar 
Rehabilitatie (complete vervanging van een weg). Na 
asfalt onderzoek is namelijk gebleken dat niet 
alleen de deklaag, maar ook de onder- en 
tussenlaag van deze weg moet worden vervangen, 
kosten € 260.000.

U -260.000

Investering Fietshighway Koninginneweg en U 264.000
Investering Verbeteren Verkeersveiligheid Ringdijk U -395.000
Bij raadsbesluit van 21 februari j.l. is een krediet 
van € 395.000 beschikbaar gesteld om de 
verkeersveiligheid op de Ringdijk (tussen de 
Randweg en de Industrieweg) te verbeteren. Als 
gedeeltelijke dekking hiervoor is daarbij besloten 
om de investering voor  Fietshighway 
Koninginneweg ad € 264.000 af te ramen.
Voetpad en dijktrap Ringdijk
Het college heeft verkeersveiligheid als speerpunt. 
De nieuwbouw locatie Riederwerf is op dit moment 
voor voetgangers niet veilig te bereiken. Om deze 
reden willen we hier graag een voetpad en dijktrap 
aanleggen. Dit verbetert de verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid voor voetgangers van de 
nieuwbouwlocatie. 

U -56.000

Verminderen parkeerdruk rond het plein aan de 
Meester Treubstraat en de Ingenieur Albardastraat
Het college vindt mobiliteit, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid belangrijke speerpunten 
(collegeprogramma 2018-2022 §3 Verkeer, vervoer 
en wegen). Vanwege de aanwezigheid van 
verschillende voorzieningen (school, 
kinderdagverblijf, kerk, restaurant),  is de 
parkeerdruk rond het plein aan de Meester 
Treubstraat en de Ingenieur Albardastraat te hoog 
ten opzichte van de leefbaarheid. Om de 
verkeersveiligheid en de mobiliteit (parkeren) te 
verbeteren en de kwaliteit van het plein te 
waarborgen, is in overleg met bewoners onderzoek 
gedaan hoe de parkeeroverlast verminderd kan 
worden. Het aantal parkeerplaatsen kan uitgebreid 
worden door de langsparkeerplaatsen te veranderen 
in haakse parkeerplaatsen. Gelijk met deze 
werkzaamheden worden een aantal overlast 
gevende bomen vervangen door nieuwe bomen.

U -44.500
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Toelichting U/I 2019 2020 2021 2022
 Investering Ketenvoorzieningen voor openbaar 
vervoer
Conform Raadsbesluit d.d. 11 april 2019 heeft de 
gemeenteraad besloten een investeringskrediet van 
€ 100.000,- beschikbaar te stellen voor onder 
andere ketenvoorzieningen voor openbaar vervoer, 
zoals fietsvoorzieningen bij haltes, 
netwerkwijzigingen voor fiets- en voetgangers en 
mobiliteitsvoorzieningen bij OV-knooppunten. 

U -100.000

Keermuur Rijksstraatweg
Er is een offerte gemaakt voor het vervangen van de 
huidige keermuur. Hieruit blijkt dat de vervanging 
duurder uitvalt dan het beschikbare krediet.

U -120.800

Vervangen stalen meerpaal passantensteiger haven 
In het beheerplan openbare ruimte 2019-2023 
Ridderkerk is aangekondigd dat de vervanging van 
een meerpaal/ bolder passantensteiger (schatting 
€ 30.000) aangemeld wordt voor de 1e TURAP 
2019. In week 7 is schade aan de meerpaal 
geconstateerd en vervanging is noodzakelijk. Uit 
een offerte blijkt dat het vervangen door een stalen 
meerpaal een investering van € 40.000  vraagt.

U -40.000

Totaal programma 3 -842.300 0 0 0

Programma 5 Onderwijs
Toelichting U/I 2019 2020 2021 2022
Uitbreiding Dr. Schaepmanschool 
Als gevolg van het vaststellen van het programma 
en overzicht onderwijshuisvesting 2018 dient een 
investeringskrediet van € 315.000 beschikbaar 
gesteld te worden voor uitbreiding  van de Dr. 
Schaepmanschool.      

U -315.000

Vervangende nieuwbouw de Driemaster 
Als gevolg van het vaststellen van het programma 
en overzicht onderwijshuisvesting 2018 dient een 
investeringskrediet van € 1.130.000 beschikbaar 
gesteld te worden voor vervangende nieuwbouw van 
de Driemaster.      

U -1.130.000

Nieuwbouw CBS De Fontein
Als gevolg van het vaststellen van het programma 
en overzicht onderwijshuisvesting 2019 dient een 
investeringskrediet van € 321.700 beschikbaar 
gesteld te worden voor uitbreiding van CBS De 
Fontein.      

U -321.700

Totaal programma 5 -1.766.700 0 0 0
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Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting U/I 2019 2020 2021 2022
Verbetering bereikbaarheid sportpark Reijerpark
De gemeenteraad heeft naar aanleiding van de 
aangenomen motie 2016-112 over de 
bereikbaarheid van het sportpark Reijerpark voor 
fietsers en voetgangers, in juli 2017 een krediet ter 
beschikbaar gesteld van € 172.000,- (exclusief 
btw). Bij de uitwerking van de plannen blijkt dat de 
geraamde kosten hoger worden dan het ter 
beschikking gestelde krediet. 

U -150.000

Aanpassing Noordstraat 56 voor Kicks en Excelsior
Aan de overschrijding van het krediet ligt het 
aanbrengen van extra / verplichte 
gebruikersvoorzieningen (waaronder een 
mindervalide toilet)  ten grondslag.

U -34.000

Nieuwbouw sporthal Reijerpark (De Wissel)
 Van het restant krediet van de bouw van sporthal 
De Wissel kan € 150.000 worden toegevoegd aan 
het krediet voor de verbetering van de 
bereikbaarheid van het sportpark. 

U 150.000

Speelvoorzieningen
Voor het aanpassen van speelplaatsen zijn diverse 
kredieten beschikbaar.
Voor een deel zijn deze kredieten gekoppeld aan 
de oorzaak van een verandering zoals het 
aanpassen aan de leeftijd en voor een deel aan het 
onderdeel dat vervangen moet worden zoals de 
ondergrond, de kunstgrasondergrond, het 
speeltoestel of de toplaag van kunstgras.
Vanuit de jaren 2017 en 2018 zijn 
investeringsbedragen doorgeschoven. In die periode 
is intensief ingezet op vervanging van ondergronden 
en het dagelijks onderhoud van ondergronden en 
speeltoestellen. Het doorschuiven van 
investeringsbedragen was hiervan het gevolg. 
Daarnaast speelt de hogere levensduur van 
speeltoestellen een rol met als resultaat het 
eveneens doorschuiven van investeringen. Inmiddels 
zijn er in totaal 10 kredieten voor speelplaatsen 
beschikbaar. Voor de overzichtelijkheid worden 
deze kredieten nu gereduceerd tot de volgende 
kredieten:
-Aanpassen ondergronden
-Aanschaf speeltoestellen
-Aanpassen kunstgras ondergronden
-Aanpassen toplaag ondergronden
Deze indeling is noodzakelijk omdat hiervoor
verschillende afschrijvingstermijnen gelden.

U 205.000 -205.000

Gezien de planning en levensduur van
speeltoestellen schuift € 205.000 door naar 2020.
Voor de begroting 2020 zal de planning van de
investeringen opnieuw worden opgesteld met
daarbij een nieuw meerjarig investeringsschema
2020-2023.
Totaal programma 6 171.000 -205.000 0 0
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Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting U/I 2019 2020 2021 2022
Aanpassen Rouwcentrum Vredehof , bouwkundig
De gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld 
voor het aanpassen van het rouwcentrum.
De bouwkundige werkzaamheden zijn aanbesteed 
met daarin enkele ingeschatte stelposten voor o.a. 
de benodigde staalconstructies. Ten tijde van de 
uitvoering van de verbouwing zijn zwaardere 
staalconstructies benodigd dan geraamd.  
Daarnaast was de aanwezige koelruimte niet 
herplaatsbaar en wordt deze opnieuw opgebouwd.  
Tevens is één van de te herplaatsen airco’s kapot 
zodat een vervanging noodzakelijk is. Totale extra 
kosten: € 31.000 excl. BTW. De BTW is echter bij 
begraafplaatsen niet compensabel zodat een 
investering van € 37.500 incl. BTW benodigd is.

