PvdA Ridderkerk – algemene beschouwing 2019

Lokaal kan het verschil maken
SAMEN MAKEN WIJ RIDDERKERK
Ridderkerk is een prachtig dorp. Van Bolnes, Slikkerveer, Oost, Rijsoord en het Centrum tot
Drievliet, West, Oostendam en het Zand. Maar Ridderkerk is meer dan een verzameling
wijken. Het zijn de ruim 45.000 inwoners die Ridderkerk maken tot wat het is: een
samenleving. Een samenleving die wordt gevormd door de mensen die in ons dorp wonen,
winkelen, vrienden ontvangen, hun hobby’s uitoefenen, (vrijwilligers)werk doen, kinderen
opvoeden of de buren helpen. De kracht van Ridderkerk zit in alle betrokken inwoners die
zich inzetten voor een ander.
De PvdA Ridderkerk staat midden in de lokale samenleving. Wij weten wat er speelt
doordat we hier wonen, werken en actief met mensen in gesprek gaan. Mensen ons ook te
vinden. De onderwerpen in deze algemene beschouwing zijn het resultaat van de
gesprekken die wij de afgelopen maanden met hebben gevoerd. Op straat, bij
wijkoverleggen, (sport)verenigingen, bij mensen thuis en via social media.
Goed wonen, goed werk, goede zorg en een dienstbaar gemeentebestuur. De PvdA
Ridderkerk staat ervoor.
GOED WONEN
Stop met het verminderen van de sociale woningvoorraad
De druk op de sociale woningmarkt blijft onverminderd groot in Ridderkerk. De wachtlijst voor een
sociale huurwoning is voor veel inwoners inmiddels opgelopen tot meer dan vijf jaar. Het helpt
daarbij niet dat de twee voorgaande colleges er samen met Woonvisie op hebben ingezet om de
sociale woningvoorraad met 1700 (!) woningen in te krimpen; van ongeveer 8400 woningen in 2010
naar 6700 woningen in 2020. Deze lijn wordt vooralsnog onveranderd doorgezet door het huidige
college, gelet op het recent gesloten regionale woningakkoord. Het college verdedigt zijn beleid door
te stellen dat het inkrimpen van de sociale woningvoorraad nodig is voor een ‘gezonde’
bevolkingsopbouw. Maar het gaat er daarmee aan voorbij dat de Ridderkerkse woningvoorraad
historisch zo gegroeid is en dat een grote groep Ridderkerkers is aangewezen op een sociale
huurwoning. Het gaat om gewone Ridderkerkers met een inkomen tot of iets boven modaal, zoals
onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. De PvdA Ridderkerk wil dat gestopt wordt met
het inkrimpen van de sociale woningvoorraad. Ook voor Ridderkerkers met een smalle(re) beurs
moeten er voldoende mogelijkheden zijn om een geschikte woning te vinden in de eigen gemeente.
Ridderkerk is geen Wassenaar aan de Waal.
In de nieuwe prestatieafspraken die zijn gesloten tussen het college, Woonvisie en Progressie lijkt het
voor het eerst tot een voorzichtige koerswijziging van het geschetste beleid te komen.
Zorg voor betaalbare huren
Een ander probleem dat speelt bij het inkrimpen van de sociale woningvoorraad is dat met name de
sociale huurwoningen met een relatief lage huur verdwijnen. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk
zichtbaar bij de vernieuwing in het Centrum. Veel woningen met een huur tussen de € 300 en 500
worden gesloopt. De woningen die worden teruggebouwd hebben allemaal een huur van rond de €
720. Dat is voor veel mensen niet te betalen. Het gevolg is dat het voor Ridderkerkers met een
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smallere beurs die door de sloop van hun woning noodgedwongen moet verhuizen, steeds moeilijker
wordt om een passende woning te vinden. Laat staan voor Ridderkerkers die om een andere reden
willen verhuizen. Regelmatig is het aanbod van beschikbare huurwoningen in Ridderkerk op
Woonnet Rijnmond minder dan tien (!).
Meer starterswoningen nodig
In de huidige woningmarkt wordt het voor starters steeds lastiger om een eigen huis te vinden.
Huren zou voor meer jongeren een alternatief kunnen zijn, maar de wachtlijsten voor sociale
huurwoningen zijn lang. Ook in Ridderkerk. Vrije sectorwoningen met een huurprijs vanaf € 720 zijn
voor veel mensen niet te betalen, laat staan voor wie net begint met werken. Het moeilijk kunnen
vinden van een betaalbare koop- of huurwoning is één van de redenen dat Ridderkerkse jongeren
naar andere gemeenten verhuizen. In 2017 is de starterslening, mede dankzij inspanningen van de
PvdA Ridderkerk, opnieuw ingevoerd in Ridderkerk. Een starterslening maakt het voor jongeren
makkelijker een eerste huis te kopen. Vanaf volgend jaar worden de voorwaarden waaronder
jongeren gebruik kunnen maken van de starterslening versoepeld. Meer jongeren kunnen dan
gebruikmaken van de starterslening. De PvdA Ridderkerk vindt dat een goede stap, maar het is in
onze ogen niet voldoende. Willen we meer jongeren in Ridderkerk houden, dan zijn er meer
starterswoningen voor kopers en huurders nodig. Meer woningen nodig voor doorstromers. Daarbij
dient ingezet te worden op het ombouwen van leegstaande kantoorpanden en andere gebouwen en
op nieuwe woonvormen, zoals microwoningen, hofjeswoningen en Tiny Houses.
