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Inleiding 
 

Voorwoord 
In de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 is vastgesteld dat twee maal per jaar een 
tussenrapportage wordt opgesteld, namelijk over de eerste drie maanden en de tweede over de eerste acht 
maanden. In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en 
budgetten weergegeven en geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te 
voeren. 
 
In de 2

e
 Tussenrapportage 2019 worden ontwikkelingen betreffende het begrotingsjaar 2019 met eventuele 

structurele gevolgen voor 2020-2023 gerapporteerd. De structurele gevolgen worden als verwachte mutaties 
gepresenteerd en opgenomen in een eerste wijziging op de begroting 2020. 
De financiële ontwikkelingen zijn gebaseerd op de realisatiecijfers tot 1 september 2019 en waar van 
toepassing geëxtrapoleerd naar het hele jaar. 
 
Leeswijzer 
De 2

e
 Tussenrapportage 2019 bestaat uit twee delen: 

1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in ‘Budgettaire wijzigingen’, ‘Genomen 
raadsbesluiten’, ‘Budgettair neutrale wijzigingen’ en ‘Investeringen’. 

2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u onder andere een uitgebreide tussenrapportage aan van het Sociaal 
domein. 

 
In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart genoemd, maar 
opgenomen als ‘Diverse kleine mutaties’. 
 
Enkele punten 
 
Gevolgen septembercirculaire 
Door de gewijzigde Planning & Control-cyclus is het mogelijk om het saldo van de septembercirculaire te 
verwerken in deze tussenrapportage. Het saldo van de circulaire laat een stijgende lijn zien. Het saldo  voor 
2019 is € 471.000 en bestaat uit de bijstelling van de meicirculaire en het saldo van de septembercirculaire. 
 
Vennootschapsbelasting (Vpb) 
De Belastingdienst heeft landelijk op een aantal Vpb-onderwerpen, die wij ook altijd als risico’s hebben 
beschouwd, haar standpunten kenbaar gemaakt. Dit betreft de berekeningssystematiek Vpb bij het 
grondbedrijf en de btw bij opbrengsten recyclebaar restafval. Deze financiële gevolgen hadden wij op 
voorhand al in de jaarrekening 2018 verwerkt. Deze gecorrigeerde Vpb aangiften 2016 en 2017 zijn 
uiteindelijk begin juli 2019 ook ingediend.  
De Vpb-aanslagen vanaf 2016 zijn overigens door de Belastingdienst nog niet opgelegd. Het aantal risico-
onderwerpen bij de vennootschapsbelasting is nu verder gedaald. Wij zien op dit moment alleen nog het 
onderwerp “Reclame-uitingen” als een fiscaal en financieel risico. 
 

Update sport en btw  
De regeling ‘Specifieke Uitkering Stimulering Sport’ (SPUK) herstelt de btw schade die vanaf 1 januari 2019 
ontstaat vanwege de verruiming van de btw sportvrijstelling. Dit houdt globaal in dat de btw op 
sportaccommodaties vanaf dit jaar kostenverhogend is terwijl voorheen dit veelal niet het geval was. 
Op 24 september 2019 is een Kamerbrief van de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
inzake de SPUK gepubliceerd. Het belangrijkste punt in deze brief is dat het plafond van de SPUK-regeling 
structureel wordt verhoogd van € 152 miljoen naar € 185 miljoen. Het uitkeringspercentage komt daardoor 
neer op 81,7% voor 2019, in plaats van de 67% die eerder dit jaar is gecommuniceerd. De 
voorschotbeschikking voor 2019 die ontvangen is sluit hier op aan en bedraagt inderdaad 81,7% van de 
subsidieaanvraag 2019.   
 
Voor 15 juli 2020 moet de verantwoording worden ingediend over de werkelijke cijfers 2019, zodat door VWS 
kan worden overgegaan tot de vaststelling van de uitkering. Er valt niet uit te sluiten dat VWS uiteindelijk 
toch tot 100% zal compenseren. Als het uitkeringspercentage 81,7% blijft dan is er naar verwachting geen 
financiële schade omdat in de subsidieaanvraag 2019 ook subsidie is aangevraagd voor btw van 
sportaccommodaties die voorheen niet werd gecompenseerd of onder de vooraftrek werd gebracht. 
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Belastingrente 
Begin 2019 heeft de Belastingdienst de bezwaren omtrent de Koepelvrijstelling voor de BAR-bijdragen over 
de jaren 2014 – 2017 financieel afgewikkeld. Omdat het toepassen van de Koepelvrijstelling gehonoreerd is, 
betekende dit dat de gemeente Ridderkerk in de jaren 2014 – 2017 ruim € 11,3 miljoen teveel BTW heeft 
teruggevraagd via het BTW-compensatiefonds en de BTW-aangiften. Over dit bedrag is ruim € 1.059.000 
belastingrente verschuldigd. Het teveel teruggevraagde bedrag is niet verschuldigd. 
De BAR-organisatie heeft echter in totaal € 23,7 miljoen teveel BTW afgedragen. Over dit bedrag wordt 
belastingrente vergoed. De ontvangen rente in de BAR-organisatie wordt vervolgens verrekend met de 
gemeenten. Tot op heden heeft de Belastingdienst nog niet over het volledige bedrag belastingrente 
toegekend, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat de rente component budgettair neutraal is. 
 
Sociaal Domein 
Binnen het Sociaal Domein hebben gemeenten de verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan 
hun inwoners. Landelijk is de trend zichtbaar en voelbaar dat voor gemeenten de kosten binnen het Sociaal 
Domein blijven stijgen. Terwijl het Rijk sinds 2015 minder geld beschikbaar stelt aan gemeenten voor het 
Sociaal Domein. De beschikbare budgetten worden eerder wel dan niet overschreden. Bijna alle gemeenten 
worstelen hiermee. Het is ook extra lastig omdat het gaat om veelal de meest kwetsbare inwoners. Het 
betreft daarnaast ook wettelijk vastgestelde taken en de beschikbare beleidsvrijheid is door de 
ontwikkelijkingen op het vlak van jurisprudentie en publieke opinie vrijwel continu aan ontwikkelingen 
onderhevig. De gemeenten en de VNG weten elkaar op dit vlak wel steeds beter te vinden en bundelen 
meer en meer de krachten. Dit heeft tot op heden niet tot structurele (financiële) resultaten geleid. 
Het geven van een meerjaren prognose is niet eenvoudig. Als gemeente hebben we inmiddels wel 4 jaar 
ervaring opgedaan met de gedecentraliseerde taken. Die ervaringen nemen we mee in de ontwikkelingen 
naar de toekomst toe. Echter in die 4 jaar zijn ook wijzigingen opgetreden in onze dienstverlening (zoals de 
invoering van resultaatgerichte kostprijzen) waardoor onze dienstverlening over de jaren heen niet 
vergelijkbaar is. Daarnaast hebben er ook productwijzigingen plaatsgevonden. Net als wij, hebben andere 
gemeenten in Nederland hetzelfde waardoor benchmarking niet mogelijk is. Het (financieel) effect welk we 
opnemen in deze tussenrapportage moet eerder gelezen worden als een projectie dan een daadwerkelijke 
prognose. Hieronder schetsen we kort de ontwikkelingen voor Jeugdhulp en de Wmo.  
 
Jeugdhulp 
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp (de transitie). Door de Jeugdhulp 
dichterbij de inwoner en het op een andere wijze te organiseren, is de verwachting dat de zorgvraag afneemt 
(transformatie). De veronderstelling hierbij is dat gemeenten problemen bij jongeren eerder signaleren. 
Daardoor kunnen we meer preventieve en goedkopere hulp inzetten, met als gevolg dat de duurdere 
zorgvraag zal verminderen. Landelijk heeft een evaluatie plaatsgevonden op de Jeugdhulp. De evaluatie van 
de Jeugdwet wijst uit dat de transitie gelukt is. Dat betekent dat de overdracht van de verantwoordelijkheden 
voor de jeugdhulptaken is geslaagd. De beoogde transformatie moet volgens de evaluatie bij de meeste 
gemeenten nog grotendeels vorm krijgen. De transformatie gaat over de verandering van de werkwijze en 
dat kost tijd. Voor onze gemeente is dat niet anders. De verwachting is dat de kosten van het zorggebruik op 
korte termijn niet zullen dalen.  
In Ridderkerk worden dit jaar de eerste tekenen van de transformatie zichtbaar. Dit doordat de inzet van 
ambulante, lokaal gecontracteerde jeugdhulp is toegenomen ten gunste van de inzet van specialistische 
jeugdhulp (gecontracteerd vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond). De afgelopen 
jaren was jaarlijks een toename van de inzet van de specialistische Jeugdhulp zichtbaar, dit jaar zien we 
voor het eerst dat de jaarlijkse toename stabiliseert en de inzet gelijk is aan 2018. Deze trend willen we de 
komende jaren voortzetten.  
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  
De gemeente Ridderkerk zet in op een samenleving waarin inwoners langer in hun eigen vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen. Om te beginnen met preventieve en gezondheid bevorderende 
maatregelen. Als hulp toch nodig is richten we ons eerst op het aanpassen van de woningen of de inzet van 
hulpmiddelen. Voor de inwoners voor wie dat geldt hebben we de beschikking over 
maatwerkdienstverlening, zoals rolstoelvoorzieningen, woningaanpassingen en Wmo-vervoer. Daarnaast 
ook Hulp bij het huishouden.  
De kosten binnen de Wmo stijgen. Dit komt onder andere doordat inwoners langer thuis blijven wonen en de 
toenemende vergrijzing van onze inwoners. Ook hebben inwoners een grotere zorgbehoefte waardoor de 
zorgomvang per cliënt toeneemt. We voorzien in de komende jaren een stijging in het aantal aanvragen voor 
ondersteuning, hulp bij het huishouden en voorzieningen.  
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Naast de toename van de zorgvraag, is het tarief van hulp bij het huishouden sterk gestegen door het 
invoeren van nieuwe loonschalen en een nieuwe cao. Door de Algemene maatregel van bestuur reële 
prijzen Wmo zijn wij verplicht om hierin mee te bewegen met als gevolg hogere tarieven voor huishoudelijke 
hulp. Tot slot is sinds begin dit jaar het abonnementstarief ingegaan voor de Wmo eigen bijdrage. Dit heeft 
geleid tot een toename in aanvragen en daarop volgend ook een toename van het zorggebruik en daarmee 
de kosten. 
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De tussenrapportage bestaat uit twee onderdelen: 
 
Deel I Financiële rapportage 
 

De Financiële rapportage is gesplitst in ‘Budgettaire wijzigingen’, ‘Genomen besluiten’, ‘Budgettair neutrale 
wijzigingen’, en ‘Investeringen’. 
Het onderdeel ‘Genomen besluiten’ is de financiële verwerking van de genomen raadsbesluiten van de 
periode na de 1

e
 Tussenrapportage 2019. 

 
De ‘budgettaire wijzigingen’ geven voor het jaar 2019 de volgende financiële effecten: 
 
 Bedrag (- = nadeel) 
  2019 
   
Totaal saldo begroting  799.100 
Totaal saldo 1

e
 wijziging 2019 (collegeprogramma)  -777.000 

Totaal saldo 1
e
 Tussenrapportage 2019  -1.134.200 

Saldo begroting na 1
e
 Tussenrapportage 2019  -1.112.100  

   
   
   
   
Saldo Budgettaire wijzigingen 2

e
 Tussenrapportage 2019 -106.400  

Saldo Genomen raadsbesluiten 2
e
 Tussenrapportage 2019 -327.300  

Totaal saldo 2
e
 Tussenrapportage 2019  -433.700 

Prognose saldo Jaarrekening 2019  -1.545.800 
 
Structurele gevolgen 2

e
 tussenrapportage 2019 voor de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 

2021-2023: 
 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 

Stand Meerjarenraming 2020-2023 
 

 242.400 148.400 636.200 1.045.300 

Uit 2
e
 Tussenrapportage 2019 te 

verwerken mutaties: 
-218.200 521.400 507.700 326.100 

Saldo Programmabegroting 2020 na 
2

e
 Tussenrapportage 2019 

24.200 669.800 1.143.900 1.371.400 

 
 

Deel II Bijlagen 
 
De bijlagen bestaan uit de verdeling personeelskosten over taakvelden, de openstaande raadstoezeggingen 
en de tussenrapportage Sociaal Domein augustus 2019 Ridderkerk.  
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Budgettaire wijzigingen  
 

Budgettaire wijzigingen:  

( Negatief bedrag = nadeel)  

L = lasten / B = baten 

I = incidenteel / S = structureel 
 

Programma’s 
 

 
 

 
 

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

0.1 Bestuur

Wachtgelden

Voor het wachtgeld van de wethouders is op basis van het wettelijk kader, 

zoals opgenomen in het BBV (art. 44), de gemeente verplicht om een 

voorziening te vormen voor verplichtingen waarvan de omvang per 31 december 

redelijk in te schatten is. De gerelateerde kosten die in de volgende 

begrotingsjaren gemaakt worden, komen ten laste van deze voorziening. Om 

die reden is de gemeente verplicht om de kosten van het wachtgeld niet via

L I -126.900 -291.300

de exploitatiekosten te nemen maar via een voorziening. De berekening is op 

basis van opgave van het ABP en wordt aangepast bij een opgegeven wijziging. 

De werkelijkheid kan dus afwijken van opgaven van het ABP, maar het saldo 

wordt met terugwerkende kracht herrekend.

L I -72.100 168.600 105.200 17.500

BAR-bijdrage Ridderkerk

Gevolgen nieuwe Cao salarissen (structurele gevolgen verwerkt in begroting 

2020)

L S -30.317.400 -183.400

Eenmalige bijdrage in 2019 als gevolg van Cao-afspraken. L I -30.317.400 -234.600

ZKV Bijdrage voor iedere medewerker (structurele gevolgen verwerkt in 

begroting 2020)

L S -30.317.400 -44.900

Inhuur toezichthouders fietsenstalling

De fietsenstalling Ridderkerk is aangemerkt als leerwerktraject voor mensen 

met een Participatie-uitkering. Door stagnatie in het aantal aanmeldingen 

vanuit Participatie is er een tekort aan toezichthouders. Daarnaast is uit de 

praktijk gebleken dat de kwaliteit van de bewaking niet voldoende is. Om de 

kwaliteit van de bewaking te waarborgen worden toezichthouders ingehuurd 

vanaf juli 2019. Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage gevraagd. In 

afwachting van het ontwikkelperspectief centrum en mobiliteitsplan worden tot 

en met 2020 toezichthouders ingehuurd zodat de bewaking en de kwaliteit 

daarvan gewaarborgd zijn. 

L I -30.317.400 -33.000 -67.000

Extra capaciteit voor uitvoering VTH (Veiligheid, Toezicht en Handhaving)-taken

Uit het jaarverslag VTH-Wabo 2018 en de uitvoeringsprogramma’s voor 2019 is 

gebleken dat er tijdelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar is om de VTH-

taken vanuit de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging in de bouw, volgens 

de kwaliteitseisen uit de wet VTH, uit te kunnen voeren.

L I -30.317.400 -47.200 -94.400

Dekking uren op investeringen

Door een toename van uren op investeringen neemt de dekking op de BAR-

bijdrage toe.

B I 1.214.600 113.800

0.8 Overige baten en lasten

Gemeentehuis Rkrk, Koningsplein 1

De kosten voor de vervanging van de vloerbedekking van het gemeentehuis 

Ridderkerk stonden separaat begroot als twee investeringskredieten 2019. De 

werkelijke kosten zijn op deze investeringskredieten terecht gekomen (geen 

overschrijding). Naar nu blijkt was er ook op dit budget rekening gehouden met 

€ 312.000 voor de vervanging van de vloerbedekking.

