SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN BEGROTING 2020 RIDDERKERK per Fractie
Gem

Nr.
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Vraag

Antwoord

Fractie Burger op 1
R

B

Bo1 01

Pag. 17 wat willen we Er wordt gezegd dat in Ridderkerk ook drugs-afval wordt
bereiken
gedumpt. Is dat afval na produceren? Zo ja waar is dat
gevonden?

R

B

Bo1 02

Pag. 17 wat willen we Hoe is de stand van zaken aangaande de activiteiten
bereiken
rondom de omgevingswet m.b.t. hetgeen hier staat?

R

B

Bo1 03

Pag. 18 wat willen we Evenementen, wordt dat dit jaar opgepakt en afgerond?
bereiken

R

B

Bo1 04

R

B

Bo1 05

Pag. 18 wat willen we
bereiken
Pag. 18 wat willen we
bereiken

Wonen en bouwen, kwaliteitsborging is uitermate belangrijk, hoe loopt dit nu?
Omgevingswet, er moet geïnvesteerd worden in de
nieuwe app, die hoeven wij toch niet ‘uit te vinden’?

R

B

Bo1 06

Pag 19 wat mag het
kosten

Tabel F, lasten wonen en bouwen, begr. Na wijz. 120.000 begr. 2020 -516.000 en verder vergelijkbaar,
graag toelichting

R

B

Bo1 07

Pag. 22 beleidsdocumenten

Wanneer komt het nieuwe verkeerscirculatieplan?

R

B

Bo1 08

R

B

Bo1 09

Pag. 26 economische Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen, hoe vaak wordt het
zaken
ondernemersloket bezocht?
Pag. 34 media
Wanneer moet de bibliotheek uit het huidige pand? Is er
al besloten waar de bibliotheek gehuisvest wordt?

R

B

Bo1 10

Pag. 35 bestaand beleid

Werkt Ridderkerk al volgens de nieuwe gedragscode
Flora-Fauna?
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Af en toe wordt er in het buitengebied hennepdumping aangetroffen door de boa’s. Hier zijn
geen harde cijfers van. Er wordt gekeken naar een digitale registratievorm van handhaving
waarbij deze cijfers wel inzichtelijk worden. In dergelijke gevallen wordt er altijd contact gezocht met de politie, om te kijken of de veroorzaker kan worden achterhaald.
We liggen op koers om er eind 2020 ermee te kunnen werken. Begin 2020 is het beeld compleet van de vereiste investeringen. De raad zal in de loop 2020 nader worden geïnformeerd.
Verder worden er integrale werksessies georganiseerd en wordt een ICT-implementatieplan
opgesteld
Hiermee wordt bedoeld, zoals in het Collegeprogramma 2018 – 2022 staat, het herzien van
de nota Evenementenbeleid.
Met het opstellen van de nota is nog niet gestart. De verwachting is dat dit medio 2020 is afgerond.
Op dit moment worden er oriënterende gesprekken gevoerd voor een pilotproject in 2020.
De bedoelde applicatie heeft elementen in zich van maatwerk. Het zal door ons gewenste
(administratieve) proces moeten kunnen doorlopen, anderzijds moet de applicatie kunnen
aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet.
De afwijking betreft grotendeels wijziging in de toerekening over programma ’s en taakvelden van de BAR-bijdrage. Dit is slechts een verschuiving van lasten over de taakvelden zonder effect op het saldo van de begroting. Verder vervallen in 2020 t.o.v. 2019 de incidentele
lasten voor het digitaliseren van bouwdossiers.
Het huidige verkeerscirculatieplan is een deelplan in het huidige (modulair opgebouwde)
verkeersplan. Dit vervalt met de komst van het integrale Mobiliteitsplan Ridderkerk. Binnen
de kaders van het Mobiliteitsplan wordt vanuit het ontwikkelperspectief Centrum een voorstel gemaakt voor de verkeerscirculatie rond het centrum. Zo bewaken we de integrale aanpak.
Het bedrijfsloket is iedere derde woensdag van de maand geopend en wordt incidenteel bezocht. Het is voornamelijk een service die aan het einde van het jaar wordt geëvalueerd.
Het huurcontract op de huidige locatie loopt per 1 oktober 2020 af. Er loopt een onderzoek
naar 3 optionele locaties, te weten de huidige locatie, locatie Koninginneweg 150 en gemeentehuis.
Dit jaar wordt een keuze gemaakt uit een van deze locaties.
De link in de begroting verwijst inderdaad naar een gedateerde gedragscode. De Flora- en
faunawet is immers per 01-01-2017 opgegaan in de Wet natuurbescherming. Op advies van
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gekozen om niet meer een eigen gedrags-
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Gem.

R

B

Nr.

Bo1 11

Bladzijde / onderwerp

Pag. 36 media

R

B

Bo1 12

R

B

Bo1 13

Pag. 37 openbaar
groen
Pag. 46 basishulp

R

B

Bo1 14

Pag. 55 indicatoren

R

B

Bo1 15

Pag. 62 indicatoren

R

B

Bo1 16

R

B

Bo1 17

Pag. 69 overige lokale heffingen
Pag. 96 GRNR

Vraag

s.v.z. rondom RTV Ridderkerk en het vormen van streekomroep

Antwoord

code op te stellen maar om aan te sluiten bij een bestaande goedgekeurde en geldige gedragscode. Zo’n gedragscode geldt voor heel Nederland en niet alleen voor één gebied of
plaats.
Voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied wordt gebruik gemaakt van de gedragscode van de Unie van Waterschappen. Ook in de onderhoudsbestekken wordt aangegeven dat de aannemer verplicht is zich te houden aan de uitgangspunten, aanvullende
maatregelen, voorschriften en/of beperkingen van een door de RvO goedgekeurde en geldige gedragscode.
Na de vastgestelde indeling van streekomroepen zetten de OLON (overkoepelende orgaan
van alle lokale omroepen) en NLPO (samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale
publieke omroep in Nederland) deze ontwikkeling verder in gang.

Op dit moment werkt de RTV Ridderkerk samen met de andere omroepen in de streek:
- RTV Papendrecht.
- Merwe RTV (Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam).
- ATOS (Zwijndrecht en Hendrik- Ido Ambacht).
Samenwerking is er onder andere op het gebied van programmuitwisseling, kennisdeling en
het delen van faciliteiten.
Wanneer is de verbindende route tussen de Gorzen en
Dat is nog onduidelijk. Eerst moet worden gekeken naar interne capaciteit, type wandelpad
Crezeepolder gereed?
en zorg voor flora en fauna.
Nieuwe aanbieder Ridderkerkpas, hoe is dit afgerond met Volgens de wet- en regelgeving met betrekking tot aanbesteding, was het noodzakelijk deze
de vorige aanbieder en waarom veranderd?
dienst aan te besteden. De overeenkomst met de huidige aanbieder zal per 31 december
2019 worden beëindigd. De uitrol van de mantelzorgpluim in november 2019 zullen zij nog
verzorgen, waarna per 1 januari 2020 de nieuwe partij de uitrol van de Ridderkerkpas over
zal nemen.
Lucht, hoe wordt dit bedoeld?
De bronnen die Waarstaatjegemeente.nl gebruikt voor deze gegevens zijn Telos - Duurzaamheidsbalans en RIVM.
Deze indicator geeft de mate van afwezigheid van luchtverontreiniging aan. De score is gebaseerd op de voorraad lucht op basis van CO2, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog). Dus hoe dichter bij 100,
hoe beter de luchtkwaliteit. Het landelijke gemiddelde staat op 74. Dus met deze indicator
geven de resultaten van Waarstaatjegemeente aan dat we iets boven het landelijk gemiddelde zitten (Ridderkerk: 77).
Het betreft het resultaat over 2017. Op Waarstaatjegemeente.nl zijn nog geen cijfers bekend
van 2018.
Koopwoningen/huurwoningen, cijfers van 2017, hoe is
Op waarstaatjegemeente.nl zijn nog geen cijfers bekend van 2018. Wij baseren ons op
dat nu?
waarstaatjegemeente.nl. Er is navraag gedaan wanneer de cijfers van 2018 beschikbaar komen.
Waarom afschaffen tarief voertuigen en waarom afschaf- Deze tarieven blijken in de praktijk niet te zijn toegepast. Zie hierover meer in de Belastingfen tarief benzinepompinstallaties?
nota 2020 die wordt behandeld in de raadsvergadering van 17 oktober.
Risico: vervoersbedrijf enz. graag toelichting
Deze tekst is abusievelijk terechtgekomen bij de risico’s en heeft geen enkele relatie met de
GR Nieuw-Reijerwaard.

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie na B&W 15-10-19

2

Gem.

R

B

Nr.

Bo1 18

Bladzijde / onderwerp

Pag. 132 subsidies

Vraag

Graag uitsplitsing en uitgebreid overzicht subsidies

Antwoord

Het grootste risico van de GRNR is een niet sluitende grondexploitatie, waarvan de gemeente Ridderkerk 1/3 van het tekort dient te dekken.
In het overzicht staan de subsidieplafonds. Eerst nadat de begroting is vastgesteld wordt bepaald welke concrete subsidies dit betreft.
Overeenkomstig de RIB van 20 september 2019 zal vanaf februari 2020 tweemaal per jaar
een overzicht van de verstrekte subsidies worden gepubliceerd in de Blauwkai en is een actueel overzicht beschikbaar op de website. Bij de jaarrekening is een totaaloverzicht van de
verstrekte subsidies pas mogelijk.

Fractie CDA
R

B

CDA 01

R

B

CDA 02

R

B

CDA 03

R

B

CDA 04

R

B

CDA 05

R

B

CDA 06

R

B

CDA 07

Blz 11.Digitalisering
Hoe zorgen wij ervoor, dat onze inwoners permanent beontwikkelt zich steeds schermd blijven in deze kwetsbare en toenemend afhansneller voor de burger kelijke digitale samenleving? Denk hierbij aan de vele digitale lekken bij bedrijven en overheidsinstellingen.

Om de gegevens van onze burgers te beschermen implementeren we organisatorische, juridische, technische en fysieke informatiebeveiligingsmaatregelen. Denk hierbij aan:
- Het uitvoeren van risicoanalyses en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten;
- Gerichte autorisaties;
- Virusscanners en firewalls;
- Beveiligde serverruimtes;
- Enzovoorts.