U -37.500

Diverse kleine mutaties -12.700
Totaal programma 10 -50.200 0 0 0

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Toelichting U/I 2019 2020 2021 2022
Realisatie Waalvisie
Voor dit project was al in 2018 in totaal voor de 
uitgaven een krediet van € 393.400 vastgesteld, met 
een planning van de uitgaven verdeeld over 2018 en 
2019. Het voor 2019 geplande bedrag van € 189.300 
was echter abusievelijk nog niet in de begroting 
2019 opgenomen.  Het bedrag zoals opgenomen 
onder  ”Investeringen begin 2019” betreft het uit 
2018 bij 2e TURAP 2018 en jaarrekening 2018 
doorgeschoven restantkrediet uit dat jaar.

U -189.300

Er wordt nu een € 30.000 hogere subsidie verwacht 
dan is begroot. 

I 30.000

Totaal programma 11 -159.300 0 0 0

Saldo van de mutaties in investeringen -2.647.500 -205.000 0 0
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Deel II 
Bijlagen 
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Bijlage 1: Verdeling personeelskosten aan taakvelden 
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
0.1 Bestuur
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 887.300 544.000 481.100 358.100
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L -33.600 4.000 4.000 4.000
0.2 Burgerzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 376.000 381.300 384.300 392.600
0.4 Overhead
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L -269.000 31.500 31.500 31.500
0.8 Overige baten en lasten
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L 336.200 -39.500 -39.500 -39.500
Totaal programma 1 1.296.900 921.300 861.400 746.700

Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.300 -1.000 -700 -300
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -67.000 -49.300 -46.200 -40.100
8.3 Wonen en bouwen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -34.200 -31.800 -31.500 -31.000
Totaal programma 2 -103.500 -82.100 -78.400 -71.400

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
2.1 Verkeer en vervoer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 60.000 103.700 112.800 131.500
2.2 Parkeren
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 700 1.100 1.200 1.300
2.4 Economische havens en waterwegen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -4.000 -3.300 -3.100 -2.800
Totaal programma 3 56.700 101.500 110.900 130.000

Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
0.2 Burgerzaken
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L -33.600 4.000 4.000 4.000
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -160.300 -150.400 -149.300 -147.800
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 103.100 102.400 102.800 104.200
3.1 Economische ontwikkeling
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 1.000 4.300 4.900 6.400
8.1 Ruimtelijke ordening
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 900 900 1.000 900
Totaal programma 4 -88.900 -38.800 -36.600 -32.300

Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
4.2 Onderwijshuisvesting
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -6.200 -4.700 -4.500 -4.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -39.700 -34.500 -33.700 -32.300
Totaal programma 5 -45.900 -39.200 -38.200 -36.300
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Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 29.800 32.300 32.800 34.400
5.1 Sportbeleid en activering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -8.000 -5.900 -5.500 -4.800
5.2 Sportaccommodaties
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -19.200 -12.300 -11.100 -8.700
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -5.100 -3.900 -3.600 -3.300
5.5 Cultureel erfgoed
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -200 400 600 800
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -125.300 -89.300 -82.900 -70.300
Totaal programma 6 -128.000 -78.700 -69.700 -51.900

Programma 7 Jeugd(hulp)
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -44.500 -40.900 -40.400 -39.600
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -11.800 -9.100 -8.700 -7.900
6.2 Wijkteams
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -101.200 -92.100 -90.800 -88.800
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 210.900 208.800 209.400 212.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 37.000 37.000 37.000 37.700
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -6.600 -4.900 -4.700 -4.100
Totaal programma 7 83.800 98.800 101.800 109.300

Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -6.000 -2.500 -1.700 -400
6.2 Wijkteams
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 11.000 10.800 10.900 11.100
6.3 Inkomensregelingen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -10.300 -9.500 -9.300 -9.200
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 91.000 98.900 100.800 105.500
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -154.600 -139.300 -137.200 -133.600
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -37.800 -34.200 -33.600 -32.800
Totaal programma 8 -106.700 -75.800 -70.100 -59.400

Programma 9 Werk
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
6.3 Inkomensregelingen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -662.000 -607.300 -600.100 -589.100
6.5 Arbeidsparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -706.100 -649.900 -642.400 -631.400
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -8.300 -7.400 -7.400 -7.300
Totaal programma 9 -1.376.400 -1.264.600 -1.249.900 -1.227.800
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Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 64.300 61.600 61.500 61.400
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.000 -1.300 -1.200 -900
7.2 Riolering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -4.900 -2.100 -1.700 -700
7.3 Afval
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -61.300 -56.100 -55.400 -54.300
7.4 Milieubeheer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.400 2.400 3.600 5.800
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -12.800 -5.200 -3.600 -800
8.1 Ruimtelijke ordening
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 7.300 7.600 8.000 8.100
Totaal programma 10 -12.800 6.900 11.200 18.600

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.000 -1.400 -1.200 -900
8.1 Ruimtelijke ordening
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 236.700 244.400 247.100 254.000
8.3 Wonen en bouwen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 26.100 39.800 42.200 47.500
Totaal programma 11 260.800 282.800 288.100 300.600

Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
0.61 OZB woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 37.800 42.700 43.900 46.600
0.62 OZB niet-woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -15.500 -10.900 -10.100 -8.600
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 10.100 9.700 9.800 9.800
Totaal programma 12 32.400 41.500 43.600 47.800

Buiten de programma 's
Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022
0.4 Overhead
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 166.700 159.400 158.700 158.500
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -35.100 -33.000 -32.800 -32.400
Totaal buiten de programma 's 131.600 126.400 125.900 126.100

Saldo van de budgettair neutrale mutaties van 
alle programma ´s

0 0 0 0



Bijlage 2: Openstaande raadstoezeggingen per maart 2019 

ID Datum 
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stellen 
document 

Raad 

Openstaande raadstoezeggingen, die nog niet afgedaan zijn: 

64 24-01-2013 2330-
2342 

Startnotitie herstructu-
rering woningen cen-
trum. 

Na de 1e fase zal een evaluatie volgen. 26-03-2019 De woningen zijn inmiddels door
Woonvisie opgeleverd. Het openbaar gebied
is gereed. De definitieve afwikkeling is nog
niet afgerond.

Raadsinfor-
matiebrief 

Verz. vrij-
dag na 
B&W P.M. 

844 20-04-2017 Fractie 
Leefbaar 
Ridder-
kerk 

Integraal Jeugdkader 
Ridderkerk 

Onderzocht wordt of het wenselijk is het 
schoolmaatschappelijkwerk van de ge-
biedsteams terug te brengen bij de scholen 
en dan met name de middelbare scholen. 

28-03-2019 Op 19 oktober is de raad geïnfor-
meerd over de uitkomsten van de evaluatie
en is besloten om op basis van de positieve
uitkomsten de inzet voor de komende 1,5 jaar 
te continueren. Aan het eind van die periode
wederom te evalueren. Dat is op zijn vroegst
pas in het derde kwartaal van 2019.

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 
19 okto-
ber 2018 

913 04-07-2016 Fractie 
Christen-
Unie 

Kadernota 2017 - alge-
mene reserve 

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

18-01-2019 Dit wordt meegenomen bij de ac-
tualisatie van de nota reserves en voorzienin-
gen in 2020.

(Geen) 

1203 20-04-2017 Fractie 
PvdA 

Vragenuur / huisves-
ting statushouders 

Als de locatie Windmolen ontwikkeld wordt, 
zal de Stichting Buurtbelang Drievliet daarbij 
worden betrokken. De locatie wordt 'meege-
nomen' in de Ontwikkelingsvisie. 