L I -900.200 312.000

Diverse kleine mutaties. -18.200

Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie -426.800 7.200 105.200 17.500 0

Programma 2 Veiligheid

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

8.3 Wonen en bouwen

Bouwleges

Door nieuwbouwwoningen op Het Zand en de nieuwbouw van een 

bedrijfsverzamelgebouw zijn meer leges ontvangen dan begroot.

B I 930.300 242.100

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 2 Veiligheid 242.100 0 0 0 0
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Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

2.1 Verkeer en vervoer

Gevolgen voor kapitaallasten uit investeringsmutaties. L S -117.600 -8.000 75.100 10.900 10.900 10.900

Straatreiniging

Door de aanbesteding voor een deel van Ridderkerk (Perceel B Ridderkerk) 

hebben we te maken met een aanbestedingsnadeel en extra projectkosten. 

Daarnaast is de milieuheffing voor veegvuil sterk verhoogd en zorgen stormen 

voor extra kosten voor het opruimen van onder andere takken en blad op 

verharding/goten.

L S -362.200 -100.100 -93.100 -93.100 -93.100 -93.100

2.4 Economische havens en waterwegen

Beheer en onderhoud watergangen

Aanbestede bestekken (nieuw en oud) zijn door door marktwerking en 

indexatiekosten hoger uitgevallen. Voor 2019 wordt rekening gehouden met 

incidentele projectkosten (inhuur van een bestekschrijver).

L S -144.300 -34.700 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700

Diverse kleine mutaties. -36.900 -38.700 -15.900 -15.900 -15.900

Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen -179.700 -88.400 -129.800 -129.800 -129.800

Programma 4 Economische zaken

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Overige gebouwen

Schoolgebouw (voormalig) dislocatie Farel College is tijdelijk onttrokken uit 

huisvesting onderwijs en in het beheer bij Villex. De gymzaal wordt door Villex 

in gebruik gegeven aan één gebruiker (st. Zonnekind). Voorheen was het Farel 

College verantwoordelijk voor de exploitatiekosten. Sinds oktober 2018 is de 

gemeente verantwoordelijk voor het gebouw en de bijbehorende kosten. De 

netto exploitatiekosten zijn gecalculeerd op 28.000 per jaar (nadeel). De 

locatie is in beeld voor tijdelijke huisvesting onderwijs in de nabije toekomst. 

L S -149.400 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000

Kantoor SenW, aframing huurinkomsten. Per 1 januari 2019 is stichting Facet 

vertrokken als huurder. Er wordt gezocht naar een nieuwe huurder, maar die is 

vooralsnog niet gevonden. Dit betekent dat de financiele lasten vooralsnog als 

incidenteel beschouwd worden.

B I 435.900 -38.000

Uitgaande van het besluit van de raad om de accommodaties de Klinker (Van 

Riebeekstraat 3) en WVC Slikkerveer (Reijerweg 62) van Sport en Welzijn 

Ridderkerk aan te kopen, komen de onderhoudskosten vanaf 2020 bij de 

gemeente terecht. Het betreft hier een bedrag van € 59.000 aan bij te ramen 

onderhoudskosten voor de twee accommodaties voor de jaren 2020 tot en met 

2022. Vanaf 2023 gaat dit over in storting in de reserve groot onderhoud 

gebouwen van € 20.000.

L S 0 -59.000 -59.000 -59.000

De aankoop van de Klinker en WVC Slikkerveer brengt ook huurinkomsten met 

zich meer.

B S 435.900 100.000 100.000 100.000 100.000

Diverse kleine mutaties. 5.000 -34.500 -34.500 -34.500 -54.500

Totaal programma 4 Economische zaken -61.000 -21.500 -21.500 -21.500 17.500

Programma 5 Onderwijs

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

4.1 Openbaar basisonderwijs

Het schoolzwemmen is per schooljaar 2018/2019 afgeschaft. Wel wordt er nog 

gewerkt aan mogelijkheden voor gesubsidieerde zwemles voor de minima. De 

uitkomst hiervan is nog niet zeker. Dit houdt vooralsnog in dat het voor 2019 

geraamde budget van € 75.000 incidenteel kan worden afgeraamd.

L I -90.000 75.000

Diverse kleine mutaties. -3.700 -3.700 -3.700 -4.800

Totaal programma 5 Onderwijs 75.000 -3.700 -3.700 -3.700 -4.800
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Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

5.2 Sportaccommodaties

Binnensportaccommodaties

Sporthal De Wissel is in plaats gekomen van De Beverbol (1979). In afgelopen 

veertig jaren zijn de eisen voor vergunningen steeds strenger geworden. Dat 

heeft effect op het dagelijks onderhoud en beheer. Aangezien Sporthal De 

Wissel (ingebruikname 2018) betere faciliteiten en meer gecompliceerde 

installaties heeft dan De Beverbol is de exploitatiebijdrage voor de exploitant 

daarop aangepast.

L S -520.000 -274.600 -265.400 -265.400 -265.400 -265.400

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Dagelijks onderhoud bomen

Door de aanbesteding van Perceel B Ridderkerk hebben we te maken met een 

aanbestedingsnadeel en extra projectkosten. Daarnaast geeft droogte extra 

uitval van beplanting en is herplanten noodzakelijk. Ook het afvoeren van 

groenafval brengt extra kosten met zich mee.

De indexatiekosten openbaar groen dagelijks onderhoud van perceel A zijn 

voor 2019 hoger dan geraamd.

L S -25.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000

Openbaar groen dagelijks

Aanbestede bestekken (nieuw en oud) zijn door door marktwerking en 

indexatiekosten hoger uitgevallen.De droogte in 2018 zorgt voor een andere 

aanpak van het onderhoud in openbare ruimte. Milieueisen ten aanzien van 

plagen en exoten worden steeds ingrijpender. Voor 2019 wordt rekening 

gehouden met incidentele projectkosten.

L S -1.193.500 -125.200 -115.200 -115.200 -115.200 -115.200

Kinderboerderij

Vervanging rieten kap kinderboerdering (circa € 25.000) is in 2018 reeds 

uitgevoerd.  Het buitenschilderwerk € 13.000  is vanwege de krapte op de 

markt doorgeschoven naar 2020. Per saldo kan er in 2019 een bedrag van

€ 25.300 vrijvallen.   

L I -38.300 38.300 -13.000

Diverse kleine mutaties. -53.800 15.200 2.200 2.200 2.200

Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen -441.300 -404.400 -404.400 -404.400 -404.400

Programma 7 Jeugd(hulp)

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Lokale jeugdhulp

De jaarrekening 2018 van de GR jeugdhulp kent een negatief resultaat van 

afgerond € 15 miljoen. Als gevolg van dit tekort is door het algemeen bestuur 

besloten tot een begrotingswijziging voor 2019 om ervoor te zorgen dat 

gemeenten kunnen voldoen aan hun wettelijke plicht wat betreft het 

beschikbaar stellen van jeugdhulp. Deze begrotingswijziging resulteert voor 

Ridderkerk in een extra inleg voor 2019 van € 414.400  waarmee de totale inleg 

2019 op € 6.269.600 komt. Omdat de definitieve extra bijdrage over 2018 lager 

is dan de voorlopige extra bijdrage (die we hebben opgenomen in de 

jaarrekening 2018), is er sprake van een thans aanwezig voordeel van € 

100.000. Ook is er over de afgelopen jaren nog sprake van een tegoed van € 

35.000. Per saldo dienen we daardoor € 280.000 bij te ramen. 

De extra inleg als gevolg van de begroting van 2020, is al opgenomen in de 

begroting voor 2020.  

L I -4.498.000 -280.000

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura

Voor 2019 is in de begroting een bedrag van € 1.330.400 voor lokale jeugdhulp 

opgenomen. In 2018 is de vraag naar lokale jeugdzorg toegenomen met circa € 

290.000 euro. De toename in 2018 was niet structureel opgenomen. We zien 

de eerste tekenen van de transformatie in onze gemeente. Dit heeft tot gevolg 

dat de uitgaven in de lokale Jeugdhulp toenemen ten gunste van de zeer 

specialistische jeugdhulp. We voorzien een structurele stijging van de lokale 

Jeugdhulp. De toename van de lokale Jeugdhulp zit hoofdzakelijk in het aantal 

toewijzingen voor basis ggz en jeugd met een beperking.  Vanwege de 

overgang naar een nieuwe inkoopsystematiek is het moeilijk om een scherpe 

financiele prognose te maken. We nemen om die reden het extra benodigd 

budget voor 2019 op voor de opvolgende jaren. 

L I -1.319.500 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000

Jeugdgezondheidszorg

De begroting 2020 van Stichting CJG Rijnmond wordt december 2019 

vastgesteld. Vooruitlopend hebben al wel ambtelijke gesprekken 

plaatsgevonden over de subsidieafspraken. Een toename van 179 kinderen 

vanaf 2020 (CBS-cijfers) zorgt ervoor dat meer budget nodig is om te kunnen 

voldoen aan onze wettelijke taken rondom het basistakenpakket en 

rijksvaccinatieprogramma. 

L S -1.127.200 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000

Diverse kleine mutaties. -9.100

Totaal programma 7 Jeugd(hulp) -659.100 -416.000 -416.000 -416.000 -416.000
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Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Mantelzorgwaardering, o.a. Pluim

Er is een lichte stijging van het aantal geregistreerde mantelzorgers. Ondanks 

deze stijging verwachten we dat het budget niet volledig benut zal worden. In 

afwachting van plan Mantelzorg stellen we voor dit budget incidenteel af te 

ramen.

L I -194.000 60.000

WMO algemene voorzieningen

In 2018 bedroeg de onderbenutting € 50.000. Per 1 september 2019 is 

ongeveer €25.000 minder uitgegeven dan in 2018, de daling van de innovatie 

uitgaven verder is dus toegenomen. Verder is er een bedrag van circa € 25.000 

u.h.v. teveel betaalde subsidie terugontvangen en is de zogenaamde 

overheveling zorginfrastructuur vanaf 1 januari 2019 niet meer van toepassing 

waarvoor in 2018 nog een bedrag van €150.000 is uitgegeven. 

Daarom wordt nu incidenteel afgeraamd. In de programmabegroting 2020 is 

een nieuwe vorm van innovatie stimulering met het structurele effect 

opgenomen.

L I -240.000 200.000

6.2 Wijkteams

Voorzieningen WMO / gehandicapten, advieskosten

In de afgelopen jaren zijn de werkelijke kosten lager dan de begrote kosten. 

Hierbij het voorstel om de begrote kosten structureel gelijk te trekken met de 

werkelijke kosten.  

L S -69.300 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Voorzieningen WMO /gehandicapten

Het aantal nieuwe aanvragen per soort voorziening (waaronder 

Woningaanpassingen WV, scootmobielen VV & rolstoelen RO) is in eerste 6 

maanden van 2019 ten opzichte van 2018 gestegen (WV: 49%, VV: 31% & 

RO: 57%). Ook worden de zorgvragen van inwoners steeds complexer 

waardoor de kosten per voorziening toenemen. In het eerste halfjaar 2019 zijn 

bijvoorbeeld twee bovengemiddeld kostende woonvoorzieningen gerealiseerd. 

Verklaringen voor deze twee soorten toename zijn te vinden in trends als de 

vergrijzende samenleving, toenemende bekendheid van de Wmo toegang, 

complexere problematiek doordat inwoners langer thuis blijven wonen en de 

aanzuigende werking van het abonnementstarief. Voorzichtigheidshalve is 

structureel 40% van het effect van 2019 opgenomen.

L S -232.100 -180.000 -72.000 -72.000 -72.000 -72.000

Op 1 januari 2020 wordt de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz (Wet 

Langdurige Zorg)-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden 

mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle 

cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de 

Wmo 2015. Daarnaast worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen die 

door meerdere verzekerden te gebruiken zijn vanaf deze datum altijd uit de Wlz 

betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel 

‘roerende voorzieningen’ genoemd. In verband met deze vereenvoudiging gaan 

middelen over van het gemeentefonds naar de Wlz en worden de WMO-lasten 

hiervoor afgeraamd.

L S 20.000 28.000 34.000 38.000
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Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo) - vervolg

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

WMO Huishoudelijke verzorging ZIN

De verwachte financiële afwijking ten aanzien van de algemene voorziening 

hulp bij het huishouden is onder andere het gevolg van de aanzuigende werking 

van het abonnements-tarief. Het kabinet heeft het abonnementstarief ingevoerd 

om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. 

Het is aannemelijk dat inwoners die voorheen hulp volledig uit eigen middelen 

inkochten, nu een beroep doen op de WMO. De invoering van het tarief heeft 

ertoe geleid dat:

a)  Het gebruik van Wmo-voorzieningen financieel aantrekkelijker wordt door 

een lagere eigen bijdrage, die bovendien geldt ongeacht het aantal afgenomen 

voorzieningen; 

b)  Het gebruik van Wmo-voorzieningen aantrekkelijker wordt doordat vooraf 

meer zekerheid is over de hoogte van de eigen bijdrage; 

c) Samenhangend met a en b: door (communicatie over) de invoering van het 

abonnementstarief worden mensen zicht bewuster van de 

ondersteuningsmogelijkheden in de WMO en maken (opnieuw) de afweging om 

gebruik te maken van deze ondersteunings-mogelijkheden.

We verwachten dat de toename van de huishoudelijke hulp ZIN de komende 

jaren zich voortzet. Op basis van de ervaringen van de laatsts 8 maanden, kan 

echter geen voorspelling gedaan worden over het aantal. Voorzichtigheidshalve 

wordt meerjarig 40% van het effect van 2019 opgenomen. 

L S -245.500 -750.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

WMO begeleiding en overige in natura

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd 

met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet 

op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en 

begeleiding in het gemeentelijke domein.

Het kabinet stelt via de algemene uitkering uit het gemeentefonds financiële 

middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het 

hoofdlijnenakkoord.

L S -35.000 -46.000 -57.000 -67.000 -68.000

WMO Huishoudelijke verzorging PGB

Op basis van de reeds verstrekte voorschotten en de verstrekte voorzieningen 

is de schatting dat er in 2019 aan PGB voor huishoudelijke hulp minder 

benodigd is. Het begrootte bedrag kan derhalve naar beneden worden 

bijgesteld.   

L I -343.100 28.000

WMO Eigen Bijdrage

Per 1 januari 2019 is de eigen bijdrage Wmo gewijzigd van een bijdrage per 

WMO-voorziening naar het abonnementstarief eigen bijdrage Wmo. Nadat de 

WMO-cliënt de eigen bijdrage heeft betaald, keert het CAK de geïnde eigen 

bijdrage uit aan de gemeente. Een voordeel is de in 2019 ontvangen (hogere) 

eigen bijdrage met betrekking op 2018. Door de stijging van de ondersteuning 

die geboden wordt vanuit de WMO, voorzien we ook een toename in Eigen 

Bijdrage. Voorzichtigheidshalve nemen we 40% op als extra inkomst. 

B I 145.300 125.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Diverse kleine mutaties. -12.500

Totaal programma 8 Welzijn en zorg (Wmo) -539.500 -323.000 -326.000 -330.000 -327.000

Programma 9 Werk

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

6.3 Inkomensregelingen

Minimabeleid

Dit budget betreft een specifiek onderdeel van Meedoen, de 

schoolkostenregeling voortgezet onderwijs. De overige onderdelen Meedoen 

vallen onder de Ridderkerkpas. Gebleken is dat de vraag naar de 

schoolkostenregeling voortgezet onderwijs lager is dan voorafgaand ingeschat. 