Als gemeente leggen we over onze informatieveiligheid via de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) jaarlijs verantwoording af aan de gemeenteraad en de landelijke toezichthouders.
Blz 13 Bezoeken aan Hoe worden de klachten van de wijk gemonitord en hoe
De wijkregisseurs bewaken de voortgang van de afhandeling van klachten uit de wijken. Zij
wijken en bedrijven
verloopt de terugkoppeling naar de burger?
bewaken dat er terugkoppeling plaatsvindt vanuit de organisatie of zij verzorgen zelf de teetc.
rugkoppeling.
Blz 17 RIEC Vermen- Welk beleid passen we toe, om de reeds mogelijk aanwe- Onze aanpak van ondermijning is zowel preventief als repressief van aard en maakt onderging van onder- bozige “onderwereld” verder te reduceren?
deel uit van het Integraal Veiligheidsbeleid. Preventief onderwerpen wij vergunningsaanvravenwereld
gen aan een integriteitstoets (de zgn. “Bibob-toets”), geven wij voorlichting over het herkennen van ondermijning en onderzoeken wij binnengekomen signalen. Ook controleren wij integraal onze bedrijventerreinen en horecaondernemingen.
Blz.17 Evenementen- Voor wanneer staat dit ‘nieuwe; evenementenbeleid geZie vraag Bo103.
beleid
pland?
Blz. 18 Drugsoverlast

In hoeverre is het in Ridderkerk (aan de hand van de
APV ) verboden om een lachgas winkel te beginnen?
Blz. 18 Evenementen- Wat is het exacte doel van het op stellen van een evenebeleid
mentenbeleid?
Blz 21 Veiligheid van
de haven door toename containervervoer per schip

In welke mate is het vervoer over water gestegen, en wat
zijn daaraan verbonden gevaren?
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Hierover is in de APV niets opgenomen. De verkoop van lachgas is vooralsnog niet verboden.
Het doel van het evalueren en actualiseren van de nota Evenementenbeleid is om samenleving, bezoekers én organisatoren van evenementen blijvend en veilig te laten genieten van
evenementen die in Ridderkerk worden georganiseerd.
De exacte toename van containerschepen is momenteel niet bekend. Dit jaar en volgend
jaar zal de scheepvaart verder toenemen met 2,5% respectievelijk 1,5% volgens Maritiem
Nederland (platform voor het gehele Maritieme cluster). Bij ons is niet bekend dat er zich afgelopen periode onveilige situatie situaties op het water hebben voorgedaan.
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Blz 21 Terugdringen
van het niet noodzakelijk autoverkeer

R

B

CDA 08

R

B

CDA 09

R

B

CDA 10

R

B

CDA 11

R

B

CDA 12

R

B

CDA 13

R

B

CDA 14

R

B

CDA 15

Vraag

Antwoord

Welke voorzieningen denken we dan aan? houden we
wel voldoende rekening met de oudere en minder valide
burger?

Hierbij denken we aan meer fysieke ruimte creëren voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en het verbeteren van het openbaar vervoer (conform de HOV-visie en de uitwerking hiervan die momenteel plaatsvindt). Maar ook: inzetten op deelmobiliteit en afspraken
met bedrijven over mobiliteit van werknemers. Een belangrijk aspect binnen mobiliteit is de
toegankelijkheid van de openbare ruimte en de toegankelijkheid van OV-haltes.
Blz. 22 Onderhouds- Waarom staat het “verhogen van het onderhoudsniveau
Dit staat wel genoemd onder het kopje ‘onderhoud van wegen, fietspaden, straatmeubilair,
verkeersmaatregelen (bebording / markeringen)’.
niveau
van de openbare ruimte” hier niet genoemd?
De andere aspecten van de openbare ruimte komen in de andere programma’s van de begroting aan de orde. Zoals openbaar groen op pagina 35.
Blz. 23 StallingsmoWorden bij bushaltes en carpoolplaatsen ook meer veiBij het realiseren van stallingsvoorzieningen bij bijvoorbeeld HOV-haltes wordt de (sociale)
gelijkheden
lige stallingmogelijkheden voor fietsen gerealiseerd?
veiligheid zeker meegenomen bij de inrichting van de fysieke ruimte (open, licht, voldoende
verlichting, herkenbaarheid etc.).
Blz 27 Beleid t.a.v
Wat is onze zienswijze. Er zijn bemerkingen en klachten Mogelijk maken dat braderieën worden georganiseerd, maar dat deze geen overlast veroorBraderieën
over de hoogte stage gelden.
zaken voor bewoners en winkeliers.
Stagelden zijn een verantwoordelijkheid van de organisatoren van de evenementen.
Blz. 27 Leegstand
Is bij de speerpunten ook aandacht voor de leegstand
Voor winkelpanden in het centrum is dat onderdeel van het nog te presenteren Ontwikkelpanden
van bedrijfspanden en het mogelijk een andere bestemperspectief centrum. Kantorenleegstand en leegstand van bedrijfspanden zijn niet van dien
ming geven?
aard, dat dit prioriteit heeft. Er is voor die categorieën geen problematische leegstand. Initiatieven uit de markt worden altijd per geval bekeken.
Blz. 28 Dutch Fresh
Doel is om meer samenwerking te realiseren -> welke ac- Momenteel wordt er gewerkt aan een gebiedsperspectief Dutch Fresh Port. De bouwstenen
Port
ties worden hiervoor in gang gezet om dat te realiseren of zijn o.a. bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. Rond deze bouwstenen wordt de sais dat nog in onderzoek?
menwerking georganiseerd.
Blz. 32 Laaggeletterd- Welke acties worden ondernomen om dit percentage De coördinator basisvaardigheden wordt hiervoor ingezet. Zij heeft o.a. als een van haar taheid
omlaag te krijgen?
ken om meer bekendheid te geven aan het onderwerp. Dat doet zij door activiteiten zoals:
De informatie is van 2013, wat is de huidige stand
- een presentatie voor de klantmanagers werk van de Gemeente Ridderkerk over het
van zaken, mede gelet op de instroom van statusaanbod van de verschillende trajecten basisvaardigheden, specifiek gericht op hun
houders?
vraag naar aanbod voor klanten.
- een training van schuldhulpmaatjes in o.a. het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid.
Vervolgens inventariseert zij de behoefte. Op basis van de inventarisatie worden passende
trajecten opgezet, zodat laaggeletterden (of mensen die beperkingen ervaren op het gebied
van basisvaardigheden) (beter) kunnen participeren in de samenleving.
Statushouders worden hierbij in eerste instantie niet meegenomen. Zij vallen buiten de doelgroep laaggeletterden, omdat zij nog inburgeringsplichtig zijn. Als zij aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan, (meestal tussen de 1 en 3 jaar) worden zij wel tot de doelgroep gerekend.
Een nieuw onderzoek naar de aantallen laaggeletterden vindt, naar verwachting, in 2020
plaats, met de landelijke aanpak laaggeletterdheid 2020-2024.
Blz 35 Nieuw contract Welke financiële gevolgen heeft dit voor Ridderkerk in re- In 2020 nog geen gevolgen. Wel neemt de bijdrage van de provincie in 2022 met 20% af. In
NRIJ
latie met de afbouwende bijdrage van Rotterdam en Zuid- 2026 zijn Rotterdam en de provincie juridisch helemaal niet meer gehouden aan een bijdrage. In aanloop daarnaartoe verbeteren we nu de organisatie en aansturing, en kijken we
Holland?
zelf scherper naar wat we willen in de groengebieden die worden beheerd door NRIJ. De
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R

B

CDA 16

Blz. 35 Landschapspark Eiland IJsselmonde

R

B

CDA 17

R

B

CDA 18

Blz. 36 RTV Ridderkerk
Blz. 38 Cultuurpresentatie

R

B

CDA 19

R

B

CDA 20

R

B

CDA 21

R

B

CDA 22

R

B

CDA 23

Vraag

Antwoord

groenvisie van de gemeente past hier goed bij. Daarbij kijken we ook naar slimme oplossingen waardoor beheerkosten afnemen maar kaders als beleving en biodiversiteit gestand blijven.
Zijn er al projecten van uit Ridderkerk aangedragen waar- Voor de Visie Landschapspark IJsselmonde wordt voor geheel IJsselmonde een uitvoevoor cofinanciering gewenst is en zo ja, welke?
ringsprogramma gemaakt. Alle deelnemende gemeenten kunnen daarvoor projecten aandragen. De Landschapstafel gaat hiervoor ook actief gemeenten benaderen in de vorm van
werksessies. Deze worden in november georganiseerd. Daarna zal het uitvoeringsprogramma gevuld worden.
Wat zou dit kunnen betekenen voor onze lokale omroep? Op dit moment zijn er geen consequenties voor de lokale omroep in Ridderkerk. De streek
waarbinnen Ridderkerk valt, is geen onderdeel van de huidige pilotperiode.
De opgenomen tekst is niet compleet?
Onder het kopje ‘Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie’ komt achter de
zin: ‘Het voordeel betreft met name het wegvallen van de incidentele kosten 2019 van de
kunsttoepassing in het.’ de tekst ‘centrum’.