12-03-2019  De ontwikkelaar heeft de wens
kenbaar gemaakt 32 zorgappartementen te
realiseren. Dit aantal is nodig om kostendek-
kend uit te komen (het gebouw heeft nog een
hoge boekwaarde). De gemeente heeft een
concept gronduitgifteovereenkomst opge-
steld. Deze bespreken we in maart/april met
de initiatiefnemer. De bouwplannen passen
binnen het huidige bestemmingsplan / be-
heersverordening.
De Stichting Buurtbelang Drievliet is meer-
dere malen betrokken bij de voortgang. Ook
heeft de initiatiefnemer de mogelijkheid gebo-
den om op de huidige locatie (in Capelle aan
den IJssel) een kijkje in de keuken te nemen.
Daar is gebruik van gemaakt. De Stichting
heeft de wens uitgesproken maximaal 6 tot
12 zorgappartementen te realiseren of wonin-
gen in de plaats te bouwen. Dit is onderzocht, 

(Geen) 



ID Datum 
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stellen 
document 

Raad 

maar is door de boekwaarde niet reëel. Aan-
gezien het gebouw nog een hoge boek-
waarde heeft, lijkt de wens van de stichting 
niet haalbaar. Met de stichting wordt ook be-
stuurlijk in contact getreden.  

1324 12-10-2017 Groep 
Ipskamp 

Tweede ontsluiting 
Trelleborg – 
Gebiedsvisie P.C. 
Hooftstraat 

Als de realisatie van een in- en uitrit, die uit-
komt op de Vondellaan, in zicht komt, zal er 
altijd vooraf nog een onderzoek worden inge-
steld naar de verkeersveiligheid. 

18-01-2019  Trelleborg heeft een intentie-
overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Be-
mog. Bemog onderzoekt herontwikkeling en
verplaatsing Trelleborg. Een nieuwe in- en
uitrit voor Trelleborg is daarom nog niet aan
de orde.

Raadsvoor-
stel 

Raadsver-
gadering 
P.M.

1402 02-11-2017 Diverse 
fracties 

Indicatoren in begro-
ting 

Wethouder Keuzenkamp zal op korte termijn 
het initiatief nemen om met elkaar in gesprek 
te gaan over de indicatoren in de begroting. 

25-03-2019  22 febr. 2019 is een RIB ver-
stuurd over het proces om tot een nieuwe be-
grotingsindeling te komen. Er volgt nog een
presentatie waar t.z.t. nog een uitnodiging
voor verzonden zal worden. De presentatie
gaat over de nieuwe begrotingsopzet.

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 
13 juni 
2019 

1405 02-11-2017 Diverse 
fracties 

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

22-03-2019  Er wordt onderzocht of de Rid-
derkerkpas voor alle inwoners wenselijk is.

Raadsvoor-
stel 

Raadsver-
gadering 
P.M.

1423 14-12-2017 Diverse 
fracties 

Inpassingsstudie Ge-
mini 

Gemini: Als het krediet ontoereikend is, komt 
het college terug bij de raad en de raad wordt 
op de hoogte gehouden van de verdere 
voortgang. 

20-02-2019  Er wordt gewerkt aan een raads-
voorstel over inpassing Gemini op Sportpark
Ridderkerk, waarin de gewijzigde bedragen
n.a.v. nieuwe normbedragen Onderwijshuis-
vesting worden meegenomen.

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 
13 juni 
2019 

1424 14-12-2017 Diverse 
fracties 

Inpassingsstudie Ge-
mini 

Als het voorstel is aangenomen, zal met 
meer gegevens in gesprek worden gegaan 
met de RET over de plaats van de bushalte. 

19-03-2019  Deze toezegging wordt meege-
nomen in de gesprekken en scenario’s over
het (hoogwaardig) openbaar vervoer in Rid-
derkerk. Daarbij wordt ook gekeken naar de
positionering van verschillende haltes, waar-
door onder meer gestreefd wordt naar het be-
ter bereikbaar maken van bijvoorbeeld het
nieuwe Gemini college, maar ook andere
scholen voor voortgezet onderwijs.

N.v.t.



ID Datum 
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stellen 
document 

Raad 

1425 14-12-2017 Fractie 
Christen-
Unie 

IAP De wethouder wil met de raadscommissie in 
overleg over hoe de gevolgen van nieuw voor 
te stellen plannen op het IAP aan de raad 
kunnen worden gepresenteerd. 

25-03-2019  Allereerst wordt het IAP geactu-
aliseerd. Dan wordt meteen bekeken op
welke manier deze toezegging vorm kan krij-
gen.

(Geen) 

1426 14-12-2017 Diverse 
fracties 

Sporthal P.C. Hooft-
straat 

Ook de jongeren zijn belangrijk voor dit pro-
ject en worden betrokken bij de participatie. 

25-03-2019  Sporthal PC Hooftstraat is on-
derdeel van de actualisatie van het IAP. Bij
deze actualisatie zijn de jongeren, als onder-
deel van de participatie, betrokken. Op 13
maart jl. is een presentatie geweest over de
actualisatie van het IAP aan de jongerenraad. 
Bij de vervolgprocessen, voortkomende uit de 
actualisatie van het IAP zullen net als andere
stakeholders, ook de jongeren verder betrok-
ken worden.

(Geen) 

1455 25-01-2018 Fractie 
PvdA en 
D66 / 
Groen-
Links 

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

20-02-2019  Tot 1 januari 2020 kunnen 10
kandidaten geplaatst worden op een be-
schutte werkplek. Op dit moment zijn er 7
plaatsbare kandidaten, van wie er 4 inmid-
dels een arbeidsovereenkomst hebben in het
kader van beschut werk. Zodra er meer dan
10 plaatsbare kandidaten zijn, wordt zoals af-
gesproken een voorstel opgesteld en aan de
raad voorgelegd.

Raadsvoor-
stel 

1475 22-02-2018 Fractie 
SGP 

Algemene subsidiever-
ordening Ridderkerk 
2018 

Alle beleidsregels die het college vaststelt, 
worden ter kennis gebracht van de raad 

26-03-2019  In april 2019 worden de subsi-
dieregels voorgelegd aan het college en na
goedkeuring ter kennis gebracht aan de raad.

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 
26 april 
2019 

1476 22-02-2018 Fractie 
Christen-
Unie 

Algemene subsidiever-
ordening Ridderkerk 
2018 

Over of het wenselijk is of niet om subsidie-
verleningen mee te delen in de Blauwkai zal 
het college een raadsinformatiebrief sturen. 

26-03-2019  In april 2019 worden de subsi-
dieregels voorgelegd aan het college en na
goedkeuring ter kennis gebracht aan de raad.

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 
26 april 
2019 

1477 22-02-2018 Fractie 
VVD 

Kadernotitie subsidie-
beleid 2018 - 2022 

Om de raad 'mee te nemen' in de keus of 
sprake is van subsidie of inkoop, zal in een 
raadsinformatiebrief worden ingegaan op 
deze keus ten aanzien van de grote subsidie-
verleningen. 

26-03-2019  In april 2019 worden de subsi-
dieregels voorgelegd aan het college en na
goedkeuring ter kennis gebracht aan de raad.

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 
26 april 
2019 



ID Datum 
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stellen 
document 

Raad 

1525 14-06-2018 Diverse 
fracties 

Domein Maatschappij 
'Onze Maatschappij, 
ons domein' 

Naast de p en c instrument wordt de commis-
sie/raad, via de diverse kanalen per kwartaal 
geïnformeerd over de uitvoering en voort-
gang, waaronder over het nog op te stellen 
plan van aanpak. 

01-04-2019  Op 16 oktober 2018 en 19 febru-
ari 2019 is de commissie Samen leven geïn-
formeerd over de voortgang.