In het najaar 2019 volgt een nieuw armoedebeleid, daarom nemen we dit effect 

incidenteel op.

L I -144.700 50.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Schuldhulpverlening

De uitgaven aan preventieve taken voor schuldhulpverlening vallen lager uit dan 

ingeschat. Het meerjareneffect ( € 25.000) is opgenomen in de 

programmabegroting 2020.   

L I -113.600 60.000

Diverse kleine mutaties. -2.000

Totaal programma 9 Werk 108.000 0 0 0 0
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Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Rouwcentrum

Het rouwcentrum is in 2019 verbouwd. De inkomsten voor het gebruik zijn 

hierdoor lager. Rekening wordt gehouden met een halvering van de inkomsten.

B I 110.000 -66.000

Diverse kleine mutaties. -9.100 -11.900 -11.900 -11.900 -11.900

Totaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid -75.100 -11.900 -11.900 -11.900 -11.900

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

Diverse kleine mutaties. -20.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Totaal programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -20.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

0.5 Treasury

Verzekeringen

Structureel is de verzekeringspremie van de aansprakelijkheidsverzekering 

verhoogd met € 60.000 ten opzichte van voorgaande jaren. Dit als gevolg van 

de aanbestedingsprocedure (mei 2018). Daarnaast hebben er in 2018 

restituties plaatsgevonden van dubbele verzekeringen van de afgelopen jaren. 

Deze restituties zijn ten onrechte geraamd als structurele baten.

L S -138.500 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 12 Financiering en algemene 

dekkingsmiddelen

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Buiten de programma 's

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

0.61 OZB woningen

OZB Woningen

Uit de hertaxatie voor het belastingjaar 2019 blijkt een hogere definitieve totale 

WOZ-waarde van alle woningen bij elkaar (areaaluitbreiding en waardestijging) 

dan waar bij het opstellen van de begroting 2019 is uitgegaan.

B I 5.341.800 360.000

0.62 OZB Niet woningen

OZB Niet woningen

Uit de hertaxatie voor het belastingjaar 2019 blijkt een hogere definitieve totale 

WOZ-waarde van alle Niet-woningen bij elkaar (areaaluitbreiding en 

waardestijging) dan waar bij het opstellen van de begroting 2019 is uitgegaan.

B I 4.167.900 47.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk zijn via de meicirculaire 2019 de 

inkomsten uit het Gemeentefonds voor 2019 per saldo positief bijgesteld met € 

1.162.000. De belangrijkste mutaties zijn de extra inkomsten binnen het 

sociaal domein met name op Jeugd, onderuitputting bij het Rijk over het jaar 

2018 en afrekening 2018 BTW-compensatiefonds. Zie voor een verdere 

toelichting de raadsinformatiebrief meicirculaire Gemeentefonds van juni 2019. 

De structurele mutaties zijn meegenomen in de begroting 2020-2023.

B I 61.478.100 1.162.000

In gevolge van septembercirculaire 2019 worden de saldi bijgesteld. B I 61.478.100 428.000 1.145.000 1.831.000 1.909.000 1.704.000

Correctie van saldo uit de meicirculaire 2019. B I 61.478.100 43.000

0.9 Vennootschapsbelasting

Er is per abuis een fout gemaakt bij het overbrengen van de fiscale 

vennootschapsbelasting (Vpb)-last 2018 naar de boekhoudkundige verwerking 

hiervan in de jaarrekening 2018. Het gaat om een incidenteel nadeel van € 

69.000. Dit heeft nog betrekking op het boekjaar 2018. Aangezien dit 

recentelijk is gesignaleerd, dient dit in het jaar 2019 te worden hersteld. 

L I -763.400 -69.000

Diverse kleine mutaties.

Totaal buiten de programma 's 1.971.000 1.145.000 1.831.000 1.909.000 1.704.000

Saldo van alle mutaties -106.400 -218.200 521.400 507.700 326.100
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Genomen raadsbesluiten 
 

( Negatief bedrag = nadeel)  

L = lasten / B = baten 

I = incidenteel / S = structureel 
 

Programma’s 
 

 
 

 
 

 
 

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 

Toelichting L/B Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

2.1 Verkeer en vervoer

Beheerskosten GR Nieuw Reijerwaard

Beheerskosten GR Nieuw Reijerwaard conform raadsbesluit 23 mei 2019. L I 0 -201.500

Planmatig onderhoud wegen

Op 11 juli 2019 is budget beschikbaar gesteld voor de meerkosten van de 

aanleg van geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg (ter hoogte van de 

geluidswallen Drievliet en Het Zand). Dit is een bijdrage aan het Waterschap 

omdat zij deze weg in beheer hebben.  

L I -185.000 -107.000

Planmatig onderhoud wegen

Op 11 juli 2019 is de zienswijze op het ontwerp Actieplan geluid 2019-2023 

vastgesteld. In 2019 is een budget beschikbaar gesteld van € 36.200 voor de 

meerkosten van de aanleg van geluidsreducerend asfalt. Deze lasten worden 

gedekt uit het ISV-3 budget ‘geluid’ (Zie ook programma 7).

L S -970.100 -36.200

Dekking meerkosten van de aanleg van geluidsreducerend asfalt. B S 0 36.200

2.4 Economische havens en waterwegen

Beheerskosten GR Nieuw Reijerwaard

Beheerskosten GR Nieuw Reijerwaard conform raadsbesluit 23 mei 2019. L I 0 -30.200

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen -338.700 0 0 0 0

Programma 5 Onderwijs

Toelichting L/B Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

Leerlingenvervoer

Het doelgroepenvervoer is opnieuw aanbesteed. Op het moment dat de 

inschrijvingen bekend waren, zijn prognoses voor de kosten van het vervoer 

gemaakt. De kosten stijgen. Een analyse van de kostenstijging is te vinden in 

het raadsvoorstel van 17 juni 2019. De structurele lasten zijn reeds verwerkt in 

de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023.

L S -578.100 -63.800

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 5 Onderwijs -63.800 0 0 0 0

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting L/B Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Beheerskosten GR Nieuw Reijerwaard

Beheerskosten GR Nieuw Reijerwaard conform raadsbesluit 23 mei 2019. L I 0 -49.200

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen -49.200 0 0 0 0
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Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

WMO / Collectief vervoer

Het doelgroepenvervoer is opnieuw aanbesteed. Op het moment dat de 

inschrijvingen bekend waren, zijn prognoses voor de kosten van het vervoer 

gemaakt. De kosten stijgen. Een analyse van de kostenstijging is te vinden in 

het raadsvoorstel van 17 juni 2019. De structurele lasten zijn reeds verwerkt in 

de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023.

L S -734.600 -143.500

Diverse kleine mutaties. -13.000

Totaal programma 8 Welzijn en zorg (Wmo) -156.500 0 0 0 0

Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting L/B Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

Diverse kleine mutaties. -10.300

Totaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid -10.300 0 0 0 0

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Toelichting L/B Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

0.10 Mutaties reserves

Beheerskosten GR Nieuw Reijerwaard conform raadsbesluit 23 mei 2019. B I 0 148.200

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 148.200 0 0 0 0

Buiten de programm's

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

0.62 OZB Niet woningen

OZB Niet woningen

Beheerskosten GR Nieuw Reijerwaard conform raadsbesluit 23 mei 2019. B I 0 143.000

Diverse kleine mutaties.

Totaal Buiten de programma's 143.000 0 0 0 0

Saldo van de mutaties van alle programma ´s -327.300 0 0 0 0
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Budgettair neutrale wijzigingen 
 
( Negatief bedrag = nadeel)  

L = lasten / B = baten 

I = incidenteel / S = structureel 
 

Programma’s 
 

 
 

 
 

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023 2024

0.1 Bestuur

Budget voor Beheer en Onderhoud

Bij de vorming van de BAR-organisatie had Ridderkerk voor het onderhoud aan 

de bomen een eigen bomendienst en werd er weinig uitbesteed. Nu werkt de 

bomendienst BAR-breed. Dat betekent dat er in Ridderkerk meer wordt 

uitbesteed en minder door de eigen dienst wordt gedaan. Dit leidt tot een 

lagere bijdrage aan de BAR, vanwege minder inzet personeel, en hogere lasten 

voor uitbesteed werk. Deze verschuiving is budgettair neutraal (Zie ook progr 6, 

dagelijks onderhoud bomen).

L S -30.317.400 56.600 56.600 56.600 56.600 56.600 56.600

Budget cluster Maatschappij

Binnen het clusters maatschappij zijn middelen beschikbaar gesteld voor de 

wijkteamfuncties binnen de drie gemeenten. In 2019 zijn deze functies ingevuld 

door medewerkers van de gecontracteerde zorgaanbieders per gemeente. De 

middelen die in onze GR BAR beschikbaar zijn gesteld worden daarom 

incidenteel voor 2019 overgeheveld naar de gemeenten (Zie ook programma 7). 

L I -30.317.400 70.000

Budget voor Strategische Personeels Planning 

In de 1e tussenrapportage 2019 waren budgetten opgenomen voor de 

Strategische Personeels Planning (SPP). Het SPP  betreft interventies die 

nodig zijn om een goed strategisch personeelsbeleid te kunnen voeren waarin 

onder andere aandacht is voor mobiliteit, duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers en talentontwikkeling. 

Het ging in totaal om € 1.400.000 verdeeld over drie jaren: 2019: € 280.000, 

2020: € 560.000, 2021: € 560.000.

De gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk hebben ingestemd met deze 

budgetaanvraag.

Bij het vaststellen van haar 1e tussenrapportage 2019 heeft de gemeente 

Barendrecht besloten vooralsnog alleen in te stemmen met het budget voor 

2020. De jaarschijven 2019 en 2021 heeft men geschrapt. 

Dit overziende heeft het dagelijks bestuur besloten  pas in 2020 te starten met 

de uitvoering van het SPP en in de 2e tussenrapportage 2019 de budgetten 

2019 en 2021  af te ramen en via de gemeentelijke bijdragen terug te geven 

aan de gemeenten. Op een later moment kunnen de bedragen voor 2021 en 

2022 dan opnieuw worden bepaald en aangevraagd bij de gemeenten.

L I -30.317.400 112.700 225.500

Vervallen onttrekking aan de algemene reserve. B I 2.273.100 -112.700 -225.500

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie 126.600 56.600 56.600 56.600 56.600 56.600

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 

Toelichting L/B Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

2.1 Verkeer en vervoer

Onderzoek geluidscherm A15

In 2018 heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar 

te stellen voor het realiseren van de ontbrekende afscherming (‘gat’) langs de 

A15/A16. Het voorbereidingskrediet wordt overgebracht van programma 10 naar 

programma 3.

L I 0 -62.500

Diverse kleine mutaties. -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen -74.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
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Programma 4 Economische zaken

Toelichting L/B Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Overige gebouwen

In het IAP is besloten dat de locatie Platanenstraat 6 voorlopig niet gesloopt 

wordt. De in 2019 geraamde sloopkosten van € 106.000 worden afgeraamd. 

Hiertegenover kan ook de dekking uit de bestemmingsreserve groot onderhoud 

gebouwen vervallen.

De sloop van het gebouw van "Excelsior", Maaslaan 37, daarentegen is 

uitgesteld naar het 1e kwartaal 2020. Deze sloopkosten Maaslaan 37 worden 

gedekt uit de bestemmingsreserve IAP. De hiervoor in 2019 geraamde 

L I -143.000 143.000 -37.000

Vervallen van de onttrekking aan de bestemmingsreserve groot onderhoud 

gebouwen (Platanenstraat 6).

B I 1.210.900 -106.000

Doorschuiven van de onttrekking aan de bestemmingsreserve IAP (Maaslaan 

37).

B I 37.000 -37.000 37.000

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 4 Economische zaken 0 0 0 0 0

Programma 5 Onderwijs

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB)

Gemeenten krijgen meer budget voor het bestrijden van 

onderwijsachterstanden. Er is een nieuwe verdeelsystematiek voor het budget 

en hierbij zijn meer indicatoren meegenomen waardoor het budget is gestegen 

L I -200.000 -733.800

geoormerkt, wanneer een onder uitputting ontstaat moet dit terugbetaald 

worden. 

B I 484.300 733.800

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 5 Onderwijs 0 0 0 0 0

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

5.2 Sportaccommodaties

Juridisch advies inzake sportaccommodaties

Ten behoeve van onze (zakelijke) relatie met de beheerder/exploitant van de 

Ridderkerkse sportaccommodaties is extra juridisch advies nodig. Dit wordt 

incidenteel begroot op € 75.000 voor het jaar 2019. De kosten kunnen worden 

gedekt uit het budget voor planmatig onderhoud sportaccommodaties

L I 0 -75.000

Dekking ten behoeve van extra juridisch advies voor de (zakelijke) relatie met 

de beheerder/exploitant van de Ridderkerkse sportaccommodaties
L I -109.800 75.000

Sporthal PC Hooftstraat

In 2019 is een bedrag van € 175.000 begroot voor de sloopkosten van het 

gymlokaal P.C Hooftstraat 5. De Actualisatie van het Integraal Accommodatie 

Plan (AIAP) geeft aan dat deze sloop eind 2022 plaats zal vinden.

L I -175.000 175.000 -175.000

Doorschuiven van de onttrekking aan de bestemmingsreserve IAP (Sporthal PC 

Hooftstraat).
B I 731.800 -175.000 175.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Dagelijks onderhoud bomen

De bomendienst werkt BAR-breed. Dat betekent dat er in Ridderkerk meer 

wordt uitbesteed en minder door de eigen dienst wordt gedaan. In Barendrecht 

wordt er minder uitbesteed en meer door de eigen dienst gedaan. Dit leidt in 

Ridderkerk tot een lagere bijdrage aan de BAR en hogere lasten voor 

uitbesteed werk. Deze verschuiving is budgettair neutraal (Zie ook progr 1, 

Bijdrage BAR).

L S -25.000 -56.600 -56.600 -56.600 -56.600 -56.600

Diverse kleine mutaties. 0 0 0 0 0

Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen -56.600 -56.600 -56.600 -56.600 -56.600
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Programma 7 Jeugd(hulp)

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

6.2 Wijkteams

Binnen het cluster maatschappij zijn middelen beschikbaar gesteld voor de 

wijkteamfuncties binnen de drie gemeenten. In 2019 zijn deze functies ingevuld 

door medewerkers van de gecontracteerde zorgaanbieders per gemeente. De 

middelen die in onze GR BAR beschikbaar zijn gesteld worden daarom 

incidenteel voor 2019 overgeheveld naar de gemeenten (Zie ook programma 1). 

L I -2.447.900 -70.000

Diverse kleine mutaties. L S 0 0 0 0

Totaal programma 7 Jeugd(hulp) -70.000 0 0 0 0

Programma 9 Werk

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

6.3 Inkomensregelingen

Wet BUIG uitkeringen

Het Rijk heeft het landelijke macrobudget voor 2019 verlaagd omdat er in 2018 

landelijk een grotere daling van het aantal uitkeringsgerechtigden is geweest 

dan was verwacht. Ook is er in het macrobudget een positieve bijstelling van 

de werkloosheidsramingen van het Cultureel Planbureau (CPB) verwerkt. 

Hierdoor zijn ook de rijksmiddelen voor de gemeente Ridderkerk verlaagd. 