De naam van taakveld ‘5.3 Cultuurpresentatie …….’ in de grafiek van Lasten en Baten is afgebroken. De volledige naam van het taakveld moet zijn ‘5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie’.
Blz. 42 Zorgverlening We willen blijven voldoen aan de uitvraag naar zorgverle- Bij de overlegtafel Begeleiding is de stijging van de kosten een onderwerp van gesprek met
ning -> hoe gaan we de stijging van de kosten opvangen? de aanbieders. Verder zoeken we naar mogelijkheden om de nulde lijn te versterken en
meer algemene voorzieningen in te zetten.
Blz 45 Nieuwe aanWat is de reden, dat er voor een nieuwe aanbieder is ge- Volgens de wet- en regelgeving met betrekking tot inkoop, is het noodzakelijk deze dienst
bieder Ridderkerkpas kozen?
aan te besteden. De overeenkomst met de huidige aanbieder is per 31 december 2019 beeindigd. De uitrol van de mantelzorgpluim in november 2019 zullen zij nog verzorgen,
waarna per 1 januari 2020 de nieuwe partij de uitrol van de Ridderkerkpas over zal nemen.
Blz. 46 Arbeidspartici- Hier gaan we in investeren maar hebben we daar ook
De structurele investeringen in het fundament hebben onder andere als doel om ervoor te
patie
voldoende bemensing voor en vooral ook de juiste bezorgen dat we voldoende gekwalificeerd personeel hebben om deze taken uit te kunnen
mensing?
voeren.
Blz. 51 AED´s
Welke maatregelen neemt de gemeente om binnen RidWij streven naar volledige dekking met Automatische Defibrillators (AED’s) in Ridderkerk,
derkerk voor een volledige dekking van AED´s te zorgen. zodat wordt voldaan aan de norm van zes minuten. Wij brengen bijvoorbeeld via informatie
aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties www.hartslagnu.nl onder de
aandacht, zodat alle AED’s in beeld worden gebracht. Het uitgangspunt hierbij is dat inwoners zo zelfredzaam mogelijk dienen te zijn en dat de gemeente hierin een faciliterende rol
heeft. Om deze reden zullen wij vanuit de gemeente onder meer buurtbewoners stimuleren
om bijvoorbeeld via platform Buurt AED.nl van de Hartstichting een inzamelactie te houden
voor de aanschaf van een AED met buitenkast.
Naast onze faciliterende rol stellen wij geen financiële middelen beschikbaar voor de realisatie van een dekkend netwerk aan AED’s in de gemeente Ridderkerk.
Blz 56 Het beleid is
Welke winkelcentra worden hier gekenmerkt?
Naast het centrum, waarvoor het Ontwikkelperspectief wordt opgesteld, maken De Werf,
gericht op het verster- Wat is het beleid van de overige winkelcentra, die tevens Vlietplein en Dillenburgplein deel uit van het Kernwinkelgebied (zie Detailhandelsvisie Ridken van drie winkelde functie van dagelijkse boodschappen hebben?
derkerk) van Ridderkerk. Het beleid is het kernwinkelgebied te versterken. Voor de overige
gebieden
winkelgebieden en –strips is het beleid om het conform bestemming te laten functioneren en
tegelijkertijd ook open te staan voor alternatieve invulling.
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CDA 24

Blz. 58

Vraag

Antwoord

Hoe staat het met de hernieuwde weg indeling van het
laatste gedeelte van de Kerkweg

In het laatste doodlopende gedeelte van de Kerkweg zijn er te weinig parkeerplaatsen. Door
een herinrichting kunnen er extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Hiervoor moeten we
als gemeente een stukje grond kopen. Er ligt een tekening, welke is afgestemd met bewoners. Er wordt op dit moment een voorstel opgesteld.

Er wordt aangegeven dat de uitkomsten van het project
overheidsparticipatie verder uitgewerkt wordt. Is aan te
geven welke casussen m.b.t. overheidsparticipatie afgelopen jaar zijn besproken?
Is aan te geven welke participatie instrumenten afgelopen
jaar zijn uitgewerkt
Wat is de reden dat de aanjaaggroep niet is ingezet afgelopen jaar?
Kunt u aangeven wat de invoering van de Wkb betekent
op financieel en op personeel vlak?

Het afgelopen jaar heeft de nadruk gelegen op het evalueren van de participatie-instrumenten die door wijkregie worden ingezet. De wijkregisseurs spelen in hun werk in op initiatieven vanuit de wijk en passen daarbij het gedachtengoed van “Ridderkerk dragen wij samen”
toe.
Het huidige instrumentarium wordt geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van die evaluatie wordt beoordeeld welke instrumenten nadere uitwerking behoeven.
De beschikbare ambtelijke capaciteit is dit jaar met name ingezet op de evaluatie van de
participatie-instrumenten en op het inspelen op initiatieven vanuit de wijk.
Dit kunnen wij nog niet aangeven. De effecten moeten nog worden doorgerekend voor de
gemeente Ridderkerk. Financieel is wel duidelijk dat de bouwleges moeten gaan dalen. Onduidelijk is nog in welke mate dit gaat gebeuren.
Op personeelsvlak is duidelijk dat in de eerste periode extra toezicht en handhaving nodig
zal zijn. Dit komt omdat de regelgeving voor iedereen nieuw is, partijen moeten wennen aan
de nieuwe werkwijze. Ook zullen er partijen zijn die de ‘randen’ van de nieuwe regelgeving
gaan opzoeken. Dat maakt de urgentie van toezicht en handhaving in de eerste periode nog
groter. Bedrijven en burgers zullen in de beginfase meer behoefte hebben aan overleg; met
name omdat men niet zeker is over de nieuwe manier van werken. Er zullen zelfs extra medewerkers aangetrokken moeten worden om deze stroom goed te kunnen verwerken.
De wet zal geleidelijk worden ingevoerd; eerst voor eengezinswoningen en dergelijke en later voor meer risicovolle gebouwen zoals hoogbouw. Daardoor is in de beginperiode ook
nog steeds capaciteit nodig voor toetsing vooraf.
De afgelopen jaren zijn alle senioren in Ridderkerk aangeschreven voor het bijwonen van
een bijeenkomst. De animo voor deze bijeenkomsten liep terug. Om deze reden is ervoor
gekozen, de bijeenkomsten op verzoek te organiseren. Het afgelopen jaar is er één verzoek
binnengekomen. Via ouderenorganisaties, verzorgingstehuizen en contacten van de brandweer en politie wordt deze behoefte gepeild.
Zie antwoord vraag Bo1 06.

Fractie ChristenUnie
R

B

CU 01

Blz 13 – Overheidsparticipatie

R

B

CU 02

R

B

CU 03

R

B

CU 04

Blz 13 – Overheidsparticipatie
Blz 13 – Overheidsparticipatie
Blz 16 – gevolgen
Wkb

R

B

CU 05

Blz 18 – Senioren en
Veiligheid

R

B

CU 06

Blz 19 – Lasten Wonen en Bouwen

R

B

CU 07

Naar behoefte worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hoeveel bijeenkomsten zijn er het afgelopen
jaar geweest en hoe wordt de behoefte gepeild?

De lasten nemen ten opzichte van 2019 flink toe. Kan er
een financiële uitsplitsing worden gegeven van de (grootste) onderdelen van deze kostenstijging?
Blz 23 – Werkgevers- Welke concrete resultaten zijn er deze collegeperiode al
aanpak stimulering
geboekt met werkgevers?
duurzame mobiliteit

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie na B&W 15-10-19

Dit onderwerp wordt samen met De Verkeersonderneming opgepakt. Sinds eind 2017 is het
platform Samen Bereikbaar actief. Momenteel zijn 18 organisaties bij dit platform aangesloten. Deze organisaties werken aan de ambitie om 10% van het aantal autoverplaatsingen in
de spits te reduceren. Vanuit het platform Samen Bereikbaar worden bedrijven via diverse
kanalen actief benaderd om deel te nemen aan het platform. Via bestaande contacten of bijeenkomsten worden bedrijven geïnformeerd over de mogelijkheden en voordelen die te behalen zijn voor de bedrijven en medewerkers.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

CU 08

Blz 25 – Indicatoren
langzaam verkeer

R

B

CU 09

R

B

CU 10

R

B

CU 11

R

B

CU 12

R

B

CU 13

R

B

CU 14

R

B

CU 15

Vraag

Antwoord

In de inventarisatiefase van het te ontwikkelen Mobiliteitsplan is een uitgebreid fietsonderzoek uitgevoerd (fietsparkeren, fietsroutes en fietsbeleving). In het Mobiliteitsplan wordt een
voorstel opgenomen over monitoring, waarbij het denkbaar is om de genoemde onderzoeken periodiek te herhalen om te kunnen zien of het gevoerde beleid voldoende resultaat
biedt. Dit geldt ook voor voetgangers.
Blz 27 – ArbeidsWelke projecten lopen er op dit moment om arbeidsmarkt Bij het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR) wordt gewerkt aan het ontwikkelen van
markt, werk en onder- en onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten?
werkleertrajecten waar we bij aangesloten zijn.
wijs
Blz 31 – VolwasseIn de programmabegroting staat dat er een behoefte inZie antwoord vraag CDA 14.
neducatie
ventarisering komt. Tot nu toe werd de behoefte van
deelnemers gesignaleerd door klantmanagers, wijkteams,
SchuldHulpMaatjes en welzijnsorganisatie. Hoe krijgt
deze aanvullende behoeftepeiling vorm?
Blz 36 – Iedereen een Kunt u aangeven welke stappen afgelopen jaar zijn gezet Begin 2019 is er overleg geweest met Facet, SenW en een basisschool. Afgelopen maand
A-diploma
mbt het overleg met partners?
is overleg geweest met een andere basisschool.
Blz 42 – StatushouEr wordt gesproken over een nieuwe systematiek per 01- Per 1-1-2020 zal al zoveel mogelijk gewerkt worden conform de doelstellingen die in de
ders
01-2021, waarbij wordt gesteld dat Ridderkerk al m.i.v.
nieuwe wet inburgering worden vastgelegd die per 2021 ingaat.
2020 zo gaat werken. Wat betekent dit in 2020 voor de
Concreet betekent dit dat we in een vroeg stadium al contact hebben met het AZC over de
statushouders en hun inburgeringstraject?
statushouders die naar Ridderkerk komen. Ook zullen vroegtijdig taaltoetsen ingezet worden, waardoor we meer inzicht krijgen welk inburgeringstraject passend is, waarbij de doelstelling is om gecombineerde trajecten in te zetten (inburgering en re-integratie).
Blz 44 – Volksge‘De komende jaren willen we veel meer inzetten op preAls uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord ‘Een gezonder Nederland’ zijn we in de
zondheid
ventie’ Welke doelstellingen uit het nationaal preventie
regio bezig met de totstandkoming van een regionaal preventieakkoord. De speerpunten uit
akkoord (bv,mbt. roken, alcohol en overgewicht ) worden dat akkoord zullen meegenomen worden in het meerjarenbeleidsplan gezondheidsbeleid
overgenomen door de gemeente Ridderkerk
Ridderkerk 2020-2023.
Blz 46 – Welzijn
‘Door de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers kunnen
Door middel van social media, flyers, advertenties en andere media wordt het vrijwilligersmensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen’. Welke ac- werk gepromoot, waardoor inwoners gestimuleerd worden actief te worden of te blijven als
ties worden ondernomen om deze vrijwilligers te werven
vrijwilliger. Door middel van individuele gesprekken en zelftesten krijgen inwoners informatie
en vervolgens te ondersteunen?
en advies over welk soort vrijwilligerswerk het beste bij hen past.
Tevens wordt jaarlijks een activiteit, zoals bijvoorbeeld de vrijwilligersmarkt, georganiseerd
die het vrijwilligerswerk onder de aandacht brengt.