Raadsinfor-
matiebrief 

1528 05-07-2018 Fractie 
Leefbaar 
Ridder-
kerk 

Vragenuur / Verkeers-
situatie  
Handelsweg 

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

26-03-2019  De onveilige situatie is verder
geanalyseerd. Als oplossing is er een ont-
werp + raming in voorbereiding. De oplos-
sing, indien financieel haalbaar, wordt bij het
eerstvolgende overleg met de bedrijven be-
sproken. Bewoners die melding hadden ge-
maakt over deze onveilige situatie zijn ook
hierover geïnformeerd.

N.v.t.

1529 05-07-2018 Fractie 
Burger op 
1 

Vragenuur - Verkeers-
situatie Handelsweg 
en Rijksstraatweg 

Door het bedrijf Van Oers United is ongeveer 
een jaar geleden grond aangekocht om eigen 
auto's op te parkeren. De vraag wanneer dit 
in gebruik zal worden genomen, wordt mee-
genomen in de overleggen. 

05-04-2019  Het perceel werd oorspronkelijk
gehuurd door
Alternate. Zij hebben aangegeven geen ge-
bruik meer te maken van het perceel en heb-
ben de huur opgezegd.
Vervolgens heeft de gemeente het perceel in
2018 aan Van Oers in bruikleen gegeven
vanwege de knelpunten/overlast die zich
voordeden tijdens de renovatie van de Han-
delsweg. Deze werkzaamheden zijn nu afge-
rond. Van Oers heeft het perceel nog steeds
in bruikleen, maar maakt echter nauwelijks
gebruik van.

Afdoenings-
brief 

1533 05-07-2018 Fractie 
SGP 

Jaarstukken 2017 Het college bekijkt hoe bij de nieuwe cyclus 
begroting en rekening e.e.a. communicatief 
beter voor het voetlicht kan worden gebracht 
bij de inwoners. 

18-03-2019  Een nieuwe / verbeterde
infographic loopt gelijk op met de aanschaf
en implementatie van een planning en control
applicatie. Met deze applicatie wordt de be-
groting digitaal raadpleegbaar. Doelstelling is
bij de begroting 2020 een infographic aan te
bieden en de begroting via de applicatie voor
iedereen raadpleegbaar te maken. De aanbe-
steding van de PC applicatie loopt.

N.v.t.



ID Datum 
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stellen 
document 

Raad 

1536 10-07-2018 Fractie 
Leefbaar 
Ridder-
kerk 

Vragenuur - Illegale 
doorsteek centrum: 
Plaisier-Sport 2000 

Vanaf Plaisier maken automobilisten/vracht-
wagenchauffeurs de illegale draai de Lagen-
dijk op v.v.In het najaar, als de fietshighway 
daar wordt aangelegd/verlengd, wordt op-
nieuw naar die situatie gekeken. Buurtpre-
ventie Centrum-Oost wordt daarbij betrokken. 

26-03-2019  Als de fietshighway bij Lagendijk
wordt aangelegd/verlengd dan wordt opnieuw
naar de situatie gekeken. Hierbij betrekken
we de buurtpreventie zoals is afgesproken.

N.v.t.

1538 10-07-2018 Fractie 
PvdA 

Rekenkamerrapport 
Decentralisatie van de 
zorg - Wmo-beleid 

De aanbevelingen van de rekenkamercom-
missie worden meegenomen bij de evaluatie 
van het Beleidsplan Wmo 2015-2018. Het 
Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk 
wordt bij de evaluatie betrokken. 

20-03-2019  Deze actie wordt meegenomen
in de behandeling van actie ID 1544 inzake
evaluatie Beleidsplan Wmo 2015-2018.

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 
24 mei 
2019 

1580 20-09-2018 Fractie 
PvdA 

Vragenuur / 
Kijfhoek 

Na het overleg met de vier burgemeesters zal 
de portefeuillehouder kijken hoe de raad op 
de hoogte te houden over gebeurtenissen/on-
gevallen/ontwikkelingen rond Kijfhoek. 

28-03-2019  In overleg met de portefeuille-
houder is beslist, dat de raad zal worden ge-
informeerd, wanneer er met betrekking tot
veiligheid iets aan de hand is op Kijfhoek.

(Geen) 

1600 18-10-2018 Fractie 
SGP 

Kunsttoepassing Ko-
ningsplein 

Bij het kunstwerk Desire Lines zal een uitleg 
worden geplaatst. 

25-03-2019  Na oplevering van het kunst-
werk, wordt in samenspraak met de kunste-
naar de uitleg gerealiseerd.

N.v.t.

1653 08-11-2018 Fractie 
Groen-
Links 

Algemene beschou-
wingen / aanbestedin-
gen 

Het verzoek van GroenLinks om bij de aan-
bestedingen een stevige duurzaamheidstoets 
toe te passen, wordt meegenomen bij de af-
wegingen over het nieuwe inkoopbeleid. 

13-03-2019  Het Inkoopbeleid 2019 is in con-
cept gereed. Planning is vooralsnog om be-
sluitvorming in de raad van juni te laten
plaatsvinden.

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 
13 juni 
2019 

1654 08-11-2018 Fractie 
PvdA 

Algemene beschou-
wingen / burgerinitiatief 

Bij de evaluatie van de participatie-instrumen-
ten zal ook het burgerinitiatief worden betrok-
ken. 

26-03-2019  Deze toezegging wordt meege-
nomen in de evaluatie van de participatie in-
strumenten (ID 1743) die in 2019 uitgevoerd
zal worden.

Raadsinfor-
matiebrief 

Verz. vrij-
dag na 
B&W P.M. 

1655 22-11-2018 Fractie 
CDA 

Vragenuur / sociale 
kaart 

Het college hoopt de gemeentelijke Sociale 
kaart voor inwoners in het 1e kwartaal 2019 
op te leveren. 

25-03-2019  Werkgroep sociale kaart Ridder-
kerk komt in mei weer bijeen. Beoogde aan-
vang van de inkoop via onderhandse aanbe-
steding is in juni. Resultaat en besluitvorming
college 9 juli, waarna de opdracht gegund
kan worden. Uiterlijk 4e kwartaal 2019 moet
de sociale kaart operationeel zijn.

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 
12 juli 
2019 



ID Datum 
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stellen 
document 

Raad 

1656 22-11-2018 Fractie 
PvdA 

Vragenuur / OZB voor 
verenigingen 

Het amendement van de Tweede Kamer dat 
voor sociaal belang behartigende instellingen 
en algemeen nut beogende instellingen geko-
zen kan worden om het OZB-tarief voor wo-
ningen in rekening te brengen, i.p.v. niet-wo-
ningen, wordt betrokken bij de herziening van 
de Nota belastingen 2019. 

28-03-2019  Dit onderwerp wordt betrokken
bij de nota belastingen 2020, die in septem-
ber in de raad wordt behandeld.

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 
19 sep-
tember 
2019 

1658 22-11-2018 Fractie 
PvdA 

Vragenuur / Bomenkap 
Talmastraat 

Zodra plan voor inrichting openbare ruimte 
Talmastraat e.o. gereed is, wordt dit met be-
woners gedeeld. Daarin is opgenomen infor-
matie over de te kappen bomen en waar 
nieuwe bomen worden teruggeplant. Als bo-
men aan de Talmastraat daadwerkelijk wor-
den gekapt, worden omwonenden ingelicht. 

01-04-2019: Er is een nieuw plan ontworpen.
Hierin zijn meer bomen opgenomen en extra
groen in relatie tot de klimaatverandering. Dit
ontwerp moet nog gecommuniceerd worden
met de huidige en toekomstige bewoners.

(Geen) 

1659 26-11-2018 Fractie 
Christen-
Unie 

Startnotitie Ontwikkel-
perspectief  
Centrum Ridderkerk 

In het perspectief zal ook aandacht worden 
besteed aan (de mobiliteit van) ouderen die 
in het centrum komen. 

18-01-2019  Dit aandachtpunt wordt meege-
nomen en verwerkt in het op te stellen ont-
wikkelperspectief.