B S 12.128.900 -397.800 -397.800 -397.800 -397.800 -397.800

Zoals uw raad is geïnformeerd op 17 juni 2019 hebben we activiteiten ingezet 

om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van het klantenbestand gelijk gaat 

lopen met de landelijke ontwikkeling. Om die reden verwerken we de landelijke 

bijstelling budgettair neutraal. L S -11.363.900 397.800 397.800 397.800 397.800 397.800

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 9 Werk 0 0 0 0 0

Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

7.2 Riolering

Planmatig onderhoud riolering

De reiniging- en inspectieronde van 2018 is uitgesteld naar het 1e kwartaal van 

2019. Om achterstand te voorkomen worden de rondes van 2018 en 2019 

beiden in 2019 uitgevoerd. De kosten ad. € 108.000 kunnen worden gedekt uit 

de voorziening beklemde middelen riolering. Na de recente aanbesteding van 

het bestek voor reinigen en inspecteren van riolering voor de jaren 2019 en 

2020 blijkt het budget tevens niet toereikend. Derhalve moet 2 keer € 40.000 

worden bijgeraamd. Deze meerkosten kunnen worden gedekt uit de 

voorziening riolering.

L I -129.900 -148.800 -40.000

Dekking uit de voorziening beklemde middelen riolering. B I 1.144.500 148.800 40.000

7.4 Milieubeheer

Klimaat

In 2018 heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar 

te stellen voor het realiseren van de ontbrekende afscherming (‘gat’) langs de 

A15/A16. Het voorbereidingskrediet wordt geadministreerd onder programma 3.

L I -320.300 62.500

Opstellen Integrale Visie op groen

In 2019 heeft de raad besloten de Visie op Groen op te stellen. Hiervoor wordt 

externe capaciteit ingehuurd. Hiervoor is € 40.000 euro geraamd. Deze kosten 

zijn gedekt uit het budget voor duurzaamheid.

L I 0 -40.000

Aframing budget duurzaamheid L I -320.300 40.000

ISV 3 geluid

Dekking meerkosten van de aanleg van geluidsreducerend asfalt L S 0 -36.200

Op 11 juli 2019 is de zienswijze op het ontwerp Actieplan geluid 2019-2023 

vastgesteld. In 2019 is een budget beschikbaar gesteld van € 36.200 voor de 

meerkosten van de aanleg van geluidsreducerend asfalt (zie programma 3). 

Deze lasten worden gedekt uit het ISV-3 budget ‘geluid’. B S 0 36.200

Diverse kleine mutaties. I 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Totaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid 74.500 12.000 12.000 12.000 12.000
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Buiten de programma 's

Toelichting L/B I/S Raming 

vóór 

mutatie

2019 2020 2021 2022 2023

0.5 Treasury

Financiering

Terug te betalen rente over teveel teruggevorderde BTW bij BCF (afwikkeling 

koepelvrijstelling 2014-2017).

L I 0 -1.058.700

Ontvangen rente over terug te vorderen fiscale BTW (afwikkeling 

koepelvrijstelling 2014-2017).

B I 0 1.058.700

Toerekenen rente overig

Aan de voorziening onderhoud graven werd altijd 5% bespaarde rente 

toegerekend. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moet de 

wettelijke rente worden toegerekend. Aangezien deze rente 2,9% is valt dit 

bedrag lager uit. In de begroting 2020 is al rekening gehouden met de 

wettelijke rente.

L I 0 -84.100

Dekking uit Financiering B I 0 84.100

Diverse kleine mutaties.

Totaal buiten de programma 's 0 0 0 0 0

Saldo van de mutaties van alle programma ´s 0 0 0 0 0
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Investeringen  
 
Negatief bedrag = aframing/positief bedrag = bijraming 
 

 
* In de Programmabegroting 2020 is bij deze investering reeds rekening gehouden met het door te schuiven budget. 

 
 
 
 

Investeringen Totaal 

oorspronke-

lijk krediet

Investeringen 

begin 2019

bij- of 

aframing 1e 

TR 2019

bij- of 

aframing 2e 

TR 2019

Geraamde 

uitgaven 

2019

Werkelijke 

uitgaven 

2019

Restant 

geraamde 

uitgaven 

2019

Doorschui-

ven naar 

2020

Verv. vloerbedekking gebouw A 63.000 47.900 47.900 62.600 -14.700

Verv. vloerbedekking gebouw B 148.900 132.900 132.900 80.400 52.500

Raadsinformatiesysteem 35.000 15.500 15.500 15.500

Aanpassen trouwzaal vergadertafels+stoelen 26.500 0 26.500 26.500 26.500

Aanpassen trouwzaal vergaderinstal.+encoder 32.600 0 32.600 32.600 32.600

Verbouwing bestuursvleugel 40.000 16.900 16.900 4.500 12.400

subtotaal programma 1 bestuur en participatie 346.000 213.200 0 59.100 272.300 147.500 124.800 0

Geluidswal Drievliet 384.200 146.200 237.700 383.900 6.100 377.800

Fietsverhardingen Rijksstraatweg 153.500 151.600 151.600 151.600

Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg 66.000 63.800 -9.800 54.000 54.000 9.800

Fietshighway Lagendijk 405.100 372.600 -315.000 57.600 6.900 50.700 315.000

Geluidswal `t Zand 496.400 194.500 294.400 488.900 6.500 482.400

VRI Verenambachtseweg 85.000 85.000 -85.000 0 0 85.000

VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg 48.200 48.200 -48.200 0 0 48.200

VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg 159.600 159.600 -159.600 0 0 159.600

Damwand Bilderdijklaan 053603 35.600 26.600 9.000 35.600 35.600

Snelfietsroute F15 Ijsselmonde 1.028.400 945.100 -700.000 245.100 170.400 74.700 700.000

Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (bate) -638.600 -555.300 225.400 -329.900 -329.900 0 -225.400

Busvoorzieningen Vlietln noordzijde+Costaln 8.000 22.800 -22.800 0 0

Lokale aanpak fietsveiligheid 0 37.000 -37.000 0 0

Gladheidsbestrijdingsfacil iteit, bouw 1.327.000 279.000 90.000 100.000 469.000 398.300 70.700

Gladheidsbestrijdingsfacil iteit, installaties 403.000 439.700 -100.000 339.700 139.200 200.500

Vervangen brug De Gorzen 043601 41.900 43.200 -43.200 0 0 41.900 *

Keerwand Donckse Bos 127.000 127.000 127.000 127.000

Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat 584.300 578.000 578.000 300 577.700

Voetpad Benedenrijweg 34.000 34.000 34.000 34.000

Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan 50.000 50.000 50.000 50.000

Rehabilitaties wegen 77.400 1.196.400 260.000 -1.379.000 77.400 3.100 74.300

Rehab wegen-Herinr Gieterijstr en Havenkade 108.600 0 108.600 108.600 108.600 0

Rehab wegen-Herinr Paul Krugerstraat 181.100 0 181.100 181.100 181.100 0

Rehab wegen-Herinr Wetstraat 28.700 0 28.700 28.700 28.700 0

Rehab wegen-G Alewijnszstr-Linnenstraat 77.700 0 77.700 77.700 100 77.600

Rehab wegen-Blauwbloem-Witbloemstraat 121.000 0 121.000 121.000 6.700 114.300

Rehab wegen-F15 snelfietsroute Vlasstraat 118.100 0 118.100 118.100 9.300 108.800

Rehab wegen-Centrumplan Benedenrijweg 97.300 0 97.300 97.300 9.600 87.700

Rehab wegen-Benedenrijweg Manege 40.000 0 40.000 40.000 40.000

Rehab wegen-Jhr de Sav Lohmanstraat 140.000 0 140.000 140.000 140.000

Rehab wegen-Rijksstraatweg 296.500 0 296.500 296.500 6.000 290.500

Rehab wegen-Ds Sleeswijk Visserstraat 115.000 0 115.000 115.000 100 114.900

Rehab-Scheldepln f1 Haringvliet-Volkerakhof 15.000 0 15.000 15.000 15.000

Rehab weg-Rijksstraatw ged GeerlaanNoldijk 20.000 0 20.000 20.000 20.000

Rehab wegen-Herinr Bloemenbuurt Wijk Oost 20.000 0 20.000 20.000 20.000

Openbare verlichting 599.000 599.000 599.000 599.000

Vervangen zitbanken 2019 33.200 30.000 3.200 33.200 10.500 22.700

Fietshighway Koninginneweg 0 264.000 -264.000 0 0

Verbeteren Verkeersveiligheid Ringdijk 395.000 0 395.000 395.000 200 394.800

Voetpad en dijktrap Ringdijk 56.000 0 56.000 56.000 56.000

Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat 44.500 0 44.500 44.500 44.500

Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer 100.000 0 100.000 -90.000 10.000 10.000 90.000 *

Keermuur Rijksstraatweg 81502 165.000 78.800 86.200 165.000 165.000

Keermuur Rijksstraatweg 81503 63.700 29.100 34.600 63.700 63.700

Verv stalen meerpaal passantensteiger haven 40.000 0 40.000 40.000 40.000

Vervangen beschoeiingen 2018 0 0 0 0

Vervangen beschoeiingen 2019 110.800 106.700 4.100 110.800 56.900 53.900

subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen 7.862.200 5.552.600 842.300 -736.800 5.658.100 818.700 4.839.400 1.224.100
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Vervolg 

 
* In de Programmabegroting 2020 is bij deze investering reeds rekening gehouden met het door te schuiven budget. 

 

Investeringen Totaal 

oorspronke-

lijk krediet

Investeringen 

begin 2019

bij- of 

aframing 1e 

TR 2019

bij- of 

aframing 2e 

TR 2019

Geraamde 

uitgaven 

2019

Werkelijke 

uitgaven 

2019

Restant 

geraamde 

uitgaven 

2019

Doorschui-

ven naar 

2020

Verhoging vloer loods 30.200 0 30.200 30.200 30.200

subtotaal programma 4 Economische zaken 30.200 0 0 30.200 30.200 0 30.200 0

Uitbreiding Schaepmanschool 540.000 0 315.000 -261.000 54.000 54.000 486.000 *

Vervangende nieuwbouw Driemaster 1.937.500 0 1.130.000 -936.200 193.800 193.800 1.743.700 *

Nieuwbouw CBS De Fontein 508.000 0 321.700 -270.900 50.800 50.800 457.200 *

Uitbreiding Rehobothschool gebouw 142.900 0 142.900 142.900 142.900

Nw.bouw Gemini bouwkundig 17.178.500 5.505.400 -5.278.900 226.500 24.100 202.400 16.856.000 *

Nw.bouw Gemini inrichting 0 1.395.000 -1.395.000 0 0

Nw.bouw Gemini installaties 0 2.324.000 -2.324.000 0 0

subtotaal programma 5 onderwijs 20.306.900 9.224.400 1.766.700 -10.323.100 668.000 24.100 643.900 19.542.900

Bereikbaarheid Reijerpark voor fietsers en voetgangers 335.800 152.000 150.000 302.000 7.000 295.000

Aanpassing Noordstraat 56 voor Kicks en Excelsior 239.000 19.100 34.000 53.100 61.900 -8.800

Aankoop de Klinker 400.000 0 400.000 400.000 400.000

Aankoop WVC Slikkerveer 149.000 0 149.000 149.000 149.000

Nieuwbouw sporthal Reijerpark (De Wissel) 2.498.900 200.300 -150.000 -48.900 1.400 1.400

Nieuwbouw sporthal Reijerpark  inrichting 60.700 39.600 -39.600 0 0

Nieuwbouw sporthal Reijerpark installaties 616.500 28.000 -23.700 4.300 4.300 0

Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw 3.575.200 3.535.900 -3.535.900 0 0 3.535.900 *

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

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

Bouw Sportzaal Gemini bouw 2.105.500 1.515.500 -1.486.500 29.000 2.100 26.900 2.072.000 *

Bouw Sportzaal Gemini installatie 504.000 360.000 -360.000 0 0 504.000 *

Bouw Sportzaal Gemini inrichting 168.000 120.000 -120.000 0 0 168.000 *

Sportpark Ridderkerk ondergrond en inrichting terrein 5.373.700 3.879.300 -3.779.300 100.000 8.000 92.000 5.225.000 *

Sportpark Ridderkerk toplaag velden 545.000 400.000 -400.000 0 0 545.000 *

Buitensportaccommodatie Reijerpark terrein 1.298.200 0 0 15.000 -15.000

Buitensportacc. Reijerpark  toplaag 146.800 14.800 14.800 14.800

Sportpark Bolnes, toegang RLTC 2987VM 1 50.000 50.000 -50.000 0 0

Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reyerpark 231.800 0 0 0

RK2014 Ver speelvoorz. uit 2002 in 2014 20.100 23.100 -23.100 0 0

Speelvoorzieningen 2017 20.200 61.200 -61.200 0 0

Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd, 2017 51.800 26.400 -26.400 0 0

Buurtsport Driehoek Zand 50.700 25.700 -25.700 0 0 30.200 *

Skateboardbaan Sportlaan 87.100 84.600 -84.600 0 0 87.100 *

Speelvoorzieningen 2018 8.700 75.900 -75.900 0 0

Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd, 2018 10.700 73.900 -73.900 0 0

Vervangen ondergronden speelplaatsen 72.800 29.200 -29.200 0 0

Kunstgrasondergronden speelterreinen 152.100 110.000 10.000 32.100 152.100 152.100

RK2019 Speelvoorzieningen 0 69.700 -69.700 0 8.400 -8.400

RK2019 Aanpassen speelplaatsen aan leeftijd 0 69.700 -69.700 0 6.000 -6.000

RK2019 Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 76.200 44.000 6.000 26.200 76.200 76.200

Aanpassen ondergronden speelplaatsen 181.400 0 95.000 -5.500 89.500 89.500

Aanschaf speeltoestellen 213.900 0 113.100 -12.300 100.800 18.900 81.900

Buurtgroen Gen. Smutsstraat 58.500 58.500 58.500 42.700 15.800

subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen 20.430.300 12.194.400 -171.000 -10.492.700 1.530.700 174.300 1.356.400 13.295.200

Minicontainers papier 376.000 0 376.000 376.000 376.000

Ondergrondse containers papier 336.000 0 336.000 336.000 336.000

Toegangscontrole ondergrondse containers 120.000 0 120.000 120.000 120.000

Minicontainers GFT 376.000 0 376.000 376.000 283.200 92.800

GFT-cocons 634.000 0 634.000 634.000 634.000

Toegangscontrole GFT-cocons 317.000 0 317.000 317.000 317.000

Minicontainers restafval 376.000 0 376.000 376.000 146.900 229.100

Ondergrondse containers rest hoogbouw 192.000 0 192.000 192.000 192.000

Energiesysteem gemaal P01 40.000 18.300 18.300 18.300

Gemalen mechanisch 147.600 151.700 -4.100 147.600 82.200 65.400

Gemalen elektrisch 260.700 268.700 -8.000 260.700 13.500 247.200

Uitbreiding begraafplaats 402.200 324.300 -210.100 114.200 8.900 105.300 261.100 *

Vervangen Columbarium1986 Vredehof 53.200 19.300 -1.100 18.200 18.200 4.300 *

Aanpassingen rouwcentrum, bouwkundig 368.300 214.700 37.500 74.600 326.800 244.600 82.200

Aanpassingen rouwcentrum, inrichting+verlichting 82.100 35.100 12.700 34.300 82.100 58.200 23.900

Aanpassingen rouwcentrum, sanitair+buitenruimte 78.900 47.800 30.500 78.300 29.900 48.400

Aanpassingen rouwcentrum, zonnepanelen 95.700 93.800 1.900 95.700 89.200 6.500

subtotaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid 4.255.700 1.173.700 50.200 2.645.000 3.868.900 956.600 2.912.300 265.400



 

24 

 

Vervolg 

 
* In de Programmabegroting 2020 is bij deze investering reeds rekening gehouden met het door te schuiven budget. 