Blz 47 – Maatwerkvoorzieningen

Er zijn geen indicatoren beschikbaar die het beleid ten
aanzien van stimuleren fietser en voetganger monitoren.
Op welke wijze kan het effect van het gevoerde beleid op
deze onderdelen wel worden gemonitord?

‘opnieuw stellen we middelen vanuit het innovatiefonds
beschikbaar…succesvolle innovaties worden in het bestaande beleid opgenomen’. Welke succesvolle innovaties zijn er in afgelopen jaren al in bestaand beleid verwerkt?

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie na B&W 15-10-19

Er is vanuit Stichting Facet Ridderkerk voortdurende aandacht voor behoeften van vrijwilligers en mantelzorgers en hun eigen mogelijkheden. In opdracht van de gemeente biedt de
stichting hulp aan. Het gaat hierbij om ondersteuning, emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijtzorg, informatie, advies en bemiddeling bij financiële en materiële vragen.
Er zijn nog geen innovaties in het bestaande beleid opgenomen. Op dit moment wordt er gekeken of buurtman/vrouw op genomen kan worden als instrument bij re-integratie. Andere
innovatiesubsidies worden dit jaar geëvalueerd en zo nodig opgenomen in beleidsvoorstellen.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

CU 16

Blz 56 – Versterken
wijkwinkelcentra

R

B

CU 17

R

B

CU 18

Vraag

Welke acties worden er door het college genomen om het
Vlietplein te versterken, nu sporthal Drievliet blijft en De
Lidl vertrekt?
Blz 59 – Accommoda- De gemeente is samen met de bibliotheek gestart met
tie bibliotheek
verkennen. Kunt u iets vertellen over de stand van zaken
m.b.t. deze verkenning?
Blz 83 – onderhoud
Is er naast een planning voor groot onderhoud aan wefietspaden
gen ook een planning voor fietspaden? Zo ja, kunnen we
die krijgen? Zo nee, waarom is deze planning er niet?

Antwoord

Er is overleg tussen de gemeente en de winkeliersvereniging om te komen tot concrete acties.
Zie antwoord vraag Bo1 09.

Jaarlijks worden de wegvakken in Ridderkerk geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie
wordt de planning gemaakt. Dit geldt ook voor de fietspaden. De prioritering van het groot
onderhoud van de fietspaden hangt samen met het nog vast te stellen Mobiliteitsplan. Er
moet eerst duidelijkheid zijn over de toekomstige structuur van de fietspaden in Ridderkerk.
Op dit moment worden de fietspaden door middel van kleinschalig onderhoud veilig gehouden. Na vaststelling van het Mobiliteitsplan wordt het grootschalig onderhoud ingepland. Zo
weten we zeker dat we het juiste doen en wordt kapitaalvernietiging voorkomen.

Fractie Echt voor Ridderkerk deel 1
R

B

EVR 01

BLZ 109

R

B

EVR 02

Blz 109

R

B

EVR 03

Blz 109

Op BLZ 109 staat vermeld dat een begroting in structureel en reëel evenwicht moet zijn. Is dat dan ook het geval als jaarlijks een beroep moet worden gedaan op de
reserve?

Ja, dat is ook het geval als jaarlijks gebruik wordt gemaakt van de reserves. Het meerjarig
inzetten van kapitaallasten- of onderhoudsreserves worden als structurele baten gekwalificeerd en hebben dus geen nadelig effect op het structureel sluitend zijn van de begroting.
Het inzetten van de algemene reserve om jaarlijks een tekort van de begroting sluitend te
maken, maakt dat de begroting niet structureel / reëel sluitend is. Van een structureel sluitende begroting is sprake als de structurele lasten in de begroting gedekt worden door structurele baten.
Waar komt de mutatie salarissen directie , griffie en raad- De Rijks cao heeft gevolgen voor de vergoeding van raads- en collegeleden.
sleden vandaan, er is sprake van een flink bedrag, dat
Door de nieuwe gemeente cao nemen de salarislasten voor de directie en griffie toe.
niet besteedt is aan raadsleden.
Daarnaast zijn vanaf 2020 de vergoedingen voor de burgerleden in geraamd.
Op blz 109 staat een aantal posten beheerskosten Nieuw De posten op de verschillende bladzijden laten zich niet met elkaar te vergelijken.
reijerwaard RESPECTIEVELIJK 133000, 487000,
Pag. 93 – Verbonden Partij GRNR
603000, 629000.
Op BLZ 93 staat bij beheerskosten Nieuw reijerwaard
De deelnemende gemeenten betalen geen algemene bijdrage inwoner- of exploitatiebijNUL
drage op basis van de begroting van de GRNR. De algemene bedrijfskosten zijn onderdeel
Op BLZ 123 staat bij beheerskosten Nieuw Reijerwaard
van de grondexploitatiekosten.
RESPECTIEVELIJK 156000, 63100 VRAAG : hoe zit dit
nu?
Pag. 109 effecten op de begroting van raadsbesluit waardecreatie en beheer GRNR
De regels 2 tot en met 8 in het overzicht hebben allemaal een relatie met het besluit over de
waardecreatie en beheer Nieuw Reijerwaard en dienen in samenhang gezien te worden.
De aangegeven mutaties zijn de uitwerking van het raadsbesluit van 23 mei 2019.
De hogere OZB –opbrengsten (regel 2) worden o.a. veroorzaakt door OZB uit het gebied
Nieuwe Rijerwaard en GRNR. Het betreffende deel is, samen met toekomstige verwachte
OZB (regel 8), nodig om de totale kosten (regel 3-6) te dekken.
In 2020 en 2021 is de OZB nog onvoldoende om de beheerkosten te dekken en wordt dit
aangevuld uit de algemene reserve (regel 7). Die jaren wordt de OZB aan de GRNR dus
ook niet vergoedt.

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie na B&W 15-10-19
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

EVR 04

BLZ 132

R

B

EVR 05

algemeen

R

B

EVR 06

BLZ 18

R

B

EVR 07

BLZ 36

R

B

EVR 08

BLZ 41

R

R

B

B

EVR 09

EVR 10

BLZ 41

BLZ 43

Vraag

Op BLZ 132 staat dat aan musea 18200 wordt uitgegeven middels subsidies.
Op BLZ 38 staat dat RESPECTIEVELIJK 126000,
93000,93000, 93000,93000. VRAAG: Waar zit het verschil tussen de uitbetaalde subsidie en de veel hogere
bedragen van BLZ 38
De ontwikkelingen rond S+W staan vanzelfsprekend nog
niet genoemd, maar toch is het van belang te weten in
welke orde van grootte de te verwachten kosten zijn van
de nieuwe opzet.
Dit in het belang van de afweging die we moeten maken
in een begroting met weinig ruimte!
Ondermijning is een groot maatschappelijk probleem.
Daarom heeft de gemeente het project Ondermijning in
het leven geblazen. Dit roept de vraag op hoe de gemeenteraad op de hoogte gehouden wordt van de resultaten?
Cultuureducatie. Door middel van cultuur vergroten jongeren hun waarnemingsvermogen en verbeeldingskracht.
Valt een cursus fotografie ook onder cultuureducatie?
Kosten van het zorggebruik dalen niet op korte termijn. A)
geldt dit voor alle decentralisaties? b) Zijn er factoren
waaruit blijkt (financieel en aantallen) dat het accent meer
op preventie komt te liggen?
Centrum voor jeugd en gezin. Voor Ridderkerk kwam onder andere een signaal over hoogbegaafdheid. Hoe vaak
speelt dit en welke instrumenten en middelen worden ingezet ter ondersteuning hiervan?

Maatwerkdienstverlening 18- In Ridderkerk is sprake van
een toename van de inzet van jeugdhulp die gecontracteerd is door de gemeenschappelijke regeling. EVR is
niet blij met gemeenschappelijke regelingen omdat het

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie na B&W 15-10-19

Antwoord

Pag. 123 – specificatie van de geraamde mutaties in de algemene reserve
Is slechts een specificatie op de mutaties van de algemene reserve. De verlaging van de balanspost algemene reserve t.b.v. beheerkosten GRNR heeft als tegenhanger de inkomsten
in de begroting. Dit is ook zo opgenomen in de “Samenvatting en analyse op hoofdlijnen”
op pagina 109, regel 7.
Onder het taakveld, zoals genoemd op blz. 38, vallen naast de op blz. 132 vermelde subsidie, ook lasten van monumenten (2020 en verder: € 37.700) en erfgoedbeleid (2020 en verder: € 37.800).

De gemeenteraad zal tijdens de raadsvergadering van 21 november 2019 gevraagd worden
haar wensen en bedenkingen aan te geven over de nieuw op te richten rechtspersoon voor
het beheer en de exploitatie vanaf 1 januari 2020. Onderdeel hiervan is ook een businessplan met begroting. Op basis hiervan wordt inzichtelijk hoe dit zich verhoudt tot de huidige
situatie met Sport en Welzijn.
De gemeenteraad wordt regelmatig schriftelijk op de hoogte gehouden van resultaten, bijvoorbeeld van onze integrale acties op de bedrijventerreinen. Daarnaast organiseren wij, in
samenwerking met het RIEC, periodiek een themabijeenkomst over ondermijning voor raadsleden.
Dat klopt.

Ja, op dit moment geldt dit voor alle decentralisaties.
Dit zien we nu, bijvoorbeeld, voorzichtig terug in de stijging van de inkoop van lichtere vormen van hulp (wijkteam) ten opzichte van de regionale specialistische hulp (GRJR).
Het signaal ‘hoogbegaafdheid’ is voortgekomen uit de werkwijze ‘Signalen ophalen’. Deze
werkwijze is in 2018 uitgevoerd. Dit betreft kwalitatieve data verzameld onder JGZ-professionals. Dit betekent dat ‘hoogbegaafdheid’ een thema is waar professionals van het CJG
vaak mee te maken hebben/ vragen over krijgen in de praktijk. Kwantitatieve data (cijfers)
over hoogbegaafdheid worden niet verzameld door het CJG.
Het CJG ziet een toenemende trend in deze vragen. Ze signaleren, bespreken en verwijzen
door waar nodig. Ook de pedagoog van het CJG krijgt veel ouders met vragen op dit gebied.
Op dit moment wordt nog geen instrument gebruikt. De wens is dit wel op te gaan pakken
door te investeren in het signaleringsinstrument “kleine kinderen, grote sprongen”.
In samenwerking met de uitvoeringsorganisatie GRJR wordt, op basis van de beschikbare
data, de trend geanalyseerd. Hiervoor zijn naar verwachting geen extra kosten te verwachten.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

EVR 11

BLZ 48

R

B

EVR 12

BLZ 48

Vraag

moeilijk bijsturen is als het fout gaat. VRAAG: wie onderzoekt de geconstateerde trend? Zijn op korte termijn nog
extra kosten van onderzoek te verwachten?
Bijstand. Uit het rekenkamerrapport volgt dat opleiding
een belangrijk instrument kan zijn om de mensen die
jobready zijn maar geen of een verkeerde startkwalificatie
hebben duurzaam te laten uitstromen. A) Onder welk
nummer valt het opleidingsbudget voor bijstandsgerechtigden? B)Hoe groot is dit opleidingsbudget? C) Hoeveel
mensen maken naar verwachting gebruik van dit budget?
Openbaar vervoer voor ouderen. Er is een vast bedrag
opgenomen terwijl op basis van werkelijk verbruik wordt
afgerekend. Hoeveel ouderen hebben een gratis-reis-product afgenomen en hoeveel unieke ouderen hebben gebruik gemaakt van die prachtige RET-bussen? Is bekend
hoeveel CO2 uitstoot inmiddels is bespaard sinds de invoering?