Wonen en werken in de Huishoudschool
Het pand van de voormalige Huishoudschool staat al veel te lang leeg, zonder dat duidelijk is wat er
mee gaat gebeuren. De PvdA Ridderkerk wil graag op korte termijn een duidelijke visie van het
college aangaande deze locatie. Daarbij zijn wij gecharmeerd van de ideeën van een aantal inwoners
die daar een kans zien om verschillende vliegen in een klap te slaan:
1. Behoud van een in het oog springend historisch pand en de aanleg voor een uniek parkje met de
vleugelnootboom als een van de parels;
2. Ruimte voor wijkactiviteiten (ontmoeting!);
3. Onderdak voor startende ondernemers;
4. Mogelijkheden voor kunst en cultuur;
5. Werken en wonen met zorg.
Beter groen
Ridderkerk is een groene gemeente en dat is mooi! Je hebt standaardgroen zoals gemaaide
plantsoenen en goedkoop-in-onderhoud-groen. En groen van hoge kwaliteit met veel soorten
bloeiende planten. Doordat soorten zijn verdwenen en door het gebruik van pesticiden zijn er steeds
minder bijen, vlinders en vogels. En zij zijn hard nodig voor een gezonde leefomgeving.
Groen is er niet alleen voor het mooi. De bomen zuiveren onze lucht, dempen geluid en huisvesten
veel insecten. Daarom is de PvdA Ridderkerk kritisch over grootschalige bomenkap in onze
gemeente. Daarnaast zijn in het verleden bomen bovenop kabels geplant waardoor deze nu moeten
wijken voor onderhoud aan of voor aanleg van nieuwe kabels. Dan is het belangrijk dat er snel
daarna een nieuwe grote boom op een betere plek maar wel vlakbij de gekapte boom terugkomt.
Wij zien graag dat er meer werk van wordt gemaakt om de hoeveelheid groen in onze gemeente te
laten stijgen, bijvoorbeeld door in navolging van andere gemeenten een boom cadeau te doen aan
inwoners die daarvoor de ruimte hebben (en inwoners daarvoor niet zelf te laten betalen zoals in
Drievliet), door het aanleggen van buurttuinen in straten die daarvoor belangstelling hebben en door
in overleg met relevante partners als de provincie werk te maken van een groene gordel om
Ridderkerk. Het opstellen van een Groenvisie is wat dit betreft een goede eerste stap. De PvdA pleit
voor het in dienst nemen van ambtenaren met specifieke ecologische kennis en een gedegen borging
van ecologisch groenbeheer in de uitvoering van beleid. Daarbij vinden wij het belangrijk dat
inwoners en adviesorganen nauw betrokken blijven worden bij de totstandkoming van de Groenvisie.
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Inzetten op natuurinclusief bouwen
Nieuwbouw en renovatie van woningen en gebouwen en het (her)inrichten van de openbare ruimte
biedt volop kansen om een aantrekkelijke leefomgeving te creëren voor planten en dieren, de
biodiversiteit in onze gemeente te vergroten en te zorgen voor klimaatbestendige woonwijken. Dit
kan door in navolging van steeds meer gemeenten bij bouwprojecten structureel aandacht te
besteden aan natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen is een manier van duurzaam bouwen
en ontwikkelen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de
lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Door het nemen van relatief kleine en eenvoudige
maatregelen kan de omgeving al meer geschikt worden gemaakt voor allerlei soorten (bestaande)
planten, dieren en insecten. Inclusief soorten die het op dit moment moeilijk hebben, zoals
huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen en bijen. Door deze maatregelen al in een vroeg stadium te
nemen, brengt dit nauwelijks tot geen extra kosten met zich mee. En hoeven er geen concessies aan
het ontwerp of de kwaliteit van een bouwwerk te worden gedaan.
M: wij dienen een motie in om natuurinclusief bouwen in Ridderkerk te stimuleren.
Geluidwerende maatregelen bij West en het Oosterpark
De PvdA Ridderkerk vraagt al langer aandacht voor de leefbaarheid in en rond het Oosterpark. Naar
aanleiding van een door ons samen met de VVD ingediende motie heeft het college het afgelopen
jaar een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke geluidwerende maatregelen bij de A15 langs het
Oosterpark en de effecten daarvan. Omdat het onderzoek niet volledig was, is helaas een
vervolgonderzoek nodig. De resultaten daarvan zijn toegezegd voor de zomer van 2020.