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 
21 no-
vember 
2019 

1660 26-11-2018 Fractie 
EvR 

Startnotitie Ontwikkel-
perspectief  
Centrum Ridderkerk 

Het college zal de raad tussentijds informe-
ren welke vorm van participatie is toegepast, 
hoe die is opgepakt en hoe deze is verlopen. 

28-03-2019 Tijdens de commissievergade-
ring van 16 mei 2019 zal de participatie infor-
matie worden verstrekt. Tevens wordt de
concept visie in de commissie van 3 oktober
2019 besproken voordat het definitieve be-
sluitvormingstraject wordt ingegaan.

Raadsinfor-
matiebrief 

Verz. vrij-
dag na 
B&W P.M. 

1838 31-01-2019 Fractie 
CDA 

Vragenuur /  
Rotonde Vlietlaan / 
Vondellaan 

Het aantal geregistreerde ongevallen op alle 
rotondes in Ridderkerk in 2018 wordt nage-
gaan door de politie. Als deze info bekend is, 
wordt de raad daarvan op de hoogte gesteld. 

27-03-2019  Naar verwachting wordt de raad
uiterlijk voor 1 juni 2019 geïnformeerd over
het aantal geregistreerde ongevallen op alle
rotondes in Ridderkerk.

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 
31 mei 
2019 

1839 31-01-2019 Fractie 
EvR 

Vragenuur / Brandvei-
ligheid zorgcomplexen 
en woontorens 

Het n.a.v. de brand in de Grensfell Tower ge-
starte onderzoek of zorgcomplexen en woon-
torens voldoen aan de brandveiligheidsregels 
van het Bouwbesluit, wordt verricht door de 
Veiligheidsregio. Als de resultaten bekend 
zijn, wordt de raad daarover geïnformeerd. 
Naar verwachting in het 2e kwartaal 2019. 

25-03-2019  Het onderzoek is in volle gang.
Eind 2e kwartaal 2019 wordt de raad hierover 
geïnformeerd.

Raadsinfor-
matiebrief 

Verz. vrij-
dag na 
B&W P.M. 

1841 31-01-2019 Fractie 
EvR 

Integraal 
Kindcentrum 

De raad ontvangt een raadsinformatiebrief 
met informatie wie alle partners zijn die bij de 
ontwikkeling van de visie worden betrokken. 

19-03-2019  Dit wordt als onderdeel meege-
nomen in de IKC-visie in het 3e kwartaal
2019.

(Geen) 



ID Datum 
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stellen 
document 

Raad 

1842 31-01-2019 Fractie 
CDA en 
Bo1 

Integraal 
Kindcentrum 

In het traject wordt ook gekeken wat de werk-
druk is en hoe deze zal veranderen bij de re-
alisatie van een IKC. 

19-03-2019  Dit wordt als onderdeel meege-
nomen in de IKC-visie in het 3e kwartaal
2019.

(Geen) 

1843 31-01-2019 Fractie 
PvdA 

Integraal 
Kindcentrum 

In de visie/onderligger zal worden opgeno-
men wat de positionering van de Brede 
School is. De evaluatie van de Brede School 
wordt ook meegenomen. 

19-03-2019  Dit wordt als onderdeel meege-
nomen in de IKC-visie in het 3e kwartaal
2019.

(Geen) 

1844 31-01-2019 Fractie 
EvR 

Integraal 
Kindcentrum 

De raad wordt geïnformeerd of het participa-
tietraject in overeenstemming zal zijn met de 
Participatienota Ridderkerk 'Participatie bur-
gers en bestuur' 

19-03-2019  Dit wordt als onderdeel meege-
nomen in de IKC-visie in het 3e kwartaal
2019.

(Geen) 

1845 31-01-2019 Fractie 
PvdA 

Integraal 
Kindcentrum 

Als er sprake is van labeling van kinderen zal 
dat in de visie/onderlegger worden vermeld, 
evenals hoe dit verloopt en hoe wij ermee 
omgaan. 

19-03-2019  Dit wordt als onderdeel meege-
nomen in de IKC-visie in het 3e kwartaal
2019.

(Geen) 

1846 31-01-2019 Fractie 
EvR 

Integraal 
Kindcentrum 

In de visie zal worden opgenomen welke be-
leidsstukken met de visie worden vervangen. 

19-03-2019  Dit wordt als onderdeel meege-
nomen in de IKC-visie in het 3e kwartaal
2019.

(Geen) 

1859 21-02-2019 Fractie 
PvdA 

Vragenuur /  
Parkeerterrein 
Bolnes en IAP 

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

25-03-2019  Het sportpark Bolnes wordt mo-
menteel betrokken bij de actualisatie van het
IAP. Daar hoort tevens (het tweede deel van)
het parkeerterrein bij.

Raadsinfor-
matiebrief 

Verz. vrij-
dag na 
B&W P.M. 

1860 21-02-2019 Fractie 
PvdA 

Vragenuur / Parkeer-
terrein Bolnes 

Middels een bord zal worden aangegeven dat 
het een aangewezen vrachtwagenparkeer-
plaats betreft. 

25-03-2019  Bord is nog niet geplaatst. (Geen) 

1864 21-02-2019 Fractie 
SGP 

Vragenuur / Oeverver-
binding met Krimpen 

Als er een vervolgavond komt op de avond in 
Bolnes van 19 februari jl. zal de wethouder er 
op aandringen dat dit breed bekend wordt ge-
maakt en dat het gemeentebestuur hiervan 
ook op de hoogte wordt gesteld. 

28-03-2019  Wij onderhouden het contact
met de projectorganisatie en monitoren op
die manier wanneer weer bijeenkomsten zul-
len plaatsvinden.

(Geen) 

1865 21-02-2019 Fractie 
PvdA 

Verordening Jeugd-
hulp 

De raad ontvangt in januari 2020 een evalua-
tie van de nieuwe verordening en een over-
zicht van de kosten. 

28-03-2019 De planning is om november
2019 de evaluatie uit te voeren om de raad in
januari te kunnen informeren.
Overzicht van de kosten betreft het budget
wat in 2019 wordt ingezet voor PGB waarbij
een vergelijking wordt gemaakt met voor-
gaande jaren.

Raadsvoor-
stel 

Raadsver-
gadering 
P.M.



ID Datum 
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stellen 
document 

Raad 

1880 21-03-2019 Diverse 
fracties 

Beleidsplan Afval en 
Grondstoffen 

De raad wordt per kwartaal op de hoogte ge-
steld van wat er gebeurt en hoe ontwikkelin-
gen zijn. In bijzondere gevallen/als zaken aan 
de orde zijn, komen we ook naar de raad. 

27-03-2019  Wij zullen de raad 1x per kwar-
taal op de hoogte houden van de resultaten
en ontwikkelingen voortkomend uit het be-
leidsplan "Afval en grondstoffen 2019-2023".
Dit zullen wij doen middels de VANG-monitor. 
Dit is een zogenaamd "dashboard" waarin
belangrijke gegevens gegroepeerd worden
middels grafieken en tabellen om inzicht te
krijgen in de resultaten van de genomen
maatregelen uit het beleidsplan.

(Geen) 

1881 21-03-2019 Fractie 
SGP 

Beleidsplan Afval en 
Grondstoffen 

Daar waar sprake is van een uitzonderlijke si-
tuaties, waar sprake is van overmacht, bij-
voorbeeld medische noodzaak, wordt een ex-
tra voorziening getroffen. 

27-03-2019  Na de vaststelling van het be-
leidsplan "Afval en Grondstoffen 2019-2023"
gaan we werken aan een nieuwe afvalstof-
fenverordening. In deze verordening zullen
o.a. uitzonderlijke situaties beschreven wor-
den die een uitzondering op het vastgestelde
beleid betekenen. Daaronder valt bijvoor-
beeld afval ontstaan uit medische noodzaak.
De huidige planning is om in september 2019
deze verordening door de raad  te laten stel-
len besluiten.