 

Toelichting op investeringen 
 

 
 

 

Investeringen Totaal 

oorspronke-

lijk krediet

Investeringen 

begin 2019

bij- of 

aframing 1e 

TR 2019

bij- of 

aframing 2e 

TR 2019

Geraamde 

uitgaven 

2019

Werkelijke 

uitgaven 

2019

Restant 

geraamde 

uitgaven 

2019

Doorschui-

ven naar 

2020

Realisatie Waalvisie 393.400 139.800 189.300 -230.000 99.100 52.100 47.000 230.000

Realisatie Waalvisie (bate) -225.500 -161.200 -30.000 30.000 -161.200 -171.700 10.500

Waalvisie De Nes 267.800 0 0 0

Waalvisie De Nes (bate) -163.500 -133.500 -30.000 -163.500 -163.500

WOP Plein Oost 36.000 5.300 1.000 6.300 6.300

subtotaal programma 11 Ruimtelijk ontwikkeling en 

wonen

308.200 -149.600 159.300 -229.000 -219.300 -119.600 -99.700 230.000

Totaal 53.539.500 28.208.700 2.647.500 -19.047.300 11.808.900 2.001.600 9.807.300 34.557.600

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting U/I Raming 

vóór 

mutatie

2019

Aanpassen trouwzaal meubilair/vergaderinstallatie/encoder

De beide raadscommissies vergaderen op dezelfde avond. Alleen de raadzaal en zaal A 

103 kunnen hiervoor gebruikt worden. De raadcommissies en het presidium achten A 103 

niet meer geschikt voor deze vergaderingen. Zaal A 103 is inmiddels te klein voor alle 

deelnemers en bezoekers aan de vergadering. Daarnaast zijn de audio-voorzieningen 

onvoldoende geschikt voor de uitzendingen via de site. Na een onderzoek heeft het 

presidium besloten dat na de zomervakantie een van de commissies zal gaan vergaderen 

in de Trouwzaal. De trouwzaal zal voor een commissievergadering apart moeten worden in- 

en uitgeruimd. Hiervoor is aangepast meubilair en een discussie-installatie met mobiele 

posten nodig.

U -59.100

Diverse kleine mutaties. U

Totaal programma 1 0 -59.100

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting U/I Raming 

vóór 

mutatie

2019

Geluidswal Drievliet

Op 11 juli 2019 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 228.000 voor het 

verhogen van de geluidswal met schermen bij Drievliet, zodat wordt voldaan aan het 

oorspronkelijk beoogde maximale geluidsniveau. Hier komt nog € 9.700 aan uren bij.

U -237.700

Fietshighway Lagendijk

De uitvoering van deze werkzaamheden is vertraagd. De planning van het ontwerp duurt 

namelijk langer dan  geraamd.

U 315.000

Geluidswal `t Zand

Op 11 juli 2019 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 294.400 voor het 

verhogen van de geluidswal met schermen bij Het Zand zodat wordt voldaan aan het 

oorspronkelijk beoogde maximale geluidsniveau. Hier komt nog € 12.400 aan extra uren bij.

U -294.400

(Verkeersregelinstallatie) VRI Verenambachtseweg

De vervanging van de verkeerslichten is gekoppeld aan de reconstructie van de 

IJsselmondse Knoop (Nieuwe Reijerwaard). De werkzaamheden vinden plaats na 2019. 

U 85.000

VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg U 48.200

De bijdrage aan het waterschap in de vervanging van de verkeerslichten is gekoppeld aan 

de asfalteringswerkzaamheden op de Rotterdamseweg. De werkzaamheden zijn in 2020 

gepland. 

VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg

De bijdrage aan het waterschap in de vervanging van de verkeerslichten is gekoppeld aan 

de asfalteringswerkzaamheden op de Rotterdamseweg. De werkzaamheden zijn in 2020 

gepland. 

U 159.600
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Vervolg 

 
 

Toelichting U/I Raming 

vóór 

mutatie

2019

Snelfietsroute F15 Ijsselmonde

De werkzaamheden lopen door tot en met eind 2020. Dan kan ook pas de definitieve 

subsidie worden afgerekend.

U 700.000

Doorschuiven van de subsidieraming I -225.400

Lokale aanpak fietsveiligheid

Er moet op basis van het mobiliteitsplan, wat in 2020 wordt afgerond, nog bepaald worden 

welke werkzaamheden nog gewenst zijn. Dit krediet is echter al meerdere keren een jaar 

doorgeschoven. Gezien het feit dat nu nog niet concreet bekend is wat precies gaat 

gebeuren en het feit dat nog niet bestede kredieten volgens de Nota Activabeleid 2016 

maar één keer mogen worden doorgeschoven wordt het budget nu afgeraamd. Er zal in 

2020 een nieuw voorstel moeten komen om de raad een nieuw krediet voor 2020 te laten 

voteren.

37.000

Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw U -100.000

Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, installaties U 100.000

Voor de bouw van de gladheidsbesterijdingsfaciliteit is extra krediet nodig. Dit kan worden 

gecompenseerd door verlaging van het krediet voor installaties.

Vervangen brug de Gorzen

Onderzoek naar bodemgesteldheid geven vertraging in het vervangen van de brug. 

Uitvoering gepland in 2021, wel voor iets minder aantal ambtelijke uren.

U 43.200

Rehabilitaties wegen U 1.379.000

Rehab wegen-Herinr Gieterijstr en Havenkade U -108.600

Rehab wegen-Herinr Paul Krugerstraat U -181.100

Rehab wegen-Herinr Wetstraat U -28.700

Rehab wegen-G Alewijnszstr-Linnenstraat U -77.700

Rehab wegen-Blauwbloem-Witbloemstraat U -121.000

Rehab wegen-F15 snelfietsroute Vlasstraat U -118.100

Rehab wegen-Centrumplan Benedenrijweg U -97.300

Rehab wegen-Benedenrijweg Manege U -40.000

Rehab wegen-Jhr de Sav Lohmanstraat U -140.000

Rehab wegen-Rijksstraatweg U -296.500

Rehab wegen-Ds Sleeswijk Visserstraat U -115.000

Rehab-Scheldepln f1 Haringvliet-Volkerakhof U -15.000

Rehab weg-Rijksstraatw ged GeerlaanNoldijk U -20.000

Rehab wegen-Herinr Bloemenbuurt Wijk Oost U -20.000

Het budget voor rehabilitatie wegen wordt nu voor de beheersbaarheid opgesplitst in diverse 

deelprojecten.

Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer

Het krediet is doorgeschoven omdat er voor het verbeteren van de haltetoegankelijkheid 

voor minder-validen er in 2020 subsidie aangevraagd kan worden en er dus meer haltes 

aangepast kunnen worden.

U 90.000

Diverse kleine mutaties. 16.300

Totaal programma 3 0 736.800
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Programma 4 Economische zaken

Toelichting U/I Raming 

vóór 

mutatie

2019

Vervanging Romneyloods

Bijkomende kosten vervanging Romneyloods vanwege noodzakelijke verhoging bestaande 

vloer ter voorkoming van instromend regenwater.

U -30.200

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 4 0 -30.200

Programma 5 Onderwijs

Toelichting U/I Raming 

vóór 

mutatie

2019

RB 130619 Verhogen normbedragen en verschuiven ramingen Schaepmanschool (struct. 

gevolgen verwerkt in begroting 2020)

Bij raadsbesluit van 13 juni 2019, is voor een aantal scholen de investeringskredieten 

verhoogd. Voor uitbreiding van de dr. Schaepmanschool wordt het totale krediet nu € 

540.000 waarvan naar verwachting € 54.000 in 2019 en € 486.000 in 2020 zal worden 

uitgegeven.

U 261.000

RB 130619 Verhogen normbedragen en verschuiven ramingen Nieuwbouw Driemaster 

(struct. gevolgen verwerkt in begroting 2020)

Bij raadsbesluit van 13 juni 2019, is voor een aantal scholen de investeringskredieten 

verhoogd. Voor nieuwbouw van de Driemaster wordt het totale krediet nu € 1.937.500 

waarvan naar verwachting € 193.800 in 2019 en het restant in 2020 en 2021 zal worden 

uitgegeven.

U 936.200

RB 130619 Verhogen normbedragen en verschuiven ramingen uitbreiding cbs De Fontein 

(struct. gevolgen verwerkt in begroting 2020)

Bij raadsbesluit van 13 juni 2019, is voor een aantal scholen de investeringskredieten 

verhoogd. Voor nieuwbouw van de Fontein wordt het totale krediet nu € 508.000 waarvan 

naar verwachting € 50.800 in 2019 en het restant in 2020 zal worden uitgegeven.

U 270.900

RB 130619 Nieuwbouw Gemini (bouwkundig) extra krediet en verschuiving (struct. gevolgen 

verwerkt in begroting 2020)

U 5.278.900

RB 130619 Nieuwbouw Gemini (inrichting) extra krediet en verschuiving (struct. gevolgen 

verwerkt in begroting 2020)

U 1.395.000

RB 130619 Nieuwbouw Gemini (installaties) extra krediet en verschuiving (struct. gevolgen 

verwerkt in begroting 2020)

U 2.324.000

Bij raadsbesluiten van 13 juni 2019 (verhoging normbedragen voor scholen en inpassen 

Gemini in Sportpark Ridderkerk , zijn de (restant-)kredieten voor de Gemini  

investeringskredieten samengevoegd en verhoogd tot in totaal € 17.040.900 waarvan naar 

verwachting € 184.000 in 2019 en het restant in de jaren 2020-2023 zal worden uitgegeven.

RB 92885 Uitbreiding Rehobothschool

De uitbreiding heeft € 644.445 gekost en de gemeente heeft hiervoor reeds € 501.500 

beschikbaar gesteld. Het extra benodigde investeringskrediet bedraagt € 142.900.

U -142.900

Diverse kleine mutaties.

Totaal programma 5 0 10.323.100
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Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting U/I Raming 

vóór 

mutatie

2019

RB130619 Nieuwbouw sportzaal Gemini (bouw) extra krediet en verschuiving (struct. 

gevolgen verwerkt in begroting 2020)

U 1.486.500

RB130619 Nieuwbouw sportzaal Gemini (installatie) extra krediet en verschuiving (struct. 

gevolgen verwerkt in begroting 2020)

U 360.000

RB130619 Nieuwbouw sportzaal Gemini (inrichting) extra krediet en verschuiving (struct. 

gevolgen verwerkt in begroting 2020)

U 120.000

Bij raadsbesluit van 13 juni 2019 (inpassen Gemini in Sportpark Ridderkerk ), zijn de  

kredieten voor de sportzaal Gemini aangepast en doorgeschoven naar 2020-2023.

RB 130619 aanp sportpark Ridderkerk (ondergrond en inrichting terrein) extra krediet en 

verschuiving (struct. gevolgen verwerkt in begroting 2020)

U 3.779.300

RB 130619 aanp sportpark Ridderkerk (toplaag velden) extra krediet en verschuiving 

(struct. gevolgen verwerkt in begroting 2020)

U 400.000

Bij raadsbesluit van 13 juni 2019 (inpassen Gemini in Sportpark Ridderkerk ), zijn de  

kredieten voor inrichting van het sportpark aangepast en doorgeschoven naar 2020-2021.

Nieuwbouw sporthal Reijerpark (De Wissel) U 48.900

Nieuwbouw sporthal Reijerpark  inrichting U 39.600

Nieuwbouw sporthal Reijerpark installaties U 23.700

Alle opleverpunten zijn afgehandeld. Deze kredieten kunnen dan ook worden afgesloten in 

2019.

Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw U 3.535.900

Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie U 846.000

Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting U 282.000

Zoals besloten is in Actualisatie van IAP is de bouw doorgeschoven naar 2022.

Sportpark Bolnes, toegang RLTC 2987VM 1

De betreffende investering hangt nauw samen met de nog op te stellen gebiedsvisie voor 

Sportpark Bolnes. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere de 

bereikbaarheid/parkeerproblematiek bij RLTC. 

U 50.000

Kunstgrasondergronden speelterreinen U -32.100

Vervangen toplagen kunstgrasveldjes U -26.200

Bij de bespreking  over het verhogen van de kwaliteit voor grijs is vanuit de raad aandacht 

gevraagd voor de speelplaatsjes. Medio 2019 is intensiever ingezet op participatie naar de 

inwoners rond aan te passen speelplaatsen. Het aantal speelplaatsen waar aanpassingen 

nodig zijn als gevolg van veiligheidsinspecties is hoger dan voorzien. Dit en de inmiddels 

beperkt opgelopen achterstand in de voorbereiding van gepland uit te voeren aanpassingen 

van speelplaatsen noodzaken ons om meer menskracht in te zetten voor de voorbereiding, 

de aangepaste en arbeidsintensieve 3D ontwerpen inclusief keuzevarianten en deze via een 

intensiever participatie traject per speelplek via onder andere de website voor te leggen aan 

de omwonenden van de speelplaatsen.

Aankoop de Klinker U -400.000

Aankoop WVC Slikkerveer U -149.000

Met het aankopen van de Klinker en het WVC Slikkerveer wordt de gemeente volledig 

eigenaar (zonder beperkt recht) van deze accommodatie en ontstaat de situatie dat de 

huurders huur gaan betalen aan de gemeente en niet meer aan S&W. Hierdoor krijgen wij 

weer invloed op de invulling van deze accommodaties en behoudt van deze accommodaties 

als ruimten voor maatschappelijke organisaties.

Buurtsport Driehoek Zand

Krediet schuift door naar 2020. Wordt ingezet om de huidige voorziening te verplaatsen 

alvorens woningbouw start

25.700

Skateboardbaan Sportlaan

Uitvoering vanwege ontwikkelingen rondom deze locatie uitgesteld 84.600

Diverse kleine mutaties. 17.800

Totaal programma 6 0 10.492.700
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Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting U/I Raming 

vóór 

mutatie

2019

(Mini)containers en GFT-cocons U -2.727.000

Op 21 maart 2019 is door de raad het nieuwe afvalbeleidsplan vastgesteld waarbij tevens 

een krediet van in totaal € 2.727.000 voor de onderhavige investeringen beschikbaar is 

gesteld.

Uitbreiding begraafplaats

De voorbereiding is in 2019 gestart. Uitbreiding is vanwege de capaciteit op de huidige 

begraafplaats jaarlijks uitgesteld. Bodemonderzoek en het concept ontwerp worden in 2019 

afgerond. Voor de ambtelijke uren is nog een extra krediet in 2019 en 2020 nodig van in 

totaal € 51.000

U 210.100

Aanpassingen rouwcentrum, bouwkundig U -74.600

Aanpassingen rouwcentrum, inrichting+verlichting U -34.300

Aanpassingen rouwcentrum, sanitair+buitenruimte U -30.500

Er zijn extra bouwkundige werkzaamheden aan het bestaande gebouw noodzakelijk en ook 

meer straatwerk. Daarnaast waren er nog geen toe te rekenen uren geraamd. Verder is er 

onder meer extra nieuwe inrichting noodzakelijk omdat oude inrichtingsgelementen niet 

opnieuw gebruikt kunnen worden.

Diverse kleine mutaties. 11.300

Totaal programma 10 0 -2.645.000

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Toelichting U/I Raming 

vóór 

mutatie

2019

Realisatie Waalvisie

De uitvoering van de inrichting van het toekomstige natuurgebied de Nes vindt in 2020 

plaats. Ook de aanpak voor de Wevershoek en het havenhoofd zullen in 2020 worden 

uitgevoerd.