Wij vinden het van belang dat na het afronden van het vervolgonderzoek duidelijk wordt welke
maatregelen er worden genomen en binnen welke termijn. Negentien jaar geleden zijn
omwonenden al geluidwerende maatregelen toegezegd in dit gebied. Desnoods met een financiële
bijdrage van de gemeente zelf. Dat geldt ook voor het dichtmaken van het ‘gat’ in wijk West. De
werkgroep Lucht en Geluid spant zich daar al heel lang voor in. Een doorzichtig scherm heeft daarbij
onze voorkeur. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de flatbewoners die hun uitzicht op de
snelweg niet kwijt willen. Vol verwachting kijken wij uit naar het voorstel dat in december aan de
raad wordt voorgelegd.
Afvalstoffenheffing minder snel laten stijgen
Ridderkerk stapt over op een andere wijze van afvalinzameling die moet bijdragen aan een beter
scheidingspercentage en minder restafval. Het uitgangspunt is dat de tarieven afvalstoffenheffing
kostendekkend zijn. Dit heeft tot gevolg dat in 2020 de voorgenomen stijging van de
afvalstoffenheffing 16% bedraagt. Dit is beduidend meer dan de inflatiecorrectie. Dit betekent dat de
afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens met ongeveer € 29 en voor
meerpersoonshuishoudens met ongeveer € 45 stijgt. Dat is veel geld in één keer. Geld dat veel
inwoners erop 1 januari niet bij krijgen. Deze tariefsverhoging komt voor een deel doordat de
landelijke overheid de belasting op de verbranding van restafval heeft verhoogd. Daar kan de
gemeente niets aan doen. Maar het andere deel wordt veroorzaakt door keuzes die in en rond het
nieuwe afvalplan zijn gemaakt. Lokale keuzes dus. De PvdA Ridderkerk wil de afvalstoffenheffing niet
in één keer verhogen maar deze geleidelijk laten stijgen door deze stapsgewijs te verhogen naar een
kostendekkend niveau in 2022. Inwoners worden zo deels ontzien en de stijging van de lokale lasten
blijft beperkt.
A: wij dienen een amendement in om de afvalstoffenheffing geleidelijk te verhogen.
Aandacht voor het Sportpark Bolnes, RVVH en de Rowdies
SV Bolnes, RLTC en de hondenvereniging hebben mooie plannen om het Sportpark Bolnes te
verduurzamen en te laten uitgroeien tot een extra ontmoetingsplek voor de wijk. Daaraan komt door
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de sloop van de Beverbol nog meer behoefte. De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat de
gemeente actief met de verenigingen meedenkt en deze ondersteunt. Bij de forse investeringen die
in Ridderkerk zijn gedaan en nog worden gedaan in nieuwe accommodaties en schoolgebouwen, is
Bolnes er tot nu toe bekaaid vanaf gekomen. Wij zien graag dat hierin verandering komt.
De nieuwe locatie van de Gemini is voorzien op het hoofdveld van RVVH. Dit betekent dat het
Sportpark Ridderkerk opnieuw moet worden ingericht. Voor RVVH betekent dit onder meer dat het
hoofdveld wordt verplaatst en dat er een nieuwe tribune komt. Volgens ons de ideale gelegenheid
om ook te zorgen voor een nieuw en toekomstbestendig clubhuis voor RVHH met uitzicht op het
nieuwe hoofdveld. De vrijgekomen meters van het oude clubhuis kunnen dan worden gebruikt voor
een ruimer opgezet plan. Weggooien van de kunstgrasmat van het huidige hoofdveld is zonde van
het geld. Wij steunen de wens van het bestuur van RVVH om dit veld te gebruiken voor veld 3.
In antwoord op onze vragen heeft het college aangegeven dat er pas halverwege volgend jaar
duidelijkheid is over het vergroten dan wel verplaatsen van de velden van de Rowdies. Wij zijn
daarvan erg geschrokken. Eerder is tegen de Rowdies en ook de raad gezegd dat er voor het einde
van dit jaar meer duidelijkheid zou zijn. De Rowdies spelen al jaren honk- en softbal op een hoog
niveau, maar doen dat inmiddels met steeds meer teams op te kleine velden. Zij krijgen daarvoor
dispensatie van de bond, maar dat is geen ideale situatie. Een situatie die bovendien niet kan blijven
voortduren.
T: wij vragen de toezegging aan het college dat er halverwege volgend jaar niet alleen duidelijkheid is
over het vergroten dan wel verplaatsen van de velden, maar dat er in samenspraak met de Rowdies
ook een uitgewerkt plan ligt waarna vaststelling direct mee aan de slag kan worden gegaan.
Beperk de overlast van Nieuw Reijerwaard voor omwonenden
De PvdA Ridderkerk vindt dat op de gemeente de verantwoordelijkheid rust om te zorgen voor een
leefbare leefomgeving voor de bewoners van de Rijksstraatweg. Eind 2017 is mede op ons initiatief
een motie aangenomen voor een lucht- en geluidmeetpunt op Nieuw Reijerwaard. Het meetpunt
moet inzichtelijk maken hoe de lucht- en geluidkwaliteit zich bij de woningen ontwikkelingen als er
zich bedrijven vestigen op het bedrijventerrein en de verkeersstromen daardoor toenemen. Dit was
ook een wens van omwonenden. Op basis van de resultaten van de metingen kunnen indien nodig
(aanvullende) maatregelen worden genomen om de leefbaarheid te garanderen. Zeker als er straks
drie grote windturbines op het bedrijventerrein komen te staan en de geluidsbelasting als gevolg
daarvan verder toeneemt. Het onderzoek van de werkgroep Lucht en Geluid heeft dit ook duidelijk
gemaakt. Een goede en tijdige verkeersontsluiting van het verkeer van en naar Nieuw Reijerwaard
blijft een belangrijk aandachtspunt.