Antwoord

A.
B.

Opleidingskosten vallen onder de nummers 6.4 en 6.5.
Kosten voor opleiding vallen onder het re-integratiebudget en middelen ingevolge de
Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Het re-integratiebudget is niet verder onderverdeeld in een budget voor opleidingen. De doelgroep voor de WEB is groter dan de doelgroep voor de participatiewet.
Het aantal mensen dat een opleiding volgt wordt niet apart gemonitord.
De stand van zaken over het gebruik van gratis openbaar vervoer in Ridderkerk (peildatum
2 oktober 2019) is als volgt:
- 10934 AOW-gerechtigden in Ridderkerk
- 6763 AOW-gerechtigden hebben het product tot op heden aangevraagd.
- 5851 AOW-gerechtigden hebben het product op hun OVChipkaart geladen en kunnen
het product dus gebruiken.
- 4175 is het aantal AOW-gerechtigden dat het product daadwerkelijk gebruikt heeft.
Er is niet bekend wat de CO2 besparing is door de invoering van gratis OV voor AOW-gerechtigden. Dat is erg lastig. Dit is ook niet hoofdzakelijk het doel geweest van de invoering.
Het doel van de invoering was om kansen te bieden voor mensen om te reizen met OV weg
te nemen door de financiële drempel. Dit verbetert de sociale cohesie. Ieder kwartaal krijgen
inwoners die de AOW-leeftijd bereikt hebben een brief dat men hiervoor in aanmerking
komt. Voor het vierde kwartaal dit jaar zijn onlangs weer 200 inwoners aangeschreven.

Fractie Echt voor Ridderkerk deel 2
R

B

EVR 13

R

B

EVR 14

R

B

EVR 15

Blz 17, D. Wat willen
we bereiken, onder
kopje woning- en auto
inbraken
Blz 18, E Wat gaan
we daarvoor doen,
onder kopje Openbare orde en veiligheid/ JEUGD
Blz 18, E Wat gaan
we daarvoor doen,
onder kopje Aanpak
drugsoverlast

Hoeveel vermindering van het aantal inbraken wilt u bereiken (dus gaarne kwantificeren in aantallen of percentage) (Cora van Vliet)

Het aantal woninginbraken is de laatste jaren al sterk afgenomen. Van 137 in 2016 naar 88
in 2018. De eerste helft van 2019 zijn dit er 42. Deze trend willen we voortzetten door eind
2019 onder de 88 woninginbraken te zitten.

De aanpak is gericht op ….. en het bieden van perspectief in de vorm school of werk. Neemt u daarin ook mee
vrijwilligerswerk of dagbesteding? Of valt dit er geheel
buiten? (Cora van Vliet)

Wij vinden het belangrijk dat de jongeren een andere besteding hebben dan het veroorzaken van overlast of het uitvoeren van criminele activiteiten. Samen met de ketenpartners kijken we tijdens de aanpak ook naar andere vormen van vrijetijdsbesteding zoals sport of
muziek.

Hoe wordt er teruggekoppeld aan inwoners wanneer zij
signalen van drugsoverlast aan de politie doorgeven?
(Cora van Vliet)

Er komen bij de politie op verschillende manieren meldingen binnen van drugsoverlast en
drugshandel.
Melding via 0900-8844:
De melder wordt dan altijd teruggebeld. Vaak wordt er door de wijkagent na het onderzoeken van de melding nog contact opgenomen over de afloop. In een aantal gevallen gebeurt dit niet omdat het in het kader van het onderzoek niet wenselijk is.
Melding via Meld Misdaad Anoniem:
Deze meldingen zijn anoniem en kunnen niet teruggekoppeld worden.

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie na B&W 15-10-19
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

EVR 16

R

B

EVR 17

R

B

EVR 18

Blz 18, E Wat gaan
we daarvoor doen,
onder kopje Woningen auto inbraken
Blz 18, E Wat gaan
we daarvoor doen,
onder kopje Senioren
en Veiligheid
Blz. 31, onder kopje
C Beleidsdocumenten

R

B

EVR 19

R

B

EVR 20

R

B

EVR 21

R

B

EVR 22

R

B

EVR 23

R

B

EVR 24

R

B

EVR 25

R

B

EVR 26

Blz. 31, onder kopje
D. Wat willen we bereiken /Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Blz. 31, onder kopje
E. Wat gaan we daarvoor doen? / Passend
onderwijs
Blz. 44, onder kop D
Wat willen we bereiken/ Onderwijsbeleid
en leerlingzaken

Vraag

Antwoord

Is of komt er ook preventief beleid tegen woninginbraDitzelfde geldt voor woninginbraken.
ken? Er wordt hier immers alleen gesproken over bewustmaking voor auto-inbraken. (Cora van Vliet)
U zoekt naar verbindingen TUSSEN organisaties of MET
organisaties en zijn deze verbindingen er dan nog niet?
(Cora van Vliet/Jim Kloos)

Deze verbindingen zijn er al. Samen wordt er gekeken wat we kunnen doen om een veilige
leefomgeving te bewerkstelligen.

Er is dus geen beleidsdocument voor volwasseneducatie.? Dient dit, gezien de plannen, niet te worden opgesteld? (Cora van Vliet/Jim Kloos)
Het aanbod op het gebied van basisvaardigheden is toch
allang bekend? Dat is van ambtelijke zijde al in 2018 zeer
overzichtelijk opgesteld. (Cora v. Vliet)

Er komt een regionaal programma laaggeletterdheid. Dit volgt uit de landelijke aanpak laaggeletterdheid 2020-2024.

Hoe denkt u de samenwerking tussen zorg en onderwijs
te versterken en tegen welke investering? (Cora van
Vliet)

Middels de inzet van de regiefunctie passend onderwijs en jeugdhulp (vanuit de gemeente),
waardoor er o.a. betere verbindingen ontstaan tussen het onderwijs, de wijkteams en de samenwerkingsverbanden. We verwachten dit binnen bestaande middelen te kunnen uitvoeren.
Onder een diploma kan ook een startkwalificatie of hoger worden verstaan. Hiermee wordt
bedoeld dat jongeren van school gaan met een diploma waarmee zij een goede kans hebben op een betaalde baan en goed kunnen participeren in de samenleving. Hiervoor is tenminste een havo- of mbo-diploma op niveau 2 nodig.

Zoveel mogelijk jongeren verlaten school met een diploma. Dit houdt in dat jongeren ook van school af kunnen met een diploma mbo niveau 1, en dus NIET met
een startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. Waarom
stelt u dit uitgangspunt niet wat ambitieuzer en zet daar
minimaal een startkwalificatie neer? (Cora van Vliet)
Blz. 45, , onder kop D Er voldoende kennis is van SDV bij de wijkteams. Wat
Wat willen we bereiwordt met deze zin bedoeld?
ken/ Maatwerkdienst- Hebben de wijkteams nu dan onvoldoende kennis van
verlening 18+/Schuld- SDV? (Cora v Vliet/Jim Kloos)
dienstverlening
Blz 48, onder kopje F. Er wordt behoorlijk ingezet op o.a. Preventie en Welzijn.
Wat mag het kosten? Hoe verklaart u dan dat de lasten voor dit onderdeel al
LASTEN
vanaf 2020 / 2021 zullen gaan afnemen? (Cora van Vliet
Blz 49, onder kopje
Welke waarde kan er worden toegekend aan nr 49, melIndicatoren
dingen Kindermishandeling in Ridderkerk? (Jim Kloos)
Blz 49, onder kopje
Als er geen waarde kan worden toegekend aan nr 49,
Indicatoren
waarom dan niet? Jim Kloos)
Blz 49, onder kopje
Bij indicator 53 staat voor drugsgebruik alleen wietgebruik
Indicatoren
vermeld. Waarom zijn er geen cijfers bekend van andere
vormen van drugsgebruik? (Cora van Vliet)
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Het aanbod op het gebied van basisvaardigheden hangt af van de vraag. Het overzicht van
het aanbod op het gebied van basisvaardigheden moet actueel gehouden worden. Dat is
een taak van de coördinator.

Om meer integraal te kunnen werken, is het nodig om elkaar te kunnen vinden.