U 230.000

Diverse kleine mutaties. -1.000

Totaal programma 11 0 229.000
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Bijlage 1. Verdeling personeelskosten aan taakvelden 
 

 
 

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 304.600 60.800 -163.600 -32.800 -32.800

Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L -306.000

0.1 Bestuur

Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L 30.600

0.2 Burgerzaken

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -21.800 -5.000 13.100 2.500 2.500

Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie 7.400 55.800 -150.500 -30.300 -30.300

Programma 2 Veiligheid

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.200 -500 1.300 300 300

1.2 Openbare orde en veiligheid

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -14.900 -2.500 6.800 1.400 1.400

8.3 Wonen en bouwen

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -900 -1.700 4.500 900 900

Totaal programma 2 Veiligheid -17.000 -4.700 12.600 2.600 2.600

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

2.1 Verkeer en vervoer

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -46.200 -9.800 26.400 5.300 5.300

2.2 Parkeren

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -300 -100 200 0 0

2.4 Economische havens en waterwegen

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -700 -200 600 100 100

Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen -47.200 -10.100 27.200 5.400 5.400

Programma 4 Economische zaken

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

0.2 Burgerzaken

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.900 -500 1.500 300 300

Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L 30.600

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.800 -800 2.000 400 400

3.1 Economische ontwikkeling

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.400 -700 1.900 400 400

8.1 Ruimtelijke ordening

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -100 -100 400 100 100

Totaal programma 4 Economische zaken 20.400 -2.100 5.800 1.200 1.200

Programma 5 Onderwijs

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

4.1 Openbaar basisonderwijs

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -100 200 0 0

4.2 Onderwijshuisvesting

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.300

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.500 -500 1.200 200 200

Totaal programma 5 Onderwijs -4.800 -600 1.400 200 200
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Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.800

5.1 Sportbeleid en activering

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.700 -600 1.500 300 300

5.2 Sportaccommodaties

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -6.000

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.100 -300 900 200 200

5.5 Cultureel erfgoed

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -700 -100 400 100 100

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -30.600 -8.200 22.000 4.400 4.400

Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen -43.900 -9.200 24.800 5.000 5.000

Programma 7 Jeugd(hulp)

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.600 -200 600 100 100

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.000 -1.000 2.800 600 600

6.2 Wijkteams

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -4.700 -2.900 7.800 1.600 1.600

6.3 Inkomensregelingen

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.600 7.100 1.400 1.400

6.4 Begeleide participatie

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -200 500 100 100

6.5 Arbeidsparticipatie

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -4.400 11.900 2.400 2.400

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.500 4.100 800 800

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.400 3.700 700 700

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -7.100 -500 1.400 300 300

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -200 600 100 100

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.600 -300 800 200 200

7.1 Volksgezondheid

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.400 -300 800 200 200

Totaal programma 7 Jeugd(hulp) -18.400 -15.500 42.100 8.500 8.500
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Programma 8 Welzijn en zorg (Wmo)

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

1.2 Openbare orde en veiligheid

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -300 700 100 100

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.400

6.2 Wijkteams

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -400

6.3 Inkomensregelingen

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -500

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -11.800

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -8.400

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.000

7.1 Volksgezondheid

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -100 300 100 100

7.2 Riolering

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -600 1.700 300 300

7.3 Afval

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -500 1.400 300 300

7.4 Milieubeheer

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.300 3.400 700 700

8.1 Ruimtelijke ordening

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -100 200 0 0

Totaal programma 8 Welzijn en zorg (Wmo) -26.500 -2.900 7.700 1.500 1.500

Programma 9 Werk

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.100 3.000 600 600

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -100 300 100 100

4.2 Onderwijshuisvesting

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -500 1.400 300 300

5.2 Sportaccommodaties

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.700 4.600 900 900

6.3 Inkomensregelingen

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -25.300

6.5 Arbeidsparticipatie

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -25.300

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -400

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 0 100 0 0

8.1 Ruimtelijke ordening

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.700 9.800 2.000 2.000

8.3 Wonen en bouwen

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.200 3.200 600 600

Totaal programma 9 Werk -51.000 -8.300 22.400 4.500 4.500
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Programma 10 Gezondheid en duurzaamheid

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

1.2 Openbare orde en veiligheid

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -200

7.1 Volksgezondheid

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -500

7.2 Riolering

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.500

7.3 Afval

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -2.500

7.4 Milieubeheer

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -5.700

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -7.100

8.1 Ruimtelijke ordening

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -700

Totaal programma 10 Gezondheid en duurzaamheid -19.200 0 0 0 0

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -700

8.1 Ruimtelijke ordening

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -18.100

8.3 Wonen en bouwen

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -14.600

Totaal programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -33.400 0 0 0 0

Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

0.61 OZB woningen

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -6.700

0.62 OZB niet-woningen

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -3.900

Totaal programma 12 Financiering en algemene 

dekkingsmiddelen

-10.600 0 0 0 0

Buiten de programma 's

Toelichting L/B 2019 2020 2021 2022 2023

0.4 Overhead

Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. L 244.800

0.61 OZB woningen

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -1.400 3.900 800 800

0.62 OZB niet-woningen

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -900 2.300 500 500

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -600 -100 300 100 100

Totaal buiten de programma 's 244.200 -2.400 6.500 1.400 1.400
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Bijlage 2. Overzicht openstaande raadstoezeggingen 
 

ID Datum 
actie 

Fractie Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken actie Op te 
stellen 
document 

Raad 

Openstaande raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan:    
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/ongevallen/ontwikkelingen rond 
Kijfhoek. 

14-08-2019  Tot op heden, 14 augustus 2019, hebben zich op het 
rangeerterrein Kijfhoek geen ongevallen met enig risico voor 
Ridderkerk en haar inwoners voorgedaan.  

(Geen)  

1949 13-06-2019 Fractie SGP Gietijzeren  
gasleidingen 

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

09-09-2019  Op dit moment is dit nog onderwerp van onderzoek 
door Stedin. Er zijn nu nog geen mededelingen over te doen. Zodra 
er meer duidelijkheid is, komen we hier op terug. 

Raadsinform
atiebrief 

 

1981 11-07-2019 Fractie PvdA Vragenuur/Drugsincident 
De Loods 

Vraag van mw. Ripmeester wordt nader beschouwd 
of raad geïnformeerd zou moeten worden over 
genomen stappen en effecten daarvan, als uitvoering 
van het actieplan alcohol en drugs. 

12-09-2019  Vanuit het actieplan alcohol en drugs verzorgt 
Stichting Chris en Voorkom, in opdracht van de gemeente, 
gastlessen rondom alcohol en drugs op het voortgezet onderwijs. 
Dit doen zij aan VO2 en VO3. Daarnaast heeft er in 2018 een 
deskundigheidsbevordering vanuit Youz plaatsgevonden aan de 
jongerenwerkers en een aantal wijkteammedewerkers. Met daarin 
aandacht voor de verschillende middelen en hoe je daarover het 
gesprek met jongeren kunt aangaan. Ook in de Blauwkai wordt er 
zo nu en dan aandacht aan dit onderwerp geschonken. 
 
01-10-2019 De evaluatie en actualisering van het actieplan alcohol 
en drugs is opgenomen in de (concept) begroting 2020.  

(Geen)  

1982 11-07-2019 Diverse  
fracties 

Interpellatie 
gebeurtenissen 
zwembad De Fakkel 

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

14-08-2019  Is nog in onderzoek met de partners in Zuid-Holland. (Geen)  

1983 11-07-2019 Diverse  
fracties 

Interpellatie / 
gebeurtenissen 
zwembad De Fakkel 

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

15-08-2019  Op 22 maart met een delegatie van het college en van 
Sport en Welzijn een werkbezoek bij het Hofbad in Den Haag 
gebracht. Zij werken met een passysteem. Het gehanteerde 
systeem was nog niet helemaal uitgekristalliseerd en behoefde nog 
aanpassingen. 
De bedrijfscontactfunctionarissen onderzoeken de mogelijkheden 
om de Ridderkerkpas hiervoor in te zetten.  

(Geen)  

844 20-04-2017 Fractie 
Leefbaar  
Ridderkerk 

Integraal Jeugdkader 
Ridderkerk 

Onderzocht wordt of het wenselijk is het 
schoolmaatschappelijkwerk van de gebiedsteams 
terug te brengen bij de scholen en dan met name de 
middelbare scholen 

05-09-2019  Na de zomervakantie zal een enquête verstuurd 
worden onder de scholen. Op basis van de uitkomsten van de 
enquête en de ervaringen van de schoolcontactpersonen zal een 
voorstel voorbereid worden t.a.v. inzet schoolcontactpersonen 
vanaf 2020. 

Raadsvoorst
el 
 

Raad do, 12 
december 
2019 

1455 25-01-2018 Fractie PvdA 
en D66/ 
GroenLinks 

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

19-09-2019  Het afgesproken plafond van 10 plaatsingen op nieuw 
beschut werk is nog niet in beeld. Er is daarom geen aanleiding om 
uitbreiding van het aantal plaatsen te vragen. 

  

1538 10-07-2018 Fractie PvdA Rekenkamerrapport 
Decentralisatie van de 
zorg - Wmo-beleid 

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

04-09-2019  In de startnotitie integraal beleid die op 12 december 
in de raad komt zal beschreven zijn op welke wijze invulling 
gegeven wordt aan de evaluatie. 
 

Raadsinform
atiebrief 
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ID Datum 
actie 

Fractie Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken actie Op te 
stellen 
document 

Raad 

betrokken. 

1842 31-01-2019 Fractie CDA 
en Bo1 

Integraal  
Kindcentrum 

In het traject wordt ook gekeken wat de werkdruk is 
en hoe deze zal veranderen bij de realisatie van een 
IKC. 

05-09-2019  Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie.  
 

Raadsvoorst
el 

Raad do, 19 
maart 2020. 

1843 31-01-2019 Fractie PvdA Integraal  
Kindcentrum 

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

05-09-2019  Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. 
Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de 
commissievergadering Samen Leven van 28 november en de 
raadsvergadering van 12 december. 

(Geen)  

1844 31-01-2019 Fractie EvR Integraal  
Kindcentrum 

De raad wordt geïnformeerd of het participatietraject 
in overeenstemming zal zijn met de Participatienota 
Ridderkerk 'Participatie burgers en bestuur' 

05-09-2019  Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. 
Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de 
commissievergadering Samen Leven van 28 november en de 
raadsvergadering van 12 december. 

(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. 

05-09-2019  Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. 
Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de 
commissievergadering Samen Leven van 28 november en de 
raadsvergadering van 12 december. 

(Geen)  

1846 31-01-2019 Fractie EvR Integraal  
Kindcentrum 

In de visie zal worden opgenomen welke 
beleidsstukken met de visie worden vervangen. 

05-09-2019  Dit wordt als onderdeel meegenomen in de IKC-visie. 
Behandeling van de IKC-visie is voorzien voor de 
commissievergadering Samen Leven van 28 november en de 
raadsvergadering van 12 december. 

(Geen)  

1865 21-02-2019 Fractie PvdA Verordening Jeugdhulp De raad ontvangt in januari 2020 een evaluatie van 
de nieuwe verordening en een overzicht van de 
kosten. 

20-09-2019  Op dit moment wordt de evaluatie voorbereid.  Raadsvoorst
el 

Raadsverga
dering P.M. 

1955 13-06-2019 Diverse  
fracties 

Financiering nieuw 
doelgroepenvervoer 

De uitvoering van het nieuwe contract zal binnen één 
jaar worden geëvalueerd en de raad wordt met een 
raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van de 
resultaten. Als binnen dat jaar alles fout loopt, wordt 
de raad eerder geïnformeerd. Bij het meedelen vna 
de resultaten evaluatie wordt de raad ook 
geïnformeerd hoe de kwaliteit van het 
doelgroepenvervoer is toegenomen en hoe de 
gemeente de naleving van het contract heeft 
gecontroleerd. 

02-09-2019  Eerste evaluatie volgt voor augustus 2020. 
 

Raadsinform
atiebrief 

 

1600 18-10-2018 Fractie SGP Kunsttoepassing  
Koningsplein 

Bij het kunstwerk Desire Lines zal een uitleg worden 
geplaatst. 

26-08-2019  Deze actie wordt opgenomen met de kunstenaar de 
uitleg kan wellicht in het ontwerp meegenomen worden. 

N.v.t.  

1654 08-11-2018 Fractie PvdA Algemene 
beschouwingen / 
burgerinitiatief 

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

16-09-2019  Deze toezegging wordt meegenomen in de evaluatie 
participatie instrumenten, die in 2019 uitgevoerd wordt. 

Raadsinform
atiebrief 

 

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. 

05-09-2019  Het college van B&W heeft 27 augustus een besluit 
genomen over de implementatie van de (nieuwe) sociale kaart. De 
gemeenteraad is hierover op 30 augustus per raadsinformatiebrief 
geïnformeerd. We streven ernaar de nieuwe sociale kaart in januari 
2020 online te kunnen plaatsen.  

Raadsinform
atiebrief 

Raad vr, 30 
augustus 
2019 

1881 21-03-2019 Fractie SGP Beleidsplan Afval en 
Grondstoffen 

Daar waar sprake is van een uitzonderlijke situaties, 
waar sprake is van overmacht, bijvoorbeeld 
medische noodzaak, wordt een extra voorziening 
getroffen. 
 

12-09-2019  Deze actie wordt opgenomen in de 
afvalstoffenverordening, die in de raad van 21 november 2019 
wordt behandeld. 

(Geen)  
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ID Datum 
actie 

Fractie Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken actie Op te 
stellen 
document 

Raad 

1904 11-04-2019 Fractie 
GroenLinks 

Vragenuur - 
Afvalbeleidsplan 

Als NV Afvalbeheer inzicht heeft in de consequenties 
van de vertraging van de besluitvorming in 
Albrandswaard, wordt de raad hiervan op de hoogte 
gesteld. 
 

16-09-2019  De consequenties zijn nog niet in zicht. Het 
afvalbeleidsplan wordt in de raad van Albrandswaard op 7 okt. 
2019 behandeld. 

(Geen)  

1984 11-07-2019 Fractie SGP Zienswijze ontwerp 
Actieplan geluid 2019-
2023 

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

09-09-2019  Het definitieve Actieplan geluid moet nog worden 
vastgesteld. Hierin komt de toezegging als maatregel terug. De 
uitvoering en het plaatsen van een artikel in de lokale krant zal 
plaatsvinden in 2020 in overleg met bestuursvoorlichter. 

(Geen)  

1424 14-12-2017 Diverse  
fracties 

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

04-09-2019  Van mei 2019 tot en met december 2019 wordt een 
variantenstudie uitgevoerd naar aanleiding van de vaststelling van 
de HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. Binnen deze 
studie wordt ingegaan op varianten in de lijnvoering en de 
investeringen op het gebied van deze lijnvoering, de haltes en 
flankerende maatregelen. Hierbij wordt ook gelet op de 
aanwezigheid van onderwijsvoorzieningen (zoals het Gemini 
college).  

N.v.t.  

1528 05-07-2018 Fractie  
Leefbaar 
Ridderkerk 

Vragenuur / 
Verkeerssituatie 
Handelsweg 

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

12-09-2019  Medio 2019 is onderzoek gedaan naar het verbeteren 
van de verkeerssituatie. 
Dit najaar wordt het verbetervoorstel besproken met de bedrijven. 
Bij overeenstemming met de bedrijven wordt het voorstel verder 
uitgewerkt.  
Eind 2019/begin 2020 zal de uitvoering plaatsvinden.  

N.v.t.  

1536 10-07-2018 Fractie  
Leefbaar 
Ridderkerk 

Vragenuur - Illegale 
doorsteek centrum: 
Plaisier-Sport 2000 

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

04-09-2019  Een van de belangrijke locaties die meegenomen 
wordt in het Ontwikkelperspectief Centrum is de verkeerssituatie bij 
Plaisir/Lagendijk. We zoeken in dat perspectief naar mogelijkheden 
om de verkeerssituatie te verbeteren passend bij de functies en 
openbare ruimte in dat deel van het centrum. Ook de uitbreiding 
van de Fietshighway Lagendijk is hierbij van belang. Hierbij 
betrekken we de buurtpreventie zoals is afgesproken. 
 