GOED WERKEN
Haast maken met centrumplan en precariobelasting afschaffen
Nu het beter gaat met de economie, heeft de detailhandel het nog altijd moeilijk. Ook in Ridderkerk.
Met name op het dorp is de leegstand duidelijk zichtbaar. Het vorige en ook het huidige college is al
langere tijd met winkeliers, horecaondernemers en andere betrokken partijen in gesprek over een
pakket aan maatregelen om het winkelhart ook op langere termijn levendig en vitaal te houden. Het
is goed dat de tijd wordt genomen om tot een zorgvuldig plan te komen, maar wij proeven bij
winkeliers ondertussen ook de behoefte aan concrete maatregelen. Praatjes vullen geen gaatjes. Het
is daarom jammer dat de totstandkoming van het centrumplan weer vertraging heeft opgelopen.
Het vereenvoudigen van de precariobelasting is wat ons betreft een eerste stap op weg naar het
afschaffen van deze belasting. Het afschaffen van de precariobelasting betekent niet alleen een
lastenverlichting voor winkeliers en horecaondernemers, maar ook dat zij meer ruimte krijgen om te
ondernemen. Mocht het rommelig worden, dan kan dit aangepakt worden op grond van de AVP.
Daarvoor hoeft niet de gemeentekas te worden gespekt met een onnodige belasting.
Kritisch kijken naar parkeertarieven
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De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat kritisch wordt gekeken naar de parkeertarieven in het
winkelcentrum. Een vorig jaar door ons ingediende motie om door middel van een pilot te
onderzoeken of gratis parkeren meer bezoekers naar het winkelcentrum trekt, heeft het helaas niet
gehaald. Wij zijn nu benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van het college. Winkeliers en
horecaondernemers hebben in gesprekken met ons aangegeven dat het aanpassen van de
parkeertarieven of het afschaffen van betaald parkeren alleen zinvol is als ook de parkeergarages
meedoen.
Bloembakken terug in het winkelhart
Sommige maatregelen om het winkelhart ook op langere termijn levend en vitaal te houden vergen
nader onderzoek. Dat neemt niet weg dat er ook op korte termijn al maatregelen genomen kunnen
worden die bijdragen aan een aantrekkelijker winkelhart. De BIZ Centrum heeft al meermaals
aangegeven graag te zien dat de in 2010 wegbezuinigde bloembakken terugkeren in het winkelhart.
Tot die tijd zorgde de gemeente voor de bloembakken, de beplanting en het onderhoud ervan. De
PvdA Ridderkerk ondersteunt deze oproep van harte. Bloemen en planten verfraaien de openbare
ruimte en zorgen voor aantrekkelijke toegangspleinen naar de winkels.
T: wij vragen de toezegging aan het college dat vanaf het voorjaar van 2020 de bloembakken
terugkeren in het winkelhart.
Evenementenbudget, waterplezier en een schaatsbaan
De PvdA Ridderkerk is zoals bekend een groot voorstander van evenementen in alle wijken van
Ridderkerk. En van een bruisend Koningsplein met waterplezier, een schaatsbaan en het
Koningspleinfestijn. Evenementen dragen bij aan ontmoeting tussen jong en oud. Bovendien zijn zij
een steuntje in de rug voor onze lokale ondernemers die hun best doen om te zorgen voor
aantrekkelijke winkelcentra. Wij zijn daarom al jaren voorstander van een jaarlijks
evenementenbudget waar (lokale) organisaties zonder winstoogmerk onder voorwaarden en
duidelijke verantwoording gebruik van kunnen maken. Open en transparant. Want als we als politiek
ontmoeting tussen mensen willen stimuleren, kunnen we niet van onze inwoners en ondernemers
verwachten dat zij steeds gratis voor ons de slingers ophangen.
Behoud van winkelstrips en supermarkten
Met diverse en goede winkels in de gemeente stijgt de leefbaarheid. Het aantal vers speciaalzaken
neemt in Nederland af, in Ridderkerk lijkt het stabiel. Dat lukt alleen met goede producten, de inzet
van de winkeliers èn van trouwe consumenten. Veel winkels hebben een sociaal gezicht door een
praatje bij de kassa, herkennen van dementie en door het sponsoren en steunen van lokale
evenementen en projecten. Behoud van winkelstrips en supermarkten als Boon's en de Aldi zijn ook
daarom belangrijk voor een wijk. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol, zoals we hebben
gezien bij het aangekondigde vertrek van Lidl Vlietplein en op een heel andere manier bij de
verbouwing van Lidl Bolnes.