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 
19 sep-
tember 
2019 

1882 21-03-2019 Fracties 
PvdA en 
Christen-
Unie 

Aandelen Eneco De raad ontvangt rond de zomervakantie een 
procesvoorstel hoe om te gaan met het 
vraagstuk toekomstige besteding opbrengst 
verkoop aandelen Eneco. 

(Geen) 

Openstaande raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan: 

1304 14-09-2017 Fractie 
PvdA 

Vragenuur / loonsver-
hoging hulp bij huis-
houden 

Zodra de loonschalen bekend zijn, zal het 
college deze verwerken (naar verwachting 
per 1 april 2018) en zal de raad hiervan in 
kennis worden gesteld. 

22-11-2018  De RIB is op 19-10-2018 ver-
stuurd naar de gemeenteraad

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 
19 okto-
ber 2018 

1341 23-10-2017 Diverse 
fracties 

Afvalinzameling bij ide-
ele instellingen 

Na één jaar zal de raad worden geïnformeerd 
welke partijen gebruik hebben gemaakt van 
de mogelijkheid zonder kosten afval te laten 
ophalen en wat de kosten zijn geweest voor 
de gemeente. 

27-03-2019  In 2018 komen de totale kosten
voor de inzameling bij ideële instellingen uit
op ongeveer € 5.200.
Hieronder de evenementen en de ideële in-
stellingen waar door de NV BAR-Afvalbeheer
kosteloos afval is ingezameld:

(Geen) 



ID Datum 
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stellen 
document 

Raad 

 Koningsdag centrum in april 2018

 Koningsdag Dillenburgplein in april 2018

 Pinkstermarkt centrum in mei 2018

 Roparun Ridderkerk in mei 2018

 Roparun Ridderkerk Bardot in mei 2018

 Avondvierdaagse in  juni 2018

 Buitenspeeldag plein oost in juni 2018

 Veteranen dag in juni 2018

 Wijkcentrum Slikkerveer Bouwstad in juli
2018

 3 X 2 Ridderkerk in augustus 2018

 Tentweek in  augustus 2018

 Jeugdland Fakkel in augustus 2018

 Harmonie Duurzaamheidsconcert in au-
gustus 2018

 Rommelmarkt Dillenburgplein in septem-
ber 2018

 Radio NL Koningspleinfeest in septem-
ber 2018

 Beachsport week in september 2018
Foodfestival in oktober 2018.

1398 23-11-2017 Groep 
Ipskamp 

Bezoekerscentrum 
Waalbos 

Bekeken wordt de optie een pad aan te leg-
gen van achter de parkeerplaats naar het be-
zoekerscentrum. 

14-03-2019  Voor de buitenruimte van het be-
zoekerscentrum wordt nu een ontwerp ge-
maakt (zowel voor de toegang als voor de
tuin). In het voorlopige ontwerp wordt ook na-
gedacht over een pad richting het bezoekers-
centrum. Deze komt dan naast het fietspad te
liggen. Het ontwerp is nog niet definitief.
Met de Stichting Bezoekerscentrum Waalbos
is afgesproken dat zij de buitenruimte bespre-
ken met de naaste buren. Dit wordt opgepakt
nadat de Raad van State uitspraak heeft ge-
daan (waarschijnlijk begin april uitspraak), en
duidelijk is of het gebouw geplaatst mag wor-
den.

(Geen) 



ID Datum  
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stellen 
document 

Raad 

1485 26-03-2018 Groep  
Van Nes - 
de Man 

Vragenuur - publicatie 
Blauwkai 

De bezorgklachten over Het Zuiden (De 
Persgroep) worden door de gemeente gemo-
nitord. De raad wordt op de hoogte gehou-
den. 

28-03-2019  Onderzoeksbureau EVA heeft in 
oktober 2018 in onze opdracht een tweede 
meting gedaan. Daaruit blijkt dat de bezor-
ging van Het Zuiden Ridderkerk is verbeterd. 
De krant wordt bij het overgrote deel van de 
woonadressen (90%) altijd wekelijks bezorgd. 
In geen enkel postcodegebied is er helemaal 
geen ontvangst. Met name in postcodegebied 
2988 (Rijsoord) is de bezorging verbeterd. 
89% van de inwoners krijgt Het Zuiden altijd 
op woensdag (verbetering van 3%). Bij 5 van 
de 6 mensen die een klacht hebben inge-
diend is de krant daarna wel ontvangen. De 
Persgroep voldoet hiermee aan de aanbeste-
dingseis. Op basis van deze onderzoeksre-
sultaten kan de raadstoezegging naar onze 
mening als afgedaan worden beschouwd. 
 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 
21 sep-
tember 
2018 

1531 05-07-2018 Fractie 
PvdA 

Vragenuur - Sport en 
Welzijn 

Het ligt op de weg van het college om als 
partner met Sport en Welzijn in gesprek te 
gaan, om te kijken wat de mogelijkheden zijn 
om gedwongen ontslagen te voorkomen. 

25-03-2019  Tijdens de commissie Samen 
Leven is op 6 september 2018 antwoord ge-
geven op de vragen over (gedwongen) ont-
slagen bij Sport en Welzijn.  
 

Commissie 
consultatie 

Raad vr, 
28 sep-
tember 
2018 

1537 10-07-2018 Fractie 
Leefbaar 
Ridder-
kerk 

Vragenuur –  
Japanse duizendknoop 

Aan deze schadelijke plant zal in de Blauwkai 
nog een keer aandacht worden besteed. 

06-11-2018  Een publicatie is op 24 oktober 
opgenomen in de Blauwkai (Het Zuiden). 

N.v.t.  

1539 05-07-2018 Fractie 
D66 

Jaarstukken 2017 - 
penc-instrumenten 

Het college zal in overleg concrete sugges-
ties aan de raad voorleggen over in ieder ge-
val de elementen ‘budgetbeheer’, ‘penc-cy-
clus’ en hoe we om gaan met de laatste 
maanden tussen 2e Turap en de jaarafslui-
ting. De wethouder spant zich in dit vóór 1 
november te doen 

01-04-2019  31 oktober 2018 is met behulp 
van een presentatie een gesprek gevoerd 
over budgetbeheer en de planning van de 
tussenrapportages binnen de P&C cyclus.  
De uitkomsten van deze bespreking en het 
raadsvoorstel worden meegenomen in een 
raadsvoorstel (zie raadsvoorstel P&C-cyclus 
2019, 21 maart in de raad) en geven invulling 
aan de gedane toezegging bij de bespreking 
van de jaarstukken 2017. Omdat het raads-
voorstel een aparte toezegging is wordt deze 
toezegging (ID 1539) als afgedaan be-
schouwd. 

(Geen)  



ID Datum  
actie 

Kenmerk Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken 
actie 

Op te stellen 
document 

Raad 

1581 20-09-2018 Fractie 
Christen-
Unie 

Vragenuur / Bereik-
baarheid Sportpark 
Reijerpark 

De raad wordt geïnformeerd hoe het investe-
ringskrediet van 170.000 voor de bereikbaar-
heid van Sportpark Reijerpark, waartoe de 
raad op 4 juli 2017 heeft besloten, wordt in-
gezet t.b.v. de werkzaamheden die in oktober 
2018 zullen worden verricht ter verbetering 
van de bereikbaarheid van het sportpark. 

01-04-2019 De raadsinformatiebrief is ver-
zonden op 29 maart 2019. 

Raadsinfor-
matiebrief 

Raad vr, 
29 maart 
2019 

1652 08-11-2018 Diversen Algemene beschou-
wingen/afvalbeleid 

De raad kan in het 1e kwartaal 2019 het 
voorstel verwachten over de heroverweging 
Afvalbeleidsplan. 

27-03-2019  Op 21 maart 2019 is het nieuwe 
heroverwogen Beleidsplan Afval en Grond-
stoffen in de gemeenteraad besproken en 
goedgekeurd. 
 

