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Het is weer tijd om het over veel dingen te hebben, in onze algemene beschouwingen, er zijn
veel zorgen, er zijn ook veel zaken die we met z’n allen goed op de rails hebben gekregen.
Het is natuurlijk mooi om alleen naar successen te kijken, maar daar komen we niet verder
mee.
De ECB in Frankfurt heeft onder de bezielende leiding van de heer Draghi de geldpersen op
volle snelheid laten draaien, maar desondanks is de inflatie nog ruim onder de twee procent
gebleven.
Als je daar goed naar kijkt, moet de produktiviteit op dezelfde schaal zijn gegroeid, want anders
zouden de prijzen in hetzelfde tempo als het bijdrukken van geld, zijn opgelopen.
Dat is ook wel merkbaar als je moet toezien dat een groeiende groep werkenden onder de
armoede grens belandt.
Het is ook wel merkbaar dat een groeiende groep ouderen wordt gekort op hun pensioen
omdat diezelfde ECB de rente naar absolute dieptepunten heeft gestuurd.
Dat is ook wel merkbaar als je ziet dat de ene na de andere groepering, het malieveld weet te
vinden, om de onvrede over marges die onder druk staan, in beeld te brengen.
En voorzitter, je kunt het vinden van oplossingen niet alleen bij de overheid neerleggen, maar
de overheid, mag best wel een tandje bijschakelen waar het om creativiteit en innovatie gaat,
niet alleen kijken hoe andere gemeentes de uitdagingen aanpakken, maar zelf eens buiten de
box denken.
Het is zo gemakkelijk om te zeggen dat we er taken bij hebben gekregen en daardoor niet
uitkomen met het geld.
Er zit zeker enige waarheid in die benadering, “ONS BEN ZUUNIG” mag dan in oorsprong uit
Zeeland komen, maar in Den Haag waart dit vierus ook massaal rond.
Een overschot van 14 miljard, mag dan mooi klinken, het is een resultaat van onverantwoord
korten op broodnodige investeringen in de kwaliteit van de samenleving.
Dat is ook zeker het geval bij alle geluidsoverlast die de rijkswegen A15 en A16 veroorzaken, om
maar te zwijgen over de kwaliteit van de lucht.
Den Haag houdt de hand op de knip, volgens de rekenmeesters in Den Haag is het nog lang niet
erg genoeg.
Nou dan gaan we zelf maar aan de slag en zou het ook best zo kunnen zijn dat de algemene
reserve voor een aanzienlijk bedrag moet worden aangesproken, ja dat is pijnlijk.
Waarom zoekt de gemeente niet naar een oplossing die geld oplevert, waar bovendien het
gewenste doel, grote geluidsreductie, ruimschoots wordt gehaald.
Onmogelijk, dat is het eerste wat je hoort, dat was ook het eerste dat President Kennedy
hoorde toen hij aankondigde dat er mensen op de maan zouden landen.
Voorzitter het is niet onmogelijk. Er zijn zelfs al voorbeelden van die ook nog eens echt werken!
Als je een geluidswal bouwt met een flinke hoogte, die je tegelijkertijd gebruikt als achterwand
van mooie trapsgewijs gebouwde appartementen, dan wordt het doel ruimschoots gehaald,
bovendien ontstaan er huizen die broodnodig zijn en “LAST BUT NOT LEAST” de gemeente
verdient er geld mee!
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Deze bewoonde geluidswal heeft, door de zuid gerichte ligging, ook nog de mogelijkheid om
een groot oppervlak met zeer effectieve zonnepanelen te realiseren, een zonnepark dat ook
zeker past in de regionale energie strategie.
Hoewel de regionale energie strategie zeker een aantal goede uitgangspunten heeft, is het aan
de orde om niet in koor mee te huilen met de wolven in het HAAGSE bos.
De Romeinen wisten al dat het aanleggen van een infrastructuur kostbaar is, maar een
noodzaak om vooruitgang te boeken in de kwaliteit van leven.
Daar hebben we op voortgeborduurd, niet alleen met wegen, maar ook energie infrastructuren
zoals elektriciteit en gas.
Nu is er de trend om gas dan maar af te bouwen en over te gaan op alleen electrisch.
Het zou betekenen dat we het dure gasnet afschrijven en de bestaande electrische
infrastrutuur zo overbelasten, zodat deze infrastructuur ook nog eens moet worden vervangen,
het is kapitaals vernietiging in “ optima forma”
Alleen al kijkend naar het geschetste “ vergezicht” van BIOMASSA, wat nu ineens weer de
verkeerde richting blijkt te zijn, geeft al aan dat je niet als een blind paard achter alle Haagse
“HICK UPS” moet aan galopperen. Gezond verstand is en blijft een waardevolle leidraad!
Galileo stelde zo’n 400 jaar geleden dat niet de zon rond de aarde draait, maar de aarde om de
zon, gewoon door het gebruik van gezond verstand.
De leiders van destijds dachten er anders over, levenslange gevangenschap voor Galileo was
het resultaat.
De geschiedenis dreigt zich, in alle opzichten, weer te herhalen.