Vanwege verwachtingen en toezeggingen zouden gemeente, ondernemers en omwonenden veel
eerder in gesprek moeten gaan. Als winkels verdwijnen hebben met name ouderen en mensen die
minder mobiel zijn een probleem. De PvdA Ridderkerk vindt dat serieus gekeken moet worden of in
de winkelstrips die nu geen winkelfunctie meer hebben, zich in de toekomst ook weer winkels
kunnen vestigen.
Ambtelijk apparaat
Het ambtelijk apparaat is de motor van de dienstverlening aan onze samenleving. Door de
decentralisaties en veranderende politieke koers en wet- en regelgeving wordt er heel wat van onze
ambtenaren gevraagd. Een goede bezetting is daarbij belangrijk, waarbij niet alleen gelet wordt op
competenties, maar zeker ook op kennis en ervaring. De inwoners zijn gebaat bij meer vaste
gezichten. Ambtenaren zijn gebaat bij meer vaste contracten. De PvdA vraagt aan de gemeente om
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een rolmodel te zijn voor de werkgevers in de regio door het zelf bieden van werkgelegenheid en
vaste contracten aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, zo klein mogelijke flexibele
schil en door het maken van afspraken in de aanbestedingen over SROI, over de flexibele schil van
gecontracteerde partners en over het uitsluiten van organisaties waarbij de Balkenende-norm wordt
overschreden. En waarbij vrouwen in dezelfde functies net zoveel verdienen als de mannen.
Het is opmerkelijk dat niet geregistreerd wordt of mensen die via de gemeente geplaatst worden bij
een werkgever, na de duur van de afspraak nog werken bij die werkgever. Er wordt nagebeld, maar
wat gebeurt met de informatie?
De werkgever krijgt door de overeenkomst deze medewerkers deels gratis en deels voor een zeer
laag tarief. Bijvoorbeeld door het inzetten van Flextensie in de zorg en bij de huishoudelijke hulpen.
Meer vaste gezichten en meer medewerkers met een vast contract in de zorg verhogen de
klanttevredenheid èn de veiligheid. Het aantal Babbeltrucs bij ouderen stijgt.
Gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima
De PvdA Ridderkerk zet zich al langere tijd in voor gratis openbaar vervoer voor doelgroepen. In 2017
is naar aanleiding van een motie die wij mede hebben ingediend gratis openbaar ingevoerd voor
ouderen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Wij hebben toen nadrukkelijk
aangegeven dit als een eerste stap te zien. In juli 2019 is gratis openbaar vervoer ingevoerd voor alle
ouderen. Ongeacht het inkomen. Dit was ook een belangrijk speerpunt uit ons
verkiezingsprogramma. Ruim 50% van de ouderen maakt inmiddels gebruik van het gratis openbaar
vervoer. Het is mooi dat zich zoveel ouderen in betrekkelijk korte tijd hebben aangemeld. Toch
bereiken ons ook signalen dat niet alle ouderen ermee bekend zijn dat zij gratis met het openbaar
vervoer kunnen reizen of hoe zij dit moeten aanvragen. Wij vragen het college daarom het gratis
openbaar vervoer onder de aandacht te blijven brengen.
Op termijn zien wij graag dat er ook gratis openbaar vervoer voor minima wordt ingevoerd.
Vrijwilligers en verenigingen
Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. In Ridderkerk zijn veel actieve vrijwilligers. De
PvdA Ridderkerk heeft veel waardering voor hen en vindt dat zij betere ondersteuning verdienen. We
zien dat steeds meer vrijwilligersorganisaties moeite hebben met het werven van nieuwe leden en
vrijwilligers. En nadenken over de vraag hoe je je vereniging organiseert nu er steeds meer met
tijdelijke inzet van vrijwilligers gewerkt moet worden. De PvdA Ridderkerk ziet graag dat het college
het vrijwilligersbeleid actualiseert. En daarbij gebruik maakt van o.a. de kennis en kunde van
organisaties als Movisie, NOC/NSF en Sportsupport Rotterdam.
Verder vragen wij ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties t.a.v. hun maatschappelijke rol,
namelijk het bieden van mogelijkheden van moeilijk bereikbare doelgroepen, opdat ook die mee
kunnen doen en er bij kunnen horen. Ook hierbij kunnen genoemde organisaties goede
ondersteuning bieden.
GOEDE ZORG
WMO transformatie
De PvdA is benieuwd naar de vorderingen bij de transformatie van de WMO. Vooral de koppeling
tussen eerste en tweede lijn (Welzijn en Zorg) en die van de nulde en eerste lijn zijn daarbij
belangrijk. Het betreft hier verschillende culturen, waarbij het nodig is dat deze elkaar niet alleen
respecteren, maar ook elkaar goed verstaan en samen inzetten op een effectieve en functionele
samenwerking. Het Maatschappelijk Burgerplatform heeft hiervoor uitgewerkte ideeën voor
aangedragen waarvoor wij bijzondere aandacht vragen.