De afname heeft als belangrijke oorzaak dat de innovatiesubsidie ad € 220.000 vanaf 2020
wordt omgezet naar een innovatiereserve.
Waarstaatjegemeente.nl / Verwey Jonker Instituut: Kinderen in Tel 2014 % kindermishandeling Ridderkerk 0,44 % en Nederland 0,70%.
Per abuis is de waarde uit 2014 niet opgenomen. De waarde is: Ridderkerk 0,44 % (2014).
De indicatoren zoals ze zijn opgenomen in de begroting zijn vastgesteld. Het onderwerp alcohol en drugs, inclusief de middelen wordt verder uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan
gezondheidsbeleid Ridderkerk 2020-2023. In november 2019 volgt een raadsinformatiebrief
met meer informatie over de resultaten van het huidige actieplan Alcohol en Drugs.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

EVR 27

Blz 50, onder kopje
Indicatoren

R

B

EVR 28

R

B

EVR 29

R

B

EVR 30

R

B

EVR 31

R

B

EVR 32

R

B

EVR 33

Vraag

Antwoord

Hoe denkt u het aantal inwoners dat in armoede leeft gericht naar beneden te krijgen? (Jim Kloos)

Via het bemiddelen naar werk, het uitvoeren van preventieactiviteiten, het bieden van maatwerk en de burger gericht informeren proberen we de inkomenssituatie te verbeteren en financiële problemen te voorkomen.
Blz. 54, onder kopje
Er zijn ambitieuze plannen op het gebied van VolksgeDe afname heeft te maken met het aflopen van het actieplan alcohol en drugs per 2020.
F. Wat mag het koszondheid. Hoe verklaart u dan de forse afname van de
Hiervoor was de afgelopen periode per jaar € 50.000,-- gereserveerd. Een vervolgaanpak
ten, LASTEN Volkslasten al vanaf 2020? (Cora van Vliet)
rondom alcohol en drugs, inclusief eventuele financiële consequenties, wordt meegenomen
gezondheid
in het op te stellen meerjarenbeleidsplan gezondheidsbeleid Ridderkerk 2020-2023. In november 2019 volgt een raadsinformatiebrief met meer informatie over de resultaten van het
huidige actieplan Alcohol en Drugs.
Blz. 55, onder kopje
Indicator 71 lijkt een ‘vreemde eend in de bijt’. Hoe draagt Het betreft de opvang van zwerfkatten die veel overlast veroorzaken. Het terugdringen van
G Indicatoren, indica- deze indicator bij aan hetgeen u wilt bereiken? (Cora van zwerfkatten bevordert de leefomgeving.
tor 71
Vliet)
Blz 63, onder kopje G Waar komen de verhoogde OZB-opbrengsten (zie tekst
Dit betreft hier de bruto verwachte OZB opbrengst die de verdere ontwikkeling van het beIndicatoren / OZB
toename van OZB-opbrengsten verwacht van bedrijven)
drijventerrein Nieuw Reijerwaard met zich mee zal brengen. Bij de eigenaren en gebruikers
niet-woningen
uit Nieuw Reijerwaard vandaan, daar waar de raad heeft van de panden of in aanbouw zijnde panden en of percelen in Nieuw Reijerwaard wordt
ingestemd met het teruggeven van de OZB? (Jim Kloos) OZB geheven. Vergoeding van de OZB geldt alleen voor de OZB die wordt geheven bij
GRNR als eigenaar van bouwgrond.
De opbrengsten uit de OZB worden in eerst instantie gebruikt als dekking voor de vergoeding van de beheerskosten van Nieuw Reijerwaard. Wanneer de OZB opbrengst hoger is
dan de beheervergoeding wordt de OZB die bij de GRNR in rekening wordt gebracht gecompenseerd en als er dan daarna nog een saldo overblijft dan wordt het saldo gestort in de
reserve Nieuw Reijerwaard e.e.a. conform het raadsbesluit van 23 mei 2019.
Blz 92, Paragraaf 5
De BAR krijgt een uitbreiding van het aantal taken en er
De bijdrage neemt af door het aflopen van incidentele bijdragen zoals de Strategische Perwordt een personeelstoename verwacht. Waarop is dan
soneelsplanning en (tijdelijk) personeel, bijvoorbeeld capaciteit voor AIAP, de business case
de verwachting gebaseerd dat onze bijdrage zal vermin- gemeenteapp., en fluctuaties in budgetten voor bedrijfsvoering.
deren i.p.v. toenemen? (Jim Kloos)
Blz. 102, Onder riEr staat in de tekst: Daarnaast is er sprake van bovenge- Dit betreft het risico op hoger dan geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken voor Het
sico’s van HET ZAND middelde kostenstijgingen. Welke zijn dit dan voor de ge- Zand fase 5 en 6 en de Driehoek Het Zand als gevolg van gestegen bouwkosten, ten opmeente? (Jim Kloos)
zichte van de door de gemeenteraad op 11 juli 2019 vastgestelde grondexploitaties in de
Meerjarenprognose Grondexploitaties 2019 (MPG 2019). In enkele gevallen worden meerkosten veroorzaakt door eisen van bijvoorbeeld het Waterschap die leiden tot hogere kosten
dan waarmee rekening was gehouden.
Blz 121, Onder PAS- Waardoor wordt de forse stijging van vaste schuld in
Omdat de investeringen (boekwaarde van vaste activa) toenemen (bijvoorbeeld Gemini) en
SIVA, Vaste Passiva, 2022 veroorzaakt?
de reserves en voorzieningen en de resultaten op grondexploitaties afnemen, wordt een toe(Jim Kloos)
Vaste schuld
name van geldleningen verwacht.

Fractie GroenLinks
R

B

GL 01

toegankelijkheid

Op welke manier is het mogelijk voor inwoners met een
auditieve en/of spraakbeperking om eenvoudig te communiceren met de gemeente? (Ros)

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie na B&W 15-10-19

Inwoners met een auditieve en/of spraakbeperking kunnen via de website ((contact)formulier, maar ook het feedbackformulier onderaan elke webpagina), via WhatsApp, Facebook,
Twitter en de GemeenteApp met de gemeente communiceren. Uiteraard is een brief sturen
ook nog altijd mogelijk.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

GL 02

R

B

GL 03

51 duurzaamheid

R

B

GL 04

Gezondheid, 52

R

B

GL 05

R

B

GL 06

105, financiën

R

B

GL 07

81, LED verlichting

Vraag

Is het college bekend met bijvoorbeeld “teletolk”? een
button op de website waardoor inwoners met auditieve
en/of spraakbeperking met een druk op de knop via een
gebarentalk direct kunnen communiceren met de gemeente. (Ros)
Heeft Ridderkerk beleid om gevelgroen te stimuleren bij
particuliere gebouwen / aan te leggen op gemeentelijk
vastgoed? (Ros)

Antwoord

Wij merken in de praktijk dat inwoners naar het gemeentehuis toe komen. Aan de balies is
een ringleiding geïnstalleerd. Bij gebruik van een gehoorapparaat versterkt de ringleiding het
geluid van het gesprek.
Ja, de teletolk is bekend. Vanwege de beschikbare alternatieven om contact met de gemeente te leggen (zie GL01) is vooralsnog niet voor de teletolk gekozen. Wel volgen wij de
ervaringen van andere gemeenten met dit kanaal/deze dienst.

We hebben nog geen beleid. Dat deze vraag ook leeft onder inwoners blijkt uit onze gesprekken over klimaatadaptatie en groenvisie met alle wijken in
Ridderkerk. Daarom zal dit onderdeel uitmaken van de klimaatadaptatiestrategie die in 2020
ter besluitvorming aan u wordt voorgelegd.
Is na te gaan wat de vaccinatiegraad is binnen de geJa, wij ontvangen elk jaar de cijfers van het RIVM via Stichting CJG Rijnmond. We hebben
meente Ridderkerk? Zo ja wat is deze? (Ros)
onlangs de volgende cijfers ontvangen voor Ridderkerk (verslagjaar 2019):
DKTP: 91,3%*
Hib: 92,1%
HepB: 91,1%
Pneumo: 91,7%
BMR: 91,7%
MenC: 91,5%
DKTP: 94%
DTP: 90%
BMR: 89,3%
HPV: 40,1% (humaan papillomavirus – baarmoederhalskanker), landelijk 45,5%.
Net als in het voorgaande jaar liggen de gemiddelde vaccinatiepercentages voor de meeste
vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) binnen het GGD Rijnmondgebied boven de 90%. De doelstelling van het Global Vaccine Action Plan van de World Health Organization (WHO) om te komen tot een nationale vaccinatiegraad van minimaal 90% voor alle
vaccinaties, wordt daarmee voor de meeste vaccinaties gehaald.
*De DKTP en BMR worden op verschillende leeftijden gezet, vandaar dat er twee cijfers van
beide zijn
Is er vanuit het college een actief beleid om vaccineren te Het college heeft afspraken gemaakt met uitvoeringsorganisatie Stichting CJG Rijnmond om
stimuleren? (Ros)
het Rijksvaccinatieprogramma uit te voeren.
Door welke banken worden de financiële diensten van de De huisbankier/hoofdbankier van Ridderkerk is de BNG. Ook de geldleningen gaan via de
gemeente verzorgd en heeft de gemeente Ridderkerk /
BNG. Een Rabobankrekening wordt gebruikt voor ontvangsten van cliënten van de uitkede Bar organisatie relaties? (naast de BNG) (Ros)
ringsadministratie. De Bar organisatie bankiert met Rabobank.
Wat is het % LED verlichting op het moment en wanneer 2019 - 9 %
zal dit op (bijna) 100% zijn uitgekomen? (Kamsteeg)
2020 - 24 %
2025 - 57 %
2030 - 77 %
2035 - 100 %

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie na B&W 15-10-19
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

R

B

GL 08

17 veiligheid

Is er een actief beleid d.m.v. om fietsendiefstal tegen te
gaan? Is er actieve voorlichting? (Kamsteeg)

R

B

GL 09

17, veiligheid

R

B

GL 10

51 duurzaamheid

Zijn er meerjarencijfers bekend van het aantal fiets- en
scooterdiefstallen? (Kamsteeg)
Wat is de doelstelling 2020-2023 betreffende CO2 reductie voor de gemeente Ridderkerk in %? (Ros)

R

B

GL 11

Bomen

R

B

GL 12

Dierenopvang

Antwoord

Middels het actieplan Veiligheid wordt hier uitvoering aan gegeven. Bijvoorbeeld bij pieken
in de fietsendiefstal of bij hotspots wordt hierover gecommuniceerd of worden er preventietips gegeven.
Ja deze cijfers worden ieder kwartaal aan de gemeenteraad verstrekt.