Raadsvoor-
stel 

Raad do, 
21 maart 
2019 

1694 13-12-2018 Fractie  
Leefbaar 
Ridder-
kerk 

Vragenuur / parkeren 
bij laadpalen (door ge-
meentelijke auto's) 

In de parkeergarage Koningsplein 1 zal een 
bordje worden geplaatst met tekst 'Gereser-
veerd voor gemeenteauto's', bij het elektrisch 
laadpunt. 

25-03-2019  Bord is geplaatst. 
 

N.v.t.  

1863 21-02-2019 Fractie 
P18P 

Vragenuur / Oeverver-
binding met Krimpen 

Het college neemt het initiatief om de project-
groep (Rijk, provincie, MRDH en Rotterdam) 
te vragen voor de raad een toelichting te ko-
men geven en vragen van de raadsleden te 
beantwoorden. 

28-03-2019  Informatiebijeenkomst voor de 
raad is gepland, staat gepland op 3 april. 
 

(Geen)  
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Bijlage 3: Tussenrapportage Sociaal domein t/m februari 2019 



Tussenrapportage Sociaal Domein januari - februari 2019 Ridderkerk

INKOMEN
Ontwikkeling uitkeringenbestand 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018 31-12-2018 28-2-2019

Totaal uitkeringenbestand (op peildatum) 879 879 857 854 856
Participatiewet 809 807 786 789 788

Ioaw/Ioaz 64 65 65 61 65
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 6 7 6 4 3

Doelgroepen
waarvan in instelling opgenomen 14 13 12 12 12

waarvan vergunninghouders 152 150 143 141 143
waarvan deels werk/deels uitkering 81 77 87 53 49

Uitkeringenbestand naar leeftijd (waarvan in instelling) 879 879 857 854 856
0-27 jaar 105 110 99 104 84

27-45 jaar 307 305 298 299 300
45 jaar en ouder 467 464 460 451 472

Uitkeringenbestand naar leefvorm (waarvan in instelling) 879 879 857 854 856
alleenstaande 551 551 538 531 531

alleenstaande ouder 169 166 161 169 168
gehuwd/samenwonend 159 162 158 154 157

Uitkeringenbestand naar uitkeringsduur (waarvan in instelling) 879 879 857 854 856
korter dan 1 jaar 181 172 153 149 128

1-3 jaar 281 282 271 265 282
3 jaar en langer 417 425 433 440 446

Instroom (cumulatief) 73 111 162 231 16
waarvan in instelling opgenomen 1 3 6 6 0

waarvan vergunninghouders 12 14 15 20 4
overige instroom 60 94 139 205 12

• ‘Ioaw/Ioaz’ zijn regelingen voor oudere werklozen (Ioaw: geboren voor 1965; Ioaz: ex-zelfstandigen van 55 jaar of ouder)

• 'Bbz' is een regeling voor zelfstandigen 

• Het getal tussen haakjes is het aantal mensen dat van de betreffende categorie in een instelling is opgenomen

Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe tussenrapportage Sociaal Domein, die is gekoppeld aan de P&C-cyclus. Hierbij treft u de cijfers aan over januari tot en met februari 2019 van het Sociaal 

Domein. Deze cijfers gaan over een aantal inhoudelijke onderwerpen: Jeugd, Wmo, Participatiewet, Minimabeleid en Schulddienstverlening. Ter vergelijking treft u in de kolom “31-03-2018” de cijfers van 

tussenrapportage januari tot en met maart 2018 aan, in de kolom "31-05-2018" de cijfers van januari tot en met mei 2018, in kolom "31-08-2018" de cijfers van januari tot en met augustus 2018 en in kolom "31-12-

2018" de cijfers van september tot en met december 2018. Onderstaande cijfers zijn de stand op peildatum 28 februari 2019. Na deze datum kunnen deze cijfers nog wijzigen, als gevolg van mutaties die na de 

peildatum plaats vinden. Dit is een gevolg van het administratieve proces. 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het klantenbestand is in de eerste 2 maanden ongeveer gelijk gebleven. Ten opzichte van een jaar geleden is er sprake van een geringe daling (1,6%).  Het aantal jongeren met een uitkering is gedaald en het aantal 

uitkeringsgerechtigden vanaf 45 jaar is toegenomen. Ook het aantal mensen dat korter dan 1 jaar een uitkering heeft is gedaald, terwijl het aantal mensen dat langer dan 1 of 3 jaar een uitkering heeft is gestegen. Het 

valt ook op dat de instroom afneemt; mensen vinden eerder aansluiting bij de arbeidsmarkt, met als gevolg dat de mensen die een uitkering aanvragen een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Toelichting:  

• Het betreft het aantal lopende, dan wel toegekende uitkeringen; ongeacht het aantal personen; een uitkering die aan 1 persoon wordt verstrekt telt dus voor 1 en een uitkering die 

aan meerdere personen (gezin) wordt verstrekt telt ook voor 1



Werk 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018 31-12-2018 28-2-2019

Uitstroom Totaal (cumulatief) 64 102 174 218 12

waarvan naar werk/zelfstandigheid 27 43 67 80 4

waarvan naar opleiding 3 3 10 10 1

waarvan naar garantiebaan 1 1 3 5 0

waarvan naar beschut werk 0 0 0 0 1

waarvan uitstroom overig 33 55 94 123 6

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totale uitstroom 48,4% 46,1% 46,0% 43,6% 50,0%

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totaal uitkeringenbestand 3,5% 5,3% 9,3% 11,1% 0,7%

Uitstroom via RPO (Reïntegratie Praktijk Overeenkomst)(cumulatief) 6 8 10 10 0

LOONKOSTENSUBSIDIE 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018 31-12-2018 28-2-2019

Aantal mensen met een garantiebaan (op peildatum) 31 33 35 37 36

Aantal mensen met beschut werk (op peildatum) 0 2 2 2 4

TOTAAL 31 35 37 39 40

Toelichting:

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het klantenbestand is in de eerste 2 maanden ongeveer gelijk gebleven. Ten opzichte van een jaar geleden is er sprake van een geringe daling (1,6%).  Het aantal jongeren met een uitkering is gedaald en het aantal

uitkeringsgerechtigden vanaf 45 jaar is toegenomen. Ook het aantal mensen dat korter dan 1 jaar een uitkering heeft is gedaald, terwijl het aantal mensen dat langer dan 1 of 3 jaar een uitkering heeft is gestegen. Het 

valt ook op dat de instroom afneemt; mensen vinden eerder aansluiting bij de arbeidsmarkt, met als gevolg dat de mensen die een uitkering aanvragen een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

De uitstroom naar werk of opleiding lijkt achter te blijven bij vorig jaar; voorzichtigheid is geboden omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. Dit komt overeen met het gegeven dat de afstand tot de arbeidsmarkt van 

uitkeringsgerechtigden toeneemt, en het steeds meer moeite kost om hen naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Er zijn zowel landelijke, regionale en lokale initiatieven om de mismatch tussen uitkeringsgerechtigden en 

de vraag van de arbeidsmarkt te verkleinen. 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: Het aantal garantiebanen is ongeveer gelijk gebleven, en het aantal mensen op beschut werk ontwikkelt postief, en zijn er nog kandidaten in beeld. Tot 1 januari 2020 mogen 

op grond van de verordening  10 kandidaten geplaatst worden op een beschutte werkplek.