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Werkdruk wijkteam en WMO consulenten
De medewerkers hebben een belangrijke taak en de werkdruk ligt hoog. Samen met de ChristenUnie
dienen we een motie in om te onderzoeken of bij een herindicatie bij een inwoner met een stabiele
beperking de procedure niet vereenvoudigt en versneld kan worden uitgevoerd.
De PvdA Ridderkerk dringt aan op een evaluatie van de wijkteams en meer integrale ondersteuning
van inwoners waarbij ook de inkomenspositie wordt betrokken.
Er is meer aandacht voor laaggeletterdheid. PvdA Ridderkerk dringt ook aan op meer aandacht voor
inwoners met een licht verstandelijke beperking. Zij worden vaak overschat en komen in de
problemen in de complexe samenleving en door de digitale dienstverlening. Zij hebben behoefte aan
structurele ondersteuning, hoe licht ook. Net als hun mantelzorgers.
Einde Primaat van verhuizen? En indicatie Huishoudelijke hulp in uren?
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter. Een aantal uitspraken verdienen
opnieuw aandacht.
Primaat van verhuizen houdt in dat de gemeente Ridderkerk kan besluiten dat verhuizen de
goedkoopst passende oplossing is. In 2018 is er een belangrijke uitspraak gedaan. De gemeente
Noorderveld had een traplift geweigerd aan een inwoonster, omdat het te verwachten was dat zij
ooit ouderdomsgebreken zou gaan krijgen en zij daar maatregelen voor had moeten treffen.
Bijvoorbeeld op tijd verhuizen. De CRvB was het daar niet mee eens, omdat daarmee ouderen vrijwel
nooit meer aanspraak kunnen maken op een maatwerkvoorziening. Dat mag niet, de WMO 2015
bevat daarvoor geen wettelijke grondslag.
De PvdA Ridderkerk sprak in november 2018 het verzoek uit dat het college de raad informeert welk
effect deze uitspraak heeft op het beleid in Ridderkerk en hoe de beleidsregels zullen worden
aangepast. Wij verzoeken het college nogmaals dit te doen.
Zowel in 2016 als in 2018 heeft de CRvB belangrijke uitspraken gedaan omtrent de indicatiestelling
rondom huishoudelijke ondersteuning. De PvdA Ridderkerk zet zich lokaal in voor fatsoenlijke
contracten en fatsoenlijke loon voor huishoudelijke hulpen zodat zij een stabiel en voldoende
inkomen kunnen verwerven. En voor snelle toekenning en voldoende uren hulp voor hen die steun
nodig hebben en net als voor hun mantelzorgers.
Wij betreuren het dat er na de duidelijke uitspraken van de CRvB er nog geen indicatie in uren wordt
afgegeven waardoor de rechtszekerheid van inwoners wordt verhoogd.
Welzijn en Sport
Voor een gezonde samenleving is het belangrijk dat de mensen een goede gezondheid hebben.
Sporten en bewegen zijn daarbij van groot belang. Dat gebeurt vaak bij verenigingen en
sportscholen, maar ook in de buitenruimte. De PvdA vraagt om goede faciliteiten, zowel bij
instellingen, verenigingen èn in de openbare ruimten gekoppeld aan een goede marketing om
daarvan gebruik te maken. Specifieke aandacht vragen wij voor minima, jongeren en ouderen.
Stabiel inkomen
In Nederland heeft een op de vijf huishoudens financiële problemen waarvan de helft zware
problemen. De overheid kan bijdragen aan een stabiel inkomen en preventie van schulden door
onder meer in de gemeente het moment van storten van de uitkering en de datum van afschrijven
van de huur, zorgverzekering en energielasten beter op elkaar af te stemmen. En ook om inzicht te
hebben en bewust te zijn van de impact van de korting of laat betalen van een uitkering.
Om draaideurbijstandsgerechtigden en misbruik door werkgevers te voorkomen is registratie
wenselijk. Een herhaalde aaneenschakeling van Werk-WW- (aanvullende)bijstand met bijbehorende
bureaucratie en inkomensinstabiliteit doet het schuldenrisico bij de werknemers toenemen.
De groep werkende armen wordt moeizaam bereikt. Een deel van deze groep heeft een inkomen
onder bijstandsniveau en komt in aanmerking voor een aanvulling vanuit de bijstand. De procedure
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schrikt echter af waardoor inwoners kiezen om ervan af te zien. Waaronder alleenstaande moeders
met kinderen.
De PvdA Ridderkerk pleit ervoor om voor inwoners die een herhaald beroep doen op de
Participatiewet en voor inwoners die een beroep doen op een aanvulling van hun inkomen, de
procedures waar mogelijk te vereenvoudigen en te versnellen.
In het kader van preventie is het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid to het betalen van
de vaste lasten door wijkteams, klantmanagers en schuldhulpverlening belangrijk. Op dit moment
maken 96 huishoudens er gebruik van. Dat is minder dan 10% van de minimahuishoudens.
T: Wij vragen de toezegging aan het college om te onderzoeken op welke wijze de procedures rond de
overgangen in en uit de bijstand en de wisselende aanvullingen op loon uit arbeid kunnen worden
vereenvoudigd en versneld.