We volgen het Rijksbeleid, namelijk dat we in 2030 in Nederland bijna de helft (49%) minder
broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dit is de eerste vastgestelde tussenstap
richting een CO2 reductie van 95% in 2050.
Er zijn nu ongeveer 12000 bomen in Ridderkerk. Hoeveel Op dit moment heeft de gemeente Ridderkerk 18.000 bomen in beheer. Het is lastig aan te
komen er bij in de periode 2020-2023? (Ros)
geven hoeveel bomen er de komende jaren bij komen. Dit is afhankelijk van o.a. ziekte en
plagen en de ondergrondse groeiplaats omstandigheden. Door de ondergrondse kabels &
leidingen wordt het steeds lastiger om één op één bomen op de zelfde plaats te planten. Uiteraard wordt gezocht om op andere locaties bomen te planten.
Er is in Ridderkerk een opvang voor knaagdieren. Maar
De gemeente Ridderkerk heeft reeds een overeenkomst afgesloten met de Dierenbeschervoor de overige (wilde) dieren is Ridderkerk aangewezen ming regio Zuidwest over de opvang van gezelschapsdieren bij verschillende locaties in de
op faciliteiten van buurgemeenten. Is Ridderkerk bereid
regio Zuidwest.
te participeren in dierenopvang faciliteiten in buurgemeenten? (Dirks)

Fractie Leefbaar Ridderkerk
R

B

LR 01

R

B

LR 02

R

B

LR 03

Prg. 6

Is de terugkomst van de taken van s en w ook meegenomen
F Wat mag het kosten T.o.v. de programmabegroting van 2019-2022 wordt er in
blz 14
de nieuwe programmabegroting 2020-2023, in 2020 en in
2021 onttrekkingen worden gedaan aan de reserves. Kan
het college toelichten dat na 1 deze wijze is aangepast?
Van geen onttrekkingen in 2020 en 2021 naar wel onttrekkingen in de nieuwe begroting? Ad 250.500 (2020) en
225.000 (2021)
F wat mag het kosten Er is vastgesteld dat er bij Burgerzaken een afname is
blz 14
van klantencontacten, maar een toename in de werkzaamheden. Daarnaast wordt vastgesteld dat er door Internationalisering meer onderzoek moet worden verricht
door de medewerkers, dit zal meer tijd + geld kosten. De
lasten van Burgerzaken worden aanzienlijk lager geschaald dan 2019. In 2019 is dit zelfde fenomeen vastgesteld, daarbij komend dat de lasten in de begroting gewijzigd/verhoogd moesten worden (van 2.025.000 naar
2.116.000) is het dan niet voorbarig de lasten de komende jaren af te laten nemen, terwijl er eenzelfde trend
voordoet? Of op welke manier gaat het college de lasten,
m.b.t. Burgerzaken laten afnemen?
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Nee, ten tijde van het opstellen van de begroting was dit nog niet bekend.
De onttrekkingen 2020 en 2021 betreffen:
De dekking uit de algemene reserve van het geraamde aandeel voor Ridderkerk in de BARkosten van het strategisch personeelsbudget en de dekking van de post uit het collegeprogramma m.b.t. de Business-case gemeenteapp. Deze onttrekkingen waren in de meerjarenbegroting 2019-2022 nog niet geraamd. Het betreft hier incidenteel geld voor incidentele uitgaven.
Het klopt dat door de verdere afname van klantcontacten de lasten aanzienlijk afgeschaald
zijn. Echter niet 1 op 1. Hierdoor ontstaat er enige ruimte om een verschuiving in de werkzaamheden te realiseren. Meer administratie van Back Office naar Front Office, meer tijd
voor onderzoek. Dit gaat in nauwe afstemming met de afdeling Back Office waar de toename van complexe vraagstukken voornamelijk te zien is.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

LR 04

Indicatoren blz 14

R

B

LR 05

Openbare orde en
veiligheid blz 15

R

B

LR 06

R

B

LR 07

R

B

LR 08

R

B

LR 09

R

B

LR 10

R

B

LR 11

R

B

LR 12

R

B

LR 13

R

B

LR 14

Vraag

Wat gaat het college doen om het teruglopende vertrouwen in het bestuur van Ridderkerk terug te winnen?
Categorie nauwelijks vertrouwen van 12 naar 18 procent
Categorie van heel veel vertrouwen van 38 naar 33
“Situaties worden vroegtijdig opgemerkt” —> Gaat het
college daadwerkelijk vroeg ingrijpen.

Antwoord

Wij voeren daartoe het college programma uit, waarin we o.a. de dienstverlening, participatie en communicatie(instrumenten) willen verbeteren. Daarnaast zetten wij actief in op een
goede terugkoppeling. Zie daartoe blz. 7 van het collegeprogramma.

In gezamenlijkheid met onze partners zal er daadwerkelijk ingegrepen worden. Overlastsituaties worden in een vroeg stadium gesignaleerd in de leefbaarheidsteams en aangepakt.
Zorgen om individuele jongeren worden besproken in het ketenoverleg jeugd en Veiligheid,
waarbij vroegtijdig hulp ingezet wordt.
Wat mag het kosten
Aanzienlijk veel overlast, ook met drugs; moet hier niet
Het meten van meldingen of de registratie van deze meldingen zegt niets over de feitelijke
blz 19
meer geld voor worden vrij gemaakt?
overlast, gebruik of handel. Het Basisteam Oude Maas ervaart dat ook in Ridderkerk drugsBlijven drugsgebruik en –handel effectief aanpakken; hoe handel en druggebruik (en de daarmee gepaarde drugsoverlast) plaats vindt. Wij maken ons
zorgen over de ogenschijnlijke acceptatie van verdovende middelen in het dagelijks leven.
wordt dit gemeten?
Met name zaken waarbij jeugdigen betrokken zijn kunnen rekenen op onze geprioriteerde
Op blz 17; middels integrale aanpak; actief wordt onderzocht, aangepakt en mogelijk doorgepakt. Spreekt dit niet aandacht.
elkaar tegen? (tov vorig citaat)
We investeren in de campagne meld misdaad anoniem, om de meldingsbereidheid bij inwoners als het gaat om (vermoedens) van drugshandel en gebruik te vergroten. Deze signalen
worden gedeeld met de ketenpartners. Ook andere signalen uit de samenleving of via ketenpartners worden hierin meegenomen, zodat we kunnen komen tot een daadwerkelijke
aanpak.
Bouwen en wonen blz T.o.v. vorige begroting, hoe kunnen de lasten vertienvou- Zie antwoord vraag Bo1 06.
19
digd zijn?
Onderwijs blz 33
Waar zijn de lasten qua onderwijshuisvesting gebleven? De lasten met betrekking tot onderwijshuisvesting zijn overgegaan naar programma 9. Zie
hiervoor het overzicht in bijlage 1.
Tarieven per geWat zijn de verwachtingen van de tarieven van 2020?
De tarieven voor de woonlasten 2020 staan vermeld op pagina 72. Het is niet mogelijk om
meente blz 73
Ook van de buurt gemeenten?
deze gegevens van andere gemeenten op te nemen, omdat de begrotingen van andere gemeenten nog niet openbaar zijn.
Blz 10 wijkregie
In hoeverre worden inwoners geënthousiasmeerd om toe Alle wijkoverleggen zijn voortdurend op zoek naar nieuwe leden. Elk wijkoverleg doet dat op
te treden tot wijkoverleggen? Heeft de wijkregisseur een
zijn eigen wijze, de leden van de wijkoverleggen maken andere bewoners van hun wijk atsturende of een aanvullende rol?
tent op het wijkoverleg. De wijkoverleggen zoeken ook naar mogelijkheden om hier gezamenlijk in op te trekken. De wijkregisseur heeft een activerende, adviserende en faciliterende rol.
Blz 10 programmavi- a.
Wat is de definitie van: het
a. In het collegeprogramma is dit als volgt omschreven: “Je bent er trots op dat je in
sie
‘Ridderkerk-gevoel”
Ridderkerk woont en/of werkt”.
b.
Communiceren tijdig; wordt hier mee bedoeld alleen b. Hier wordt twee-richting verkeer bedoeld.
zenden?
Blz 12 wijkregie
Samenwerking wijkoverleg en wijkideeteam; worden dan In overleg met de wijkoverleggen en de wijkideeteams zal worden besproken op welke wijze
de wijkidee-budgetten qua uitgaves dan ook inzichtelijk
deze samenwerking ingevuld gaat worden.
voor het wijkoverleg?
Blz 12 participatie
Onze inwoners weten op welke manier zij kunnen partici- Inwoners maken gebruik van de wijkoverleggen, wijkschouwen, informatieavonden, collegeperen; kunnen hier voorbeelden van gegeven worden?
spreekuur etc.
Blz53 afval
3; we starten een positieve campagne om inwoners beDeze campagne is begin september 2019 gestart met het motto ‘Onze toekomst is duurwust te maken; wanneer gaat deze campagne beginnen? zaam, daarom scheiden we nu’.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

LR 15

Blz 68 incidentele extra kosten communicatie en juridisch advies 220.000

R

B

LR 16

Blz 12, Burgerzaken,
dienstverlening

R

B

LR 17

Blz 16 en 17, Wonen
en bouwen

R

B

LR 18

Blz 27, Arbeidsmarkt/werk/onderwijs

R

B

LR 19

Energietransitie
(RES)

Vraag

Antwoord

Kunnen we een specificatie tegemoet zien hoe dit bedrag De kosten zijn als volgt opgebouwd:
uitgegeven gaat worden?
- Juridisch advies invoering JA/JA sticker € 20.000,- Communicatiecampagne € 100.000,- Projectkosten / personeel € 62.500,- Incidentele projectkosten € 37.500,-.
Welke visie hanteert de gemeente op gebied van het ‘mo- Ons streven is om inwoners snel en correct van de meest actuele antwoorden te voorzien.
mentum’ van informatieverstrekking vanuit externen i.p.v. In sommige gevallen is het daarbij efficiënter dat de (externe) partij die met de uitvoering bedoor eigen gemeente zelf. Zie als voorbeeld vragen over last is hiervoor te laten assisteren. In het geval van Inovim kunnen zij het snelst en meest
nieuwe containers en afvalbeleid waarbij door gemeente adequaat de inwoners een antwoord geven.
bewoner nu wordt doorverwezen aan firma
Inovim. Dit momentum (als voorbeeld) info door externe
partij voelt niet als erg betrokken vanuit gemeente.
WKB; Wellicht ter verduidelijking toevoegen; vergunHet is ons niet duidelijk wat u bedoelt. In algemene zin kan worden opgemerkt dat de Wkb
ningsprocedure enkel nog; Omgevingsfactoren, bestem- tegelijk in werking treedt met de Omgevingswet. De omgevingsvergunning zoals wij die nu
mingsplan en welstand.
kennen zal veranderen. De omgevingswet kent omgevingsvergunningen voor verschillende
activiteiten, waaronder de (technische) bouwactiviteit.
Bij inkoop van de gemeente is er aandacht voor SROI.
M.b.t. de toepassing van de regeling SROI zijn de volgende criteria opgenomen in het vigeAandacht klinkt vrijblijvend, wat is concreet het beleid
rende Inkoopbeleid:
hierin? Welke KPI (kritieke prestatie factor) legt de ge- De gemeente past social return toe bij alle inkoopopdrachten boven de € 50.000, hiervan
meente zich zelf hierbij op?
kan slechts afgeweken worden bij een deugdelijke motivatie;
- De waarde van de opdracht dient te worden bepaald voor de totale opdracht (alle kostencomponenten van de aanbesteding dienen bij elkaar geteld te worden);
- De gemeente beoogt een minimumpercentage van 5% van de opdrachtsom (of meer indien passend bij de omvang en aard van de opdracht) te laten verrichten in alle aanbestedingen met een waarde van € 50.000;
- Indien de arbeidscomponent bij een opdracht relatief klein is (t.o.v. de leveringscomponent), kan in overleg met de SROI-coördinator gemotiveerd worden afgeweken van dit
minimumpercentage;
- De social return verplichting kan worden ingevuld door middel van de mogelijkheden zoals vastgelegd in de regionale standaard bestektekst uit de arbeidsmarktregio Rijnmond
en dient binnen de vastgelegde contractperiode te worden uitgevoerd conform de overeenkomst.
Deze staat nergens nog benoemd in de stukken. Is dit
Dit is correct, maar een deel van deze kosten worden gedekt door financiële middelen afbewust? We weten dat dit kosten met zich gaat meebren- komstig van het Rijk. De regio heeft hiervoor reeds een bedrag ontvangen. De mogelijke figen in toekomst.
nanciële consequenties voor de uitvoering van de gehele opgave in
Ridderkerk wordt meegenomen in een nieuw programma.