De vergrijzing, zeker in Ridderkerk, is al ontelbare keren onderwerp van gesprek geweest in
onze bestuurlijke omgeving.
Vaak toch wel als een aanstormend probleem, zelden als een kans.
De generatie die nu de pensioen gerechtigde leeftijd nadert, heeft in veel gevallen een
ambachtelijke achtergrond.
Steeds vaker wordt gehoord dat er een tekort is aan mensen met zulke vaardigheden.
Steeds vaker is het thema, “gooi het niet weg, maar repareer het” of “gooi het niet weg, doe
aan hergebruik”.
Investeren in georganiseerde inzet van mensen die dat ook nog eens graag willen, zou heel
goed een gemeentelijke taak kunnen zijn.
Problemen als eenzaamheid of verveling, met alle gevolgen daarvan, kunnen daarmee op zeer
zinvolle wijze worden aangepakt.
Erbij horen, een rol in de samenleving kunnen spelen, is een groot goed, het is ook de wens van
velen, laten we niet doof voor hen zijn.
We hebben in Ridderkerk al vele jaren een gezond financieel beleid gevoerd, er is gelukkig een
spaarpot die ons de ruimte biedt om regelmatig bij te passen als het nodig mocht zijn.
Het is lang niet bij alle gemeenten het geval, bij sommige gemeenten is er nauwelijks sprake
meer van reserve.
We moeten ook zeker voorzichtig zijn met ontwikkelingen in de jeugdzorg, het wegvallen van
ENECO dividend, het IAP en deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen zoals de BAR of
Nieuw Reijrwaard.
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Toch moeten we niet bang zijn om te investeren in hoge leefkwaliteit voor onze inwoners, het
kost in sommige gevallen niet eens geld, hoe creatief en innovatief kan een gemeentebestuur
zijn!
Veiligheid is een zaak met hoge prioriteit, we moeten niet alleen in brede zin inzetten op
daadwerkelijke veiligheid, het gevoel dat daar bij hoort moet er ook bij onze inwoners zijn.
De gebeurtenissen van afgelopen zomer in zwembad De Fakkel, hebben daar niet aan
bijgedragen.
We hebben de landelijke pers gehaald, maar als dat dan toch gebeurt, liever met een
innovatieve gemeente die voorop loopt met veiligheid.
Nu het beheer van het zwembad, inclusief de veiligheid, in gemeentelijke handen komt te
liggen, schept dat grote verplichtingen, waarbij uitglijders niet meer aan de orde kunnen zijn.
Hoewel in het algemeen het aantal verkeersdoden aanvankelijk is teruggelopen, is er toch weer
een stijging in de landelijke cijfers te zien.
Ook in Ridderkerk zijn we er dit jaar niet aan ontkomen, het is wel heel erg jammer dat de
metropool regio, als het over geld gaat, weinig scheutig is voor zo’n belangrijk onderwerp als
investeren in verkeersveiligheid op onze wegen.
Juist op dit gebied zou zo’n gemeenschappelijke regeling als de metropool regio, haar
meerwaarde moeten waarmaken.
Blijkbaar zal het ook op dit belangrijke onderwerp er op neerkomen, dat onze lokale
bestuurders het verschil zullen gaan maken middels hun creatieve en innovatieve inzet.
Dat moet overigens ook gelden voor sluipverkeer door onze gemeente, het totaal dichtgeslibde
hoofdwegennet, zorgt iedere ochtend en iedere avond voor sluipverkeer dat de veiligheid nog
eens extra onder druk zet.
Het bord dat de “sluipvrachtwagens “ over de rijksstraatweg moet beteugelen, ziet er mooi uit
maar het heeft helemaal niets geholpen.
Blijkbaar is “lik op stuk”-beleid broodnodig, om daadwerkelijk tot reductie van de
vrachtwagenstroom te komen, een bord zonder flitscamera heeft geen enkele zin.
Wij roepen het college op om een verbod ook daadwerkelijk een verbod te laten zijn!
Waar we nauwelijks grip op hebben, is het risicovolle rangeerterrein Kijfhoek, waar regelmatig
incidenten plaatsvinden, zonder dat wij daar ook maar iets van horen.
Er is wel een manager veilige bedrijfsvoering aangesteld, maar dat is het enige wat we weten.
Bovendien ligt het rangeerterrein in een andere veiligheids regio, wat ook zeker geen voordeel
is, waar het gaat om coordinatie van acties.
Wij roepen het college op, om de vinger stevig aan de pols te houden.
De ambities van het college zijn flink en dat is niet slecht, het begint met ambitie!
Tegelijkertijd moet het ook haalbaar zijn, om de structurele jaarlasten te dragen, je kunt elke
euro maar een keer uitgeven.
Ook hier is creativiteit op z’n plaats, er zijn genoeg financiele bronnen, die willen betalen om
hun geld veilig te kunnen parkeren, daar zou de gemeente toch ook van kunnen profiteren.
De samenleving verandert snel, het vereist grote inzet van het college, om hiermee gelijke
trend te houden, of beter nog, vooruit te zien.
Onze fractie heeft hoge verwachtingen.
Namens de fractie van ECHT VOOR RIDDERKERK
Ad Los Fractievoorzitter
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