N.v.t.  

1838 31-01-2019 Fractie CDA Vragenuur / Rotonde 
Vlietlaan/Vondellaan 

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

05-07-2019  Naar verwachting wordt de raad in het 4e kwartaal 
2019 geïnformeerd over alle geregistreerde letselongevallen in 
Ridderkerk. In dit overzicht staan ook de letselongevallen op 
rotondes. De informatie wordt betrokken in het mobiliteitsplan. 
 

Raadsinform
atiebrief 

Raad vr, 13 
december 
2019 

1985 16-07-2019 Fractie 
ChristenUnie 

Kaderbriefbegroting 
2020 

De suggestie van de ChristenUnie om meer wijk 
speeltuintjes om te vormen tot natuurlijke 
speeltuintjes wordt meegenomen. 

04-09-2019  Het omvormen van wijkspeeltuintjes tot natuurlijke 
speeltuintjes wordt meegenomen in het te actualiseren speelbeleid. 
Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2020 geactualiseerd 
zijn. 
 

Raadsvoorst
el 

Raadsverga
dering P.M. 

1987 16-07-2019 Fractie PvdA Kaderbrief begroting 
2020 

De suggestie de speeltuin bij de Bellamystraat te 
voorzien van een lamp wordt meegenomen. 

04-09-2019  De wijkregisseur zal in het 4
e
 kwartaal samen met het 

wijkoverleg en de direct omwonenden aard en omvang van de 
problematiek in kaart brengen en onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om verlichting aan te brengen. 

Raadsinform
atiebrief 

 

64 24-01-2013 2330-2342 Startnotitie 
herstructurering 
woningen centrum. 

Na de 1e fase zal een evaluatie volgen. 05-09-2019  De woningen zijn inmiddels door Woonvisie 
opgeleverd. Het openbaar gebied is gereed. De definitieve 
afwikkeling is nog niet afgerond.  

Raadsinform
atiebrief 
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ID Datum 
actie 
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stellen 
document 

Raad 

913 04-07-2016 Fractie 
ChristenUnie 

Kadernota 2017 –  
algemene reserve 

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

04-09-2019  Nota reserves en voorziening Ridderkerk 2016 - 2019 
wordt in 2020 geactualiseerd. Een voorstel over de ondergrens 
wordt hierin meegenomen. 

(Geen)  

1203 20-04-2017 Fractie PvdA Vragenuur / huisvesting 
statushouders 

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

04-09-2019  De Stichting Buurtbelang Drievliet is inmiddels in de 
gelegenheid gesteld om met een eigen plan te komen. Die 
mogelijkheid hebben ze tot halverwege januari 2020. voor die tijd 
moet er een gedragen stedenbouwkundig plan (plus aanvraag 
omgevingsvergunning) liggen dat binnen de huidige 
bestemmingsplanmogelijkheden past. Daarnaast moet ook er ook 
een gronduitgifteovereenkomst zijn getekend over de aankoop van 
de gronden. Lukt dat niet, dan wordt Siloah weer in de gelegenheid 
gesteld om de plannen op deze locatie verder te ontwikkelen.  

(Geen)  

1324 12-10-2017 Groep  
Ipskamp 

Tweede ontsluiting 
Trelleborg - Gebiedsvisie 
P.C. Hooftstraat 

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

17-09-2019  Met ontwikkelaar Bemog is in juli 2019 een 
intentieovereenkomst gesloten over het opstellen van een 
stedenbouwkundig plan. Bemog spreekt ook met Trelleborg, 
waardoor een tweede ontsluiting van Trelleborg nu niet aan de orde 
is. 

Raadsvoorst
el 

Raadsverga
dering P.M. 

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. 

02-09-2019  Doelstelling is de infographic gelijk met de 
beantwoording van de raadsvragen over de begroting ter 
kennisgeving naar de raad te sturen, uiterlijk 18 oktober 2019. 

N.v.t.  

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 gekozen kan 
worden om het OZB-tarief voor woningen in rekening 
te brengen, i.p.v. niet-woningen, wordt betrokken bij 
de herziening van de Nota belastingen 2019. 

10-07-2019  Dit onderwerp wordt betrokken bij de nota belastingen 
2020, die in oktober 2019 in de raad wordt behandeld. (Zie nota 
belastingen 2020). 
 

(Geen)  

1905 11-04-2019 Fractie Echt 
voor  
Ridderkerk 

Vragenuur - woningbouw In 2019 wordt gestart met de opstelling van een visie 
Rivieroevers 

30-04-2019  Er komt een startnotitie voor de raad. 
 

Raadsvoorst
el 

Raad do, 21 
november 
2019 

1405 02-11-2017 Diverse  
fracties 

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

04-09-2019  Dit punt is meegenomen in de aanbesteding voor de 
Ridderkerkpas. 

Raadsvoorst
el 

Raadsverga
dering P.M. 

1659 26-11-2018 Fractie 
ChristenUnie 

Startnotitie 
Ontwikkelperspectief 
Centrum Ridderkerk 

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

06-05-2019  Raadstoezegging wordt afgedaan bij raadsvoorstel 
ontwikkelperspectief Centrum 2035. 

(Geen)  

1660 26-11-2018 Fractie EvR Startnotitie 
Ontwikkelperspectief 
Centrum Ridderkerk 

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

02-09-2019  De planning voor het opstellen van het 
Ontwikkelperspectief is gewijzigd. Vaststelling is naar verwachting 
in maart 2020. De bespreking van de concept-visie in de commissie 
is naar verwachting in januari 2020. Dit wordt nog gecommuniceerd 
via een RIB.  

Commissie 
consultatie 

 

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. 

10-09-2019  Het sportpark Bolnes is opgenomen in het AIAP 
waarbij er een gebiedsvisie zal worden opgesteld. Daar hoort (het 
tweede deel van) het parkeerterrein bij.  

Raadsinform
atiebrief 

 

1952 13-06-2019 Fractie  
Burger op 1 

Actualisatie Integraal 
Accommodatie Plan 

Het is mogelijk om nieuwbouw van CBS De Wingerd 
te vervroegen naar 2021. Dit is wel afhankelijk van de 
procedure voor het wijzigen van het 
bestemmingsplan en is het van groot belang dat er 
vanuit de gebruikers op korte termijn een visie tot 
stand komt voor het gebruik van de ruimtes in het te 

05-09-2019  Dit project is nog niet opgestart. Eén van de eerste 
acties zal het opstellen van een gezamenlijke visie voor het gebruik 
van het MFC zijn. 
 

(Geen)  
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Raad 

bouwen MFC. Het college zal zich hiervoor inzetten 
om nieuwbouw in 2021 te realiseren met 
inachtneming van deze opmerkingen. 

1953 13-06-2019 Fractie PvdA Inpassing Gemini 
college op Sportpark 
Ridderkerk 

De gedane suggestie het kunstgrasveld RVVH van 
het hoofdveld te verplaatsen naar veld 3 wordt 
onderzocht en als dat goedkoper en duurzamer is, 
zal het zeker niet worden nagelaten. 

05-09-2019  Er zal onderzocht worden in hoeverre het verplaatsen 
van (een gedeelte van) het kunstgras mogelijk is.   
 

(Geen)  

Openstaande raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan:   
1839 31-01-2019 Fractie EvR Vragenuur / 

Brandveiligheid 
zorgcomplexen en 
woontorens 

Het n.a.v. de brand in de Grensfell Tower gestarte 
onderzoek of zorgcomplexen en woontorens 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. 

09-09-2019  RIB is verzonden.  
 

Raadsinform
atiebrief 

Raad vr, 12 
juli 2019 

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. 

Zie RIB Voortgang IKC visie van 4 oktober 2019. Raadsinform
atiebrief 

Raad vr, 4 
oktober 2019 

1525 14-06-2018 Diverse  
fracties 

Domein Maatschappij 
'Onze Maatschappij, ons 
domein' 

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

04-09-2019  via de raadsinformatiebrief ‘Structureel benodigd 
budget Sociaal Domein’ van 7 juni 2019 is de raad geïnformeerd 
over de structureel benodigde middelen. 

Raadsinform
atiebrief 

 

1956 13-06-2019 Fractie VVD Financiering nieuw 
doelgroepenvervoer 

In de Blauwkai wordt meegedeeld wie de nieuwe 
vervoerder is en wordt vermeld war een klacht over 
het doelgroepenvervoer kan worden ingediend. 

02-09-2019  Publicatie in de Blauwkai heeft plaatsgevonden in 
week 31.  
 

(Geen)  

1880 21-03-2019 Diverse  
fracties 

Beleidsplan Afval en 
Grondstoffen 

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

16-09-2019  De raad is geïnformeerd middels een 

raadsinformatiebrief op 18 juli 2019 over het uitvoeringsplan afval 

en grondstoffen. Deze is besproken in de commissie Samen wonen 

van  

5 sept. 2019 

Tevens is de raad geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief 
op 6 sept. 2019 over de verwerking van het huishoudelijk afval. 
Deze wordt besproken in de commissie Samen wonen van 3 okt. 
2019. 
De secretaris van de commissie Samen wonen plaatst dit 
onderwerp per kwartaal op de concept agenda van de commissie.  

(Geen)  

1986 16-07-2019 Fractie VVD Kaderbrief  
begroting 2020 

Bij de aanbieding van de begroting 2020 zal worden 
ingegaan op het uitgangspunt dat vrijgekomen 
kapitaallasten, als gevolg van uitstel van 
investeringen, besteed worden aan het 
duurzaamheidsbeleid. 

16-09-2019  Om de begroting 2020-2023 en de tussenrapportage 
te kunnen dekken is er een stelpost onderuitputting kapitaallasten 
opgenomen van € 80.000. Indien de werkelijke (incidentele) 
onderuitputting kapitaallasten hoger zijn dan € 80.000 kunnen deze 
worden besteedt aan incidentele duurzaamheidsprojecten.  

(Geen)  

1537 10-07-2018 Fractie  
Leefbaar 
Ridderkerk 

Vragenuur - Japanse 
duizendknoop 

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

02-09-2019  Na de zomer, medio september, herhaling van de 
publicatie. 
De gemeenteraad is in september via een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd. 

Raadsinform
atiebrief 

Raad vr, 20 
september 
2019 

1658 22-11-2018 Fractie PvdA Vragenuur / Bomenkap 
Talmastraat 

Zodra plan voor inrichting openbare ruimte 
Talmastraat e.o. gereed is, wordt dit met bewoners 

05-09-2019  De inwoners zijn geïnformeerd over het nieuwe plan. 
 

(Geen)  
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ID Datum 
actie 

Fractie Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken actie Op te 
stellen 
document 

Raad 

gedeeld. Daarin is opgenomen informatie over de te 
kappen bomen en waar nieuwe bomen worden 
teruggeplant. Als bomen aan de Talmastraat 
daadwerkelijk worden gekapt, worden omwonenden 
ingelicht. 

1860 21-02-2019 Fractie PvdA Vragenuur / 
Parkeerterrein Bolnes 

Middels een bord zal worden aangegeven dat het 
een aangewezen vrachtwagenparkeerplaats betreft. 

16-09-2019  Er is een bord geplaatst. Er mogen nu alleen 
vrachtwagens staan, die een ontheffing hebben gekregen van de 
gemeente. 

(Geen)  

1864 21-02-2019 Fractie SGP Vragenuur / 
Oeververbinding 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 gemaakt en dat het 
gemeentebestuur hiervan ook op de hoogte wordt 
gesteld. 

21-08-2019  Wij onderhouden het contact met de projectorganisatie 
en monitoren op die manier wanneer weer bijeenkomsten zullen 
plaatsvinden. 
Er heeft een 'atelierbijeenkomst' plaatsgevonden op 13 juni. Het 
college heeft deze bijeenkomst eind mei aangekondigd via de 
weekmail. 

(Geen)  

1906 11-04-2019 Diverse  
fracties 

Vragenuur - HOV visie Raadsleden die vaak de bus gebruiken krijgen 
gelegenheid hun expertise in te brengen in een nog 
te organiseren gesprek. 

04-09-2019  Op 1 juli 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden met 
4 raadsleden om te inventariseren welke knelpunten worden 
ervaren. Er is toegezegd om de conceptresultaten met deze groep 
terug te koppelen (alvorens het bestuurlijke proces gestart wordt).  

(Geen)  

1402 02-11-2017 Diverse  
fracties 

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

04-09-2019  8 mei is de nieuwe indeling aan de raad 
gepresenteerd. 
Als gevolg van de gewijzigde programma indeling zijn ook de 
indicatoren ook zijn herschikt. Het verband tussen het beleid in het 
programma en de indicator is hierbij leidend. Extra indicatoren zijn 
onderdeel van de verschillende periodieke (beleids)rapportages 
zoals die van het sociaal domein, de managementrapportage, 
ondernemerspeiling en het klanttevredenheidsonderzoek. 
In de programmabegroting kunnen via links een groot aantal 
indicatoren uit verschillende rapportages (bijv. burger- en 
ondernemerspeiling, Zorggebruik, Lokale monitor Worden 
etc.)worden ontsloten. 

(Geen)  

1475 22-02-2018 Fractie SGP Algemene 
subsidieverordening  
Ridderkerk 2018 

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

16-09-2019  De raadsinformatiebrief is verzonden. Raadsinform
atiebrief 

Raad vr, 26 
april 2019 

1476 22-02-2018 Fractie 
ChristenUnie 

Algemene 
subsidieverordening  
Ridderkerk 2018 

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

05-09-2019  De raadsinformatiebrief is verzonden. Raadsinform
atiebrief 

Raad vr, 20 
september 
2019 

1477 22-02-2018 Fractie VVD Kadernotitie 
subsidiebeleid 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 subsidieverleningen. 

20-09-2019  Op dit moment zijn er geen nieuwe grote 
subsidieverleningen. De grote subsidieverleningen zijn subsidies 
die al jaren verleend worden en is er geen sprake geweest van een 
keuze. Bij aanvang van een nieuwe grote subsidient zullen we de 
raad op dat moment meenemen in de keuzes middels een 
raadsinformatiebrief. 

  

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 gekozen kan 
worden om het OZB-tarief voor woningen in rekening 
te brengen, i.p.v. niet-woningen, wordt betrokken bij 
de herziening van de Nota belastingen 2019. 

16-09-2019  Dit onderwerp is betrokken bij de nota belastingen 
2020, die in oktober 2019 in de raad wordt behandeld. (Zie nota 
belastingen 2020). 

(Geen)  
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ID Datum 
actie 

Fractie Onderwerp Actie - Toezegging Voortgang planning en/of stand van zaken actie Op te 
stellen 
document 

Raad 

1882 21-03-2019 Fracties 
PvdA en 
ChristenUnie 

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

16-09-2019  De raadsinformatiebrief is verzonden.  Raadsinform
atiebrief 

Raad vr, 27 
september 
2019 

1957 13-06-2019 Fractie PvdA 1e Wijziging 
tarieventabel leges 2019 

Er wordt een inzichtelijk stroomschema gemaakt 
waarin de stappen zijn opgenomen ter verkrijging van 
een omgevingsvergunning (bouwen of verbouwen). 

16-09-2019 De raadsinformatiebrief is verzonden. Raadsinform
atiebrief 

Raad vr, 13 
september 
2019 

1425 14-12-2017 Fractie 
ChristenUnie 

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. 