Acute tandartskosten minima
Inwoners met schulden of levend rond het bestaansminimum hebben niet altijd hun zaakjes op orde.
Dat is duidelijk omschreven en met redenen omkleed in de onderzoeken onderliggend aan ‘Mobility
Mentoring’ en in het rapport ‘Weten is nog geen doen’.
In Ridderkerk wordt het pijnlijk zichtbaar rondom acute tandartskosten.
De gemeente verwijst naar een (aanvullende) zorgverzekering voor minima. Niet altijd is dat een
adequate oplossing bij acute kiespijn. Aanspraken die gedaan worden op het MMO of Noodfonds
worden afgewezen. Deze fondsen worden onderbenut. Aanspraken op bijzondere bijstand worden
afgewezen en zijn daarnaast vaak niet mogelijk omdat de gelden verstrekt worden in de vorm van
een lening. Iemand in de schuldhulpverlening mag geen schulden maken omdat dan dat traject
wordt gestopt. Vaak wordt gekozen voor de goedkoopst mogelijke tandzorg en dat is het trekken van
tanden en kiezen.
T wij vragen de toezegging van het college om het Noodfonds toegankelijk te maken voor minima
met acute gebitsproblemen. En om in het kader van preventie minima uitgebreid te informeren over
de zorgverzekering voor volwassenen en dat tandartszorg gratis is voor kinderen.
Geef kinderen en jongeren kansen
In navolging van een motie is het schoolmaatschappelijk werk weer terug op de scholen. De
waardering daarvoor is groot. In het kader van preventie is het belangrijk dat het gecontinueerd
wordt. Belangrijk is dat dit werk niet meer betaald wordt uit de incidentele gelden maar dat er een
structurele financiering komt.
De Brede School blijkt een succesvol concept waar veel kinderen met plezier aan deelnemen. De
Brede School wordt herzien in relatie tot de IKC visie. De PvdA Ridderkerk vraagt aandacht voor
behoud van kwaliteit van de Brede School.
Extra aandacht vraagt de PvdA Ridderkerk voor huishoudens waar huiselijk geweld speelt. De
hulpverlening, bereikbaarheid, regie, en snelheid van en mogelijkheden tot handelen zijn
aandachtspunten die direct invloed hebben op het welzijn en de veiligheid van de gezinsleden op
korte en op langere termijn.
Schuldenaren hebben gemiddeld te maken met 14 schuldeisers. Hierdoor kunnen de incassokosten
en deurwaarderskosten in korte tijd erg oplopen. Waardoor mensen het niet meer overzien. De PvdA
Ridderkerk pleit voor het opkopen van goed aflosbare schulden vanuit een fonds waaraan wordt
terugbetaald zodat deze incassokosten worden voorkomen en niet meer drukken op het
aflossingsproces. Het aantal jongeren in de schulddienstverlening neemt toe, zij hebben een
groeiend aflossingspotentieel. Waarom doen we geen pilot met het opkopen van schulden bij deze
groep?
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Vergrijzing
Ridderkerk vergrijst doordat ouderen steeds ouderen worden, doordat er minder kinderen geboren
worden en omdat jongeren al dan niet noodgedwongen wegtrekken.
Deze vergrijzing geeft uitdagingen, waaronder het omgaan met dementie. Ridderkerk streeft ernaar
een dementie vriendelijke gemeente te worden.
Een op de vijf mannen en een op de drie vrouwen krijgt dementie. Dementie treft niet alleen de
patiënt maar ook zijn of haar omgeving. Ruimhartige en snelle ondersteuning van de partners is
belangrijk om te zorgen dat het voeren van het huishouden mogelijk blijft en eenzaamheid wordt
tegengegaan. Het lijkt erop dat hulp vaak laat in het proces wordt aangevraagd.
Dierenwelzijn
Dierenartsen geven aan dat mensen met weinig geld vanwege de kosten soms te lang wachten om
met hun zieke huisdier naar de dierenarts te gaan. In verschillende steden is er daarom een regeling
voor minima in combinatie met een stadspas. Via de Ridderkerkpas kunnen veel zaken worden
aangeschaft of worden vergoedt.
Op basis van landelijke cijfers kan worden gesteld dat in ongeveer de helft van de
minimahuishoudens huisdieren aanwezig zijn. Huisdieren hebben een positief effect op het
welbevinden van hun baasjes. Zij hebben een troostende en zingevend effect en helpen een sociaal
isolement tegen te gaan.
Het afstaan of doen inslapen van huisdieren vanwege de financiële situatie is zeer ingrijpend.
Huisdiereigenaren proberen de kosten voor de dierenarts te betalen door andere uitgaven (tijdelijk)
niet te doen. Er bestaat daardoor een risico op schulden en ondervoeding.
M: wij dienen een motie in om het voor minima mogelijk te maken kosten voor de dierenarts en de
dierenzorgverzekering met de Ridderkerkpas te kunnen betalen.