• De RPO is een instrument waarmee instroom in de uitkering voorkomen wordt

• Dit betreft alleen het aantal mensen met een garantiebaan voor wie de gemeente een loonkostensubsidie verstrekt (er zijn in de gemeente ook mensen met een garantiebaan voor wie UWV

loondispensatie verstrekt)

• Dit betreft het totaal aantal beschut werkenden in de gemeente (zowel voor wie de gemeente een loonkostensubsidie verstrekt als voor wie UWV loondispensatie verstrekt)

Toelichting:

• Bij 'uitstroom overig' valt te denken aan redenen als verhuizen, samenwonen, overlijden etc.; dit is niet beinvloedbaar



MINIMABELEID Aantal aanvragen (Bijzondere Bijstand) (cumulatief) 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018 31-12-2018 28-2-2019

Afgehandelde aanvragen Bijzondere Bijstand (inclusief Individuele Inkomens- Studietoeslag) 382 559 786 1176 319

waarvan toegekend 281 402 541 813 240

waarvan afgewezen 56 95 141 221 54

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 45 62 104 142 25

Afgehandelde aanvragen Individuele Inkomenstoeslag 132 206 285 506 143

waarvan toegekend 100 151 212 383 105

waarvan afgewezen 19 35 43 79 29

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 13 20 30 44 9

Afgehandelde aanvragen Individuele Studietoeslag 1 3 4 6 0

waarvan toegekend 0 1 1 3 0

waarvan afgewezen 0 1 1 1 0

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 1 1 2 2 0

MINIMABELEID Aantal aanvragen (Regeling Meedoen) (cumulatief) 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018 31-12-2018 28-2-2019

Afgehandelde aanvragen Meedoen (inclusief Schoolkosten) 107 142 194 311 69

waarvan toegekend 91 120 151 228 49

waarvan afgewezen 10 13 27 57 15

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 6 9 16 26 5

waarvan Afgehandelde aanvragen Schoolkosten 4 9 20 55 8

waarvan toegekend 4 9 18 53 8

waarvan afgewezen 0 0 1 1 0

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 0 0 1 1 0

Toelichting: 

• Schoolkosten lopen gedurende een schooljaar

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal aanvragen in de eerste 2 maanden is hoog. Of deze trend doorzet moet blijken uit de volgende rapportage. In de eerste twee maanden van het jaar zijn er altijd meer aanvragen omdat periodieke bijstand 

voor een jaar wordt toegekend en er in januari/februari een nieuw jaar start. Het aantal afwijzingen is relatief hoog.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal aanvragen Meedoen is niet hoog. De bij ons bekende klanten krijgen automatisch een Ridderkerkpas met een nieuw tegoed. Niet uitkeringsgerechtigden moeten een aanvraag indienen. In de volgende 

monitor is wellicht een trend te zien. De aanvragen schoolkosten zijn meestal het hoogst in het laatste kwartaal van het jaar, er is dan een nieuw schooljaar gestart. De eerste twee maanden zijn relatief veel aanvragen 

schoolkosten ingediend.

Toelichting: 

• Individuele Inkomenstoeslag is een toeslag die iemand krijgt bij een langdurig laag inkomen en zonder mogelijkeden het inkomen te verhogen



SCHULDDIENSTVERLENING 
Aantal dossiers schulddienstverlening 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018 31-12-2018 28-2-2019

Klantmanagers (cumulatief)

Nieuwe aanmeldingen 79 30 41 49 36

Plangroep (cumulatief)
Lopende dossiers (op peildatum) 367 365 354 336 319

Schuldbemiddeling 13 9 10 18 8
Crisisinterventie 12 4 2 4 2

Doorverwijzing Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (WSNP) 13 2 7 15 4

HULPVERLENING VANUIT DE WIJKTEAMS 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018 31-12-2018 28-2-2019

Gestarte Intakes (cumulatief) 134 209 285 419 77
Nieuwe dossiers (cumulatief) 82 118 195 311 40

Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)
Intake 32 35 34 31 28

Plan maken 57 53 41 41 39
Plan uitvoeren 213 211 206 202 190

Monitoren 92 94 115 147 151
Afsluiten 6 2 5 5 7

Totaal 400 395 401 426 415

Uitstroom van dossiers (cumulatief) 93 147 240 367 47

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal aanvragen Meedoen is niet hoog. De bij ons bekende klanten krijgen automatisch een Ridderkerkpas met een nieuw tegoed. Niet uitkeringsgerechtigden moeten een aanvraag indienen. In de volgende

monitor is wellicht een trend te zien. De aanvragen schoolkosten zijn meestal het hoogst in het laatste kwartaal van het jaar, er is dan een nieuw schooljaar gestart. De eerste twee maanden zijn relatief veel aanvragen

schoolkosten ingediend.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Door wijzigingen in registratie zijn de cijfers gemuteerd ten opzichte van voorgaande tussenrapportages. Om die reden staan ook het aantal doorverwijzingen richting maatschappelijke partners niet meer vermeld. Het 

is systeemtechnisch onmogelijk om te registreren naar hoeveel partners een inwoner wordt doorverwezen. Er wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor. Het aantal lopende dossiers is licht gedaald. Het aantal gestarte 

schuldbemiddeling, crisisinterventie en doorverwijzingen WSNP fluctueert over het jaar heen. 

Toelichting:

• Gestarte Intakes – Dit is het aantal intakes met een startdatum in 2018/2019. Deze kunnen al afgerond zijn, maar ook nog open staan.

• Nieuwe Dossiers – Dit is het aantal dossiers dat in 2018/2019 geopend  is.

• Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)  - Dit is de stand per de laatste van de maand (31 maart, 31 mei, 31 augustus, 31 december en 28 februari).  Het totaal is het aantal dossiers wat open staat.

(Geen einddatum) Verder is er een onderverdeling in de fases van de dossiers inzichtelijk.

• Uitstroom van dossiers – Dit is het aantal dossiers welke in 2018/2019 beëindigd zijn.

• De cijfers zijn exclusief opgeschaalde zorg ofwel OZ-dossiers en exclusief regiedossiers.

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal intakes en nieuwe dossiers fluctueert per maand,waarbij het aantal gestarte intakes een lichte stijging laat zien ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. De uitstroom is hoger ten opzichte van de 

eerste maanden van vorig jaar (2018). 



JEUGDHULP Aantal cliënten jeugdhulp (op peildatum) 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018 31-12-2018 28-2-2019

Persoonsgebonden Budget (PGB) 55 59 60 70 73

Zorg in Natura (ZIN) 462 446 445 367 455

TOTAAL 494 482 478 414 478

Toelichting: Betreft het aantal unieke cliënten op basis van afgegeven indicaties

WMO Aantal cliënten Huishoudelijke Hulp, voorzieningen en Begeleiding (op peildatum) 31-3-2018 31-5-2018 31-8-2018 31-12-2018 28-2-2019

Huishoudelijke hulp 1253 1252 1268 1293 1255

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 75 73 73 72 72

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 850 834 798 781 704

waarvan Algemene Voorziening 328 345 397 440 472

Voorzieningen 3203 3203 2773 3216 3200

waarvan Rolstoelvoorzieningen 387 391 392 398 401

waarvan Vervoervoorzieningen 2397 2390 2381 2392 2389

waarvan Woonvoorzieningen 419 422 `418 426 428

Begeleiding (inclusief dagbesteding) 390 405 410 411 422

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 44 44 41 38 38

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 346 361 369 373 392

Dagbesteding 132 131 144 138 143

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 5 7 6 6 5

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 127 124 138 132 140

Aantal unieke cliënten Wmo 3195 3193 3199 3223 3212
Toelichting:

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Ten opzichte van de vorige kwartalen is het aantal afgegeven beschikkingen voor inzet van jeugdulp stabiel. De trend dat er sprake is van een toename van het aantal clienten met een PGB zet zich echter voort. Omdat 

niet alle zorgaanbieders gecontracteerd zijn is gekozen voor het verstrekken van PGB's, zodat de hulp en ondersteuning ingezet en/of voortgezet kunnen worden. 

• Vervoersvoorzieningen bestaat uit scootmobielen en Wmo vervoer

• Van begeleiding PGB en ZIN is alleen de dagbesteding nog apart benoemd

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Er is een stijgende tendens zichtbaar van de algemene voorziening huishoudelijke hulp en een dalende tendens van de ZIN huishoudelijke hulp. Wij hebbend drie soorten voorzieningen: algemene voorziening 

huishoudelijke hulp, ZIN: maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp, ZIN maatwerkvoorziening persoonlijke dienstverlening. Het aantal cliënten begeleiding en dagbesteding blijft licht stijgen. Ook neemt de omvang 

van de indicaties toe, dus per cliënt worden meer uren en dagdelen toegekend. Deze trend zien we terug in de uitgaven. 
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