16-09-2019  Het IAP is geactualiseerd met het AIAP. Als het de 
bevoegdheid van de raad betreft, worden de voorstellen op de 
gebruikelijke wijze ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 

(Geen)  

1426 14-12-2017 Diverse  
fracties 

Sporthal P.C. Hooftstraat Ook de jongeren zijn belangrijk voor dit project en 
worden betrokken bij de participatie. 

16-09-2019  In het AIAP is de sporthal eruit gehaald. Deze 
raadstoezegging is niet meer aan de orde. 

(Geen)  

1529 05-07-2018 Fractie  
Burger op 1 

Vragenuur - 
Verkeerssituatie 
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 meegenomen in de overleggen. 

10-09-2019  Van Oers heeft het perceel niet gekocht, maar heeft 
een periode gebruik gemaakt van het lege perceel naast 
Handelsweg nr. 99. De gemeente heeft het perceel destijds in 
bruikleen gegeven vanwege de knelpunten/overlast die zich 
voordeden tijdens de renovatie van de Handelsweg. Van Oers 
maakt inmiddels geen gebruik meer van het terrein en gaat de 
bruikleenovereenkomst beëindigen. Voor het perceel is een 
potentiële koper in beeld.  

Afdoeningsb
rief 

 

1653 08-11-2018 Fractie 
GroenLinks 

Algemene 
beschouwingen / 
aanbestedingen 

Het verzoek van GroenLinks om bij de 
aanbestedingen een stevige duurzaamheidstoets toe 
te passen, wordt meegenomen bij de afwegingen 
over het nieuwe inkoopbeleid. 

21-08-2019  Zie RIB inkoopbeleid verzonden op 19 juli 2019. 
 

Raadsinform
atiebrief 

Raad vr, 19 
juli 2019 
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Bijlage 3. Tussenrapportage Sociaal Domein augustus 2019 
 
 
 



Tussenrapportage Sociaal Domein januari - augustus 2019 Ridderkerk

INKOMEN
Ontwikkeling uitkeringenbestand 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 31-08-2019

Totaal uitkeringenbestand (op peildatum) 879 879 857 854 845 872 846
Participatiewet 809 807 786 789 779 804 781

Ioaw/Ioaz 64 65 65 61 62 63 64
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 6 7 6 4 4 5 1

Doelgroepen
waarvan in instelling opgenomen 14 13 12 12 14 15 12

waarvan vergunninghouders 152 150 143 141 136 136 131
waarvan deels werk/deels uitkering 81 77 87 53 93 90 42

Uitkeringenbestand naar leeftijd (waarvan in instelling) 879 879 857 854 845 872 846
0-27 jaar 105 110 99 104 82 90 75

27-45 jaar 307 305 298 299 298 302 297
45 jaar en ouder 467 464 460 451 465 480 474

Uitkeringenbestand naar leefvorm (waarvan in instelling) 879 879 857 854 845 872 846
alleenstaande 551 551 538 531 522 538 524

alleenstaande ouder 169 166 161 169 165 174 168
gehuwd/samenwonend 159 162 158 154 158 160 154

Uitkeringenbestand naar uitkeringsduur (waarvan in instelling) 879 879 857 854 845 872 846
korter dan 1 jaar 181 172 153 149 143 153 134

1-3 jaar 281 282 271 265 266 257 231
3 jaar en langer 417 425 433 440 436 462 481

Instroom (cumulatief) 73 111 162 231 12 74 133
waarvan in instelling opgenomen 1 3 6 6 0 0 2

waarvan vergunninghouders 12 14 15 20 1 8 10

overige instroom 60 94 139 205 11 66 121

• ‘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 

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 augustus 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 31 augustus 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. 

Toelichting:  

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: Om rekening te kunnen houden met seizoensinvloeden is het zinvol om de ontwikkeling van het klantenbestand vooral te vergelijken met vorig jaar eind augustus mei, en ten 

opzichte van het begin van dit jaar. Het klantenbestand is  ten opzichte van vorig jaar met 1,6% gedaald, en is ten opzichte van het begin van het jaar gelijk gebleven. De gegevens van mensen met gedeeltelijk inkomsten 

uit arbeid zijn nog niet administratief verwerkt. De verwachting is dat dit aantal ongeveer gelijk is gebleven. 

In vergelijking met een jaar geleden valt op dat het aantal vergunninghouders met een uitkering, het aantal klanten tot 45 jaar, alleenstaanden, en het aantal klanten met een korte uitkeringsperiode is afgenomen. Het 

aantal klanten ouder dan 45 jaar, alleenstaande ouders en het aantal klanten dat langer dan 3 jaar een uitkering heeft is echter toegenomen.   

Het aantal van deze laatste groep is inmiddels toegenomen tot 481. Het gaat om klanten die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, en de  aansluiting tot de arbeidsmarkt missen. Er zijn veel inspanningen nodig 

om het arbeidspotentieel te ontwikkelen. Een deel van hen heeft echter geen perspectief om uit te stromen naar de arbeidsmarkt. Hier gaat het om clienten waarbij sprake is van persoonlijke problematiek op het gebied 

van onder andere medische, psychische en/of sociale beperkingen. 

•  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 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 31-08-2019

Uitstroom Totaal (cumulatief) 64 102 174 218 34 54 129

waarvan naar werk/zelfstandigheid 27 43 67 80 16 24 56

waarvan naar opleiding 3 3 10 10 4 4 16

waarvan naar garantiebaan 1 1 3 5 0 1 3

waarvan naar beschut werk 0 0 0 0 1 1 1

waarvan uitstroom overig 33 55 94 123 13 24 53

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totale 

uitstroom
48,4% 46,1% 46,0% 43,6% 61,8% 55,6% 58,9%

Uitstroom werk/zelfstandige/opleiding/garantiebaan/beschut werk t.o.v. totaal 

uitkeringenbestand
3,5% 5,3% 9,3% 11,1% 2,5% 3,4% 9,0%

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

LOONKOSTENSUBSIDIE 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 31-08-2019

Aantal mensen met een garantiebaan (op peildatum) 31 33 35 37 38 41 45

Aantal mensen met beschut werk (op peildatum) 0 2 2 2 4 5 6

TOTAAL 31 35 37 39 42 46 51

Toelichting:

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

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: Om rekening te kunnen houden met seizoensinvloeden is het zinvol om de ontwikkeling van het klantenbestand vooral te vergelijken met vorig jaar eind augustus mei, en ten 

opzichte van het begin van dit jaar. Het klantenbestand is  ten opzichte van vorig jaar met 1,6% gedaald, en is ten opzichte van het begin van het jaar gelijk gebleven. De gegevens van mensen met gedeeltelijk inkomsten 

uit arbeid zijn nog niet administratief verwerkt. De verwachting is dat dit aantal ongeveer gelijk is gebleven. 

In vergelijking met een jaar geleden valt op dat het aantal vergunninghouders met een uitkering, het aantal klanten tot 45 jaar, alleenstaanden, en het aantal klanten met een korte uitkeringsperiode is afgenomen. Het 

aantal klanten ouder dan 45 jaar, alleenstaande ouders en het aantal klanten dat langer dan 3 jaar een uitkering heeft is echter toegenomen.   

Het aantal van deze laatste groep is inmiddels toegenomen tot 481. Het gaat om klanten die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, en de  aansluiting tot de arbeidsmarkt missen. Er zijn veel inspanningen nodig 

om het arbeidspotentieel te ontwikkelen. Een deel van hen heeft echter geen perspectief om uit te stromen naar de arbeidsmarkt. Hier gaat het om clienten waarbij sprake is van persoonlijke problematiek op het gebied 

van onder andere medische, psychische en/of sociale beperkingen. 

Toelichting:

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

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

De uitstroom naar werk ligt met 11 iets lager dan in 2019 de uitstroom richting opleidingen is 6 hoger dan vorig jaar, waardoor het verschil in uitstroom werk/opleiding tussen 2018 en 2019 5 is. De afstand tot de 

arbeidsmarkt van de huidige uitkeringsgerechtigden neemt toe, waardoor de inspanningen om hen toe te leiden naar de arbeidsmarkt toeneemt en de doorlooptijden m.b.t. uitstroom langer wordt.  Er zijn zowel 

landelijke, regionale en lokale initiatieven en ontwikkelingen om de mismatch tussen uitkeringsgerechtigden en de vraag van de arbeidsmarkt te verkleinen.  Via de arbeidsmarktregio en het werkgeversservicepunt zijn 

we aangesloten bij de regionale ontwikkelingen. 

Opvallend is dat het aantal uitstroom overig een grote daling laat zien 123 in 2018 en 53 in 2019.  Dat gaat bijvoorbeeld over uitstroom als gevolg van verhuizingen, administratieve redenen en andere redenen die geen 

gevolg zijn van ons eigen participatiebeleid.

• 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)

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: Het aantal garantiebanen en nieuw beschut werk ontwikkelt zich postief. er is sprake van een gestage groei. Tot 1 januari 2020 mogen op grond van de verordening  10 

kandidaten geplaatst worden op een beschutte werkplek.



MINIMABELEID Aantal aanvragen (Bijzondere Bijstand) (cumulatief) 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 31-08-2019

Afgehandelde aanvragen Bijzondere Bijstand (inclusief Individuele Inkomens- 

Studietoeslag)
382 559 786 1176 319 651 891

waarvan toegekend 281 402 541 813 240 442 579

waarvan afgewezen 56 95 141 221 54 136 198

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 45 62 104 142 25 73 114

Afgehandelde aanvragen Individuele Inkomenstoeslag 132 206 285 506 143 287 396

waarvan toegekend 100 151 212 383 105 192 260

waarvan afgewezen 19 35 43 79 29 66 92

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 13 20 30 44 9 29 42

Afgehandelde aanvragen Individuele Studietoeslag 1 3 4 6 0 0 2

waarvan toegekend 0 1 1 3 0 0 1

waarvan afgewezen 0 1 1 1 0 0 1

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

MINIMABELEID Aantal aanvragen (Regeling Meedoen) (cumulatief) 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 31-08-2019

Afgehandelde aanvragen Meedoen (inclusief Schoolkosten) 107 142 194 311 69 216 285

waarvan toegekend 91 120 151 228 49 153 190

waarvan afgewezen 10 13 27 57 15 37 47

waarvan buiten behandeling gestelde of ingetrokken aanvragen 6 9 16 26 5 26 48

waarvan Afgehandelde aanvragen Schoolkosten 4 9 20 55 8 19 29

waarvan toegekend 4 9 18 53 8 19 28

waarvan afgewezen 0 0 1 1 0 0 0

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

Toelichting: 
• Schoolkosten lopen gedurende een schooljaar

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal aanvragen Meedoen ten opzichte van vorig jaar is met ruim 50% toegenomen. Hoewel het 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Het aantal toegekende aanvragen voor bijzondere bijstand is gestegen met 7% en het aantal toegekende  aanvragen individuele inkomenstoeslag is gestegen met 22%. 

Opvallend is dat er veel aanvragen worden afgewezen en buiten behandeling worden gesteld. Bij een afwijzing is er geen recht. Bij een buiten behandeling stelling is de benodigde informatie niet of niet tijdig verstrekt. 

Het werkproces kan nader bekeken worden op duidelijkheid voor de klant en op het juist toepassen van de wettelijke procedures.

Meedoen: Het aantal toegekende aanvragen Meedoen ten opzichte is met 25% toegenomen. Ook hier zijn veel afwijzgingen te zien die wel zijn te verklaren. Klanten vragen deze regeling vaak meerdere keren aan per 

jaar terwijl dit niet hoeft, een toekenning is voor het hele jaar. Het werkproces kan nader bekeken worden op duidelijkheid om deze aanvragen te voorkomen.

Schoolkosten; Het aantal toegekende aanvragen voor schoolkosten is ten opzichte van vorig jaar met 50% toegenomen. De meeste aanvragen worden nog in het laatste kwartaal verwacht omdat er een nieuw schooljaar 

is begonnen. De grotere bekendheid van de regelingen is waarschijnlijk debet aan de stijging van het gebruik van de minimaregelingen.

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 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 31-08-2019

Klantmanagers (cumulatief)
Nieuwe aanmeldingen 79 109 150 199 36 70 93

Plangroep (cumulatief)
Lopende dossiers (op peildatum) 367 365 354 336 319 308 307

Schuldbemiddeling 13 22 32 50 8 16 34

Crisisinterventie 12 16 18 22 2 8 13
Doorverwijzing Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (WSNP) 13 15 22 37 4 4 15

HULPVERLENING VANUIT DE WIJKTEAMS 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 31-08-2019

Gestarte Intakes (cumulatief) 134 209 285 419 76 180 252
Nieuwe dossiers (cumulatief) 82 118 195 311 40 119 186

Fases van dossiers in zorg bij wijkteam (op peildatum)
Intake 32 35 34 31 28 44 36

Plan maken 57 53 41 41 39 46 64
Plan uitvoeren 213 211 206 202 190 186 201

Monitoren 92 94 115 147 151 157 164
Afsluiten 6 2 5 5 7 9 7

Totaal 400 395 401 426 415 442 472

Uitstroom van dossiers (cumulatief) 93 147 240 367 47 107 175

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling: 

Het aantal intakes en nieuwe dossiers fluctueert per maand. Het aantal afgesloten casussen is stabiel, maar is hoger ten opzichte van vorig jaar. Dit kan een oorzaak zijn van de toegenomen sturing op de caseload, de 

doorlooptijd van casuistiek en bevordering van de uitstroom.

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 nieuwe aanmeldingen is gedaald ten opzichte van het 

vorige jaar. Wij onderzoeken of dat te maken heeft met de wijze van registratie.Indien dat het geval is, wordt dit gecorrigeerd in Q4. 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.



JEUGDHULP Aantal cliënten jeugdhulp (op peildatum) 31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 31-08-2019

Persoonsgebonden Budget (PGB) 55 59 60 70 73 82 77

Zorg in Natura (ZIN) 462 446 445 367 455 468 582

TOTAAL 494 482 478 414 478 521 587

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

WMO Aantal cliënten Huishoudelijke Hulp, voorzieningen en Begeleiding (op 

peildatum)
31-03-2018 31-05-2018 31-08-2018 31-12-2018 28-02-2019 31-05-2019 31-08-2019

Huishoudelijke hulp 1253 1252 1268 1293 1255 1260 1297

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 75 73 73 72 72 65 67

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 850 834 798 781 704 681 636

waarvan Algemene Voorziening 328 345 397 440 472 514 594

Voorzieningen 3203 3203 2773 3216 3218 3210 3207

waarvan Rolstoelvoorzieningen 387 391 392 398 401 395 404

waarvan Vervoervoorzieningen 2397 2390 2381 2392 2389 2388 2364

waarvan Woonvoorzieningen 419 422 `418 426 428 427 439

Begeleiding (inclusief dagbesteding) 390 405 410 411 422 435 426

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 44 44 41 38 38 43 43

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 346 361 369 373 392 392 383

Dagbesteding 132 131 144 138 143 141 129

waarvan Persoonsgebonden Budget (PGB) 5 7 6 6 5 8 7

waarvan Zorg in Natura (ZIN) 127 124 138 132 140 133 122

Aantal unieke cliënten Wmo 3195 3193 3199 3223 3212 3285 3270

 

Nadere toelichting / trend / ontwikkeling:

Sinds de tweede helft van 2018 is sprake van een toename van het aantal clienten jeugdhulp. Deze stijgende trend zet zich in 2019 voort. Dit geldt met name voor Zorg in Natura. 

Toelichting:

• 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 hebben drie soorten voorzieningen: algemene voorziening 

huishoudelijke hulp, ZIN: maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp, ZIN maatwerkvoorziening persoonlijke dienstverlening. Het aantal clienten begeleiding en dagbesteding is licht gedaald.  De uitgaven zijn  licht gedaald. 
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