DIENSTBARE GEMEENTE
Kunst en cultuur
Kunst en cultuur dagen uit om na te denken en maken nieuwsgierig. Dankzij muziek, beelden en
verhalen kunnen we onze eigen voorstelling van de wereld kritisch toetsen en ontwikkelen. Het is
dan ook belangrijk dat kinderen al in aanraking komen met kunst en cultuur. De PvdA Ridderkerk
hoopt dat de vleugel van het gemeentehuis zich kan en wil ontwikkelen tot een Ridderkerks
cultuurcentrum. Kunst is niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen belangrijk. Mensen
met een kleine beurs zouden moeiteloos toegang moeten kunnen krijgen, zodat de blik verbreed en
het hoofd uitgedaagd wordt.
Wij steunen onze lokale kunstenaars, de Kunstroute, de Oudheidkamer, de theater- en
muziekverenigingen en andere culturele instellingen in Ridderkerk. Zo schaft de gemeente naar
aanleiding van een motie die wij samen met GroenLinks hebben ingediend, jaarlijks weer een lokaal
kunstwerk aan.
Participatie inwoners en ondernemers
Het college is bezig met de evaluatie van bewonersparticipatie waarbij de verwachting is dat er een
aanzienlijke verbetering van de inspraak komt. De klachten vanuit betrokken bewoners,
wijkoverleggen en platforms blijven aanhouden. Belangrijkste bron van ongenoegen is dat zij te laat
of niet worden geïnformeerd. En dat de gemeente afspraken niet of te laat nakomt. Het zelfde geluid
horen we met name bij kleine ondernemers zoals winkeliers.
Participatie kan alleen slagen wanneer ook het ambtelijk apparaat daarop ingericht is. Ambtenaren
moeten weten wat participatie is, hoe deze effectief kan worden ingezet en waarde hechten aan de
uitkomst. Dan weten burgers en ondernemers zich gehoord, worden er betere besluiten genomen en
wordt de kloof tussen inwoners en het gemeentebestuur verkleind.
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Meer aandacht voor drugsoverlast, alcoholmisbruik en het gebruik van lachgas
De PvdA Ridderkerk vindt dat de bestrijding van high impact crimes, zoals woningovervallen en autoinbraken, de hoogste prioriteit moet hebben. Speciale aandacht dient er daarbij te zijn voor
kwetsbare groepen, zoals ouderen. Helaas zijn er criminelen actief die bezig lijken zich juist in deze
doelgroep te specialiseren. Wij vinden het belangrijk dat de vrijwilligers van de buurtpreventies
vanuit de gemeente en de politie op adequate wijze worden ondersteund. Zij zijn de oren en ogen in
onze wijken. De financiële bijdrage van de gemeente aan de buurtpreventies is al jaren hetzelfde en
wat ons betreft wordt die bijdrage verhoogd. De boa’s kunnen beter bereikbaar zijn voor de
buurtpreventies. Daarnaast blijft met name het tegengaan van drugsoverlast, alcoholmisbruik en nu
ook het gebruik van lachgas een belangrijk aandachtspunt. Graag zien wij dat het voetpad langs het
speeltuintje bij de Bellamystraat wordt verlicht.
Samen met de SGP en het CDA dienen wij een motie in voor een lokaal verbod op de verkoop van
lachgas.
Voldoende AED’s
Net als de Hartstichting adviseert het Maatschappelijk Burgerplatform om Ridderkerk op te delen in
6minutenzones. Zones waarin mensen binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen krijgen bij een
hartstilstand. Dat maakt het verschil tussen leven en dood en daarvoor zijn voldoende AED’s nodig
verspreid over de gemeente. Betrokken inwoners hebben door middel van inzamelingsacties gezorgd
voor AED’s in diverse buurten. De PvdA Ridderkerk vindt dat de gemeente ook haar
verantwoordelijkheid moet nemen. Het gaat immers om de gezondheid van onze inwoners.
Financiën
De begroting 2020 is structureel in evenwicht. Er zijn genoeg gelden om risico’s af te dekken.
Ridderkerk heeft een behoudende grens getrokken om de reserves niet te ver uit te putten.
Veel onderzoeken naar de consequenties van ambities van het college zijn nog niet afgerond. In 2020
worden een aantal resultaten verwacht. Gekozen wordt om zaken ‘Nieuw voor Oud’ binnen
bestaande budgetten te realiseren. Dat betekent dat er eerder besloten projecten, trajecten en
opdrachten worden gestopt of anderszins worden voortgezet.
T: wij hechten aan transparantie en vragen aan het college de toezegging steeds inzichtelijk te maken
welk ‘Oud’ heeft moeten wijken voor ‘Nieuw’.

Tot slot
De PvdA Ridderkerk vertrouwt op een gemeentebestuur, beleidsmakers en inwoners met
een warm hart en een verstandig hoofd. Wij danken de ambtenaren voor hun inzet om
een begroting voor het komende jaar te presenteren. En wensen de raad en het college
veel wijsheid en collegialiteit toe bij het bespreken ervan.
Namens de PvdA Ridderkerk,
Raadsleden
Burgerleden
Jeroen Rijsdijk
Yvet den Haan
Arianne Ripmeester
Ruud van den Bergh
Jilles Soffree
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