Fractie Partij 18PLUS
R

B

P18P 01 Blz 26 / Glasvezel

In het dekkingsplan begroting 2020 van Barendrecht
staan degeneratiekosten voor de aanleg van glasvezel
van 1 miljoen euro. Betreft dit ook E-Fiber zoals in Ridderkerk met dezelfde voorwaarden? Zo nee, welke partij
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U ontvangt deze maand een raadsinformatiebrief over dit onderwerp.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

is dit dan en is er ook vanuit Ridderkerk gepoogd om met
deze partij een overeenkomst te sluiten?
Welke bestuurders kregen of krijgen in 2019 wachtgeld?
Hoeveel is/was dit per bestuurder per maand?

Antwoord

R

B

P18P 02 Blz 14 / Wachtgeld

R

B

P18P 03 Blz 54 / Afvalplan

R

B

P18P 04 Blz 54 / Afvalplan

R

B

P18P 05 Blz 54 / F Wat mag
het kosten?

Kunt u een specificatie geven van de lasten van 7.4 milieubeheer?

Omschrijving Grootboeknummer
Milieubeheer
BAR-bijdrage
Duurzame energietransitie
ISV3 - geluid
Bodem
Ongediertebestrijding
Geluid
Luchtkwaliteit
Beheerkosten duurzaamheidslening

R

B

P18P 06 Blz 22 / Gratis OV
AOW

Zie antwoord vraag EVR 12.

R

B

P18P 07 Blz 35 /(Vis)waterbeheer

Hoeveel personen maken gebruik van het gratis OV voor
AOW’ers sinds 1 juni 2019? En hoeveel mensen komen
er nu in aanmerking?
In 2019 is 35.000 euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de visstand. Waar is dit aan besteed en wat
wordt er in 2020 gedaan?
Nieuwe vraag van P18P:
Wat wordt er gedaan om de visstand te verbeteren, zijn
daar nog kosten aan verbonden? En is dit anders dan in
2019?

R

B

P18P 08 Blz 14 / Indicatoren

R

B

P18P 09 Blz 29 / Indicator 33

Wat zijn de kosten voor het nieuwe afvalplan in de
nieuwe afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishoudens en een meerpersoonshuishouden?
De raad heeft geld ter beschikking gesteld aan communicatie rondom het afvalplan hoeveel is daarvan besteed
en waar aan?

Wat is de reden dat de indicatoren een negatieve trend
laten zien ten opzichte van voorgaande jaren?
Kunt u het totale bestand aan winkels specificeren in percentages voor tijdelijke verhuur, leegstand en permanente/langdurige verhuur?
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Er is in 2019 tot en met augustus € 60.679,15 uitgekeerd aan drie bestuurders.
Volgens de uitspraak van 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2185 waarin de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld (rechtsoverweging 4.1) dat
het publieke debat over de betaling van uitkeringen voldoende gediend is indien het totaalbedrag aan uitgekeerde uitkeringen per jaar openbaar wordt gemaakt in combinatie met de
hoeveelheid oud-bestuurders aan wie wachtgeld is uitgekeerd.
Qua tarieven is 2020 is een overgangsjaar. De tarieven 2021 worden in december 2020
vastgesteld. De tarieven zijn kostendekkend en de prijsontwikkelingen in 2020 zijn nu nog
niet te voorspellen. Zie ook vraag SGP04.
De raad heeft voor 2019 en 2020 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van € 100.000,-.Voor de uitgaven 2019 zitten we op schema, we verwachten aan het eind van 2019 het totale budget van € 100.000 besteed te hebben aan de volgende zaken: bewonersinformatieavonden, duurzaamheidskrant, buitenreclame, bestickering auto’s, social media, website,
afval app. Wij blijven binnen deze budgetten.
2020
…
-958.800 Voornamelijk DCMR
-354.800
-115.800
-66.500
-21.500
-10.200
-8.800
-5.000
-1.000

Het uitzetten van vis is een verantwoordelijkheid van de hengelsportvereniging(en). In principe draagt de gemeente hier niet in bij. Dit is vastgelegd in de ‘overeenkomst van huur en
verhuur visrecht’, met ERHV afgesloten in 2016.
Echter, in 2018 zijn veel vissen gestorven door verkeerd uitgevoerd maaiwerk van de aannemer. Omdat de juridische procedure tegen de aannemer langere tijd in beslag neemt, is
afgesproken met ERHV om € 5.400 bij te dragen aan het uitzetten van vis deze winter.
De gemeente is wel bereid in overleg met de hengelsportvereniging(en) zo mogelijk lokaal
aangepast onderhoud uit te voeren en zo nodig (extra) vissteigers aan te leggen.
De kosten hiervoor komen uit de reguliere budgetten voor wateronderhoud of het vervangen
van oeverbeschoeiing. Dit is niet anders dan in voorgaande jaren.
De meting is een momentopname. Bij vraag LR04 ziet u onze acties om die trend te proberen te doorbreken.
Nee, wij hebben als gemeente geen inzicht in de inhoudelijke afspraken tussen huurder en
verhuurder. De leegstandcijfers zijn wel bekend en zijn gemeld in de indicatoren.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

Antwoord

Fractie Partij van de Arbeid
R

B

PvdA 01 11 / dienstverlening

R

B

PvdA 02 11 / dienstverlening

R

B

PvdA 03 12 / wijkregie

R

B

PvdA 04 12 / wijkregie

R

B

PvdA 05 15 / BAR-organisatie

R

B

PvdA 06 16 / wonen en bouwen

R

B

PvdA 07 17 / openbare orde
en veiligheid

Wij hebben begrepen dat als inwoners digitaal een aanvraag/verzoek bij de gemeente indienen en er blijkt later
een storing te zijn, dit niet altijd aankomt. Ook niet in die
gevallen waarin inwoners een ontvangstbevestiging hebben ontvangen.
Hoe vaak komt het voor dat er storingen zijn in het digitale systeem van de gemeente?

Communiceert de gemeente dat er storingen zijn (geweest) in het digitale systeem? Zo ja, op welke wijze? Zo
nee, waarom niet? Bij een positief antwoord op de vraag
ook graag aangeven of in de communicatie over storingen duidelijk wordt aangegeven in welke periode de storing heeft plaatsgevonden, zodat inwoners ervan op de
hoogte (kunnen) zijn dat hun digitale communicatie met
de gemeente mogelijk verloren is gegaan en zij deze nog
een keer kunnen indienen.
Verschillende keren hebben wij gevraagd om een evaluatie van de wijkregie vanwege het belang van dit instrument. De evaluatie participatie 2019 is uitgevoerd. Op
welk moment worden de resultaten aan de raad aangeboden?
Wijkregisseurs spelen een belangrijke rol in de wijk. Om
verschillende redenen wordt vermenging van bepaalde
rollen onwenselijk geacht, bijvoorbeeld raadslid en lid
wijkoverleg. Hoe staat dit met de rollen wijkinwoner en
wijkregisseur van dezelfde wijk, of bij voorzitter wijkoverleg en wijkideeteam?
Hoe groot in procenten is de flexibele schil in de BAR organisatie? Graag ook in het antwoord aangeven hoe
groot in procenten de flexibele schil is in het domein
Maatschappij en in het Sociaal domein.

Welke gevolgen heeft de Wet kwaliteitsborging voor de
hoogte van de bouwleges, toezicht en handhaving en de
informatieverstrekking aan onze inwoners?
Wij krijgen signalen dat drugsgebruik en -overlast toenemen in Ridderkerk. De drugsgebruikers worden ook
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Het gaat hier waarschijnlijk om enkele gevallen van ons oude systeem. Met het nieuwe systeem krijgen inwoners alleen een ontvangstbevestiging als hun (aan-)vraag in het systeem
is binnengekomen. In deze ontvangstbevestiging staat een zaaknummer vermeld. Onder dit
nummer is de aanvraag altijd terug te vinden in het zaaksysteem waarmee wij aanvragen
behandelen.
Gemiddeld is er een keer per maand een storing bij de identificatie van inwoners. Deze storingen kunnen wij zelf niet oplossen. We staan wel in nauw contact met de leverancier van
DigiD of eHerkenning om de storing zo snel mogelijk te verhelpen.
Ja, wij informeren inwoners over storingen door het plaatsen van een nieuwsbericht op de
website. Vanaf het eerste moment dat de storing bij ons bekend is, melden we dat op de
website. Als de storing veroorzaakt wordt door een probleem bij de identificatie (DigiD of
eHerkenning) kan de aanvraag in zijn geheel niet ingediend worden, er gaan dan ook geen
aanvragen verloren.

De evaluatie loopt nog. De opbrengst van de evaluatie en mogelijke verbeterpunten worden
besproken met o.a. de wijkoverleggen. Vervolgens wordt de raad geïnformeerd. Naar verwachting zal dat in de eerste helft van 2020 gebeuren.

De wijkregisseur is een professional. Wij verwachten van onze wijkregisseurs dat zij vanuit
hun rol in de wijk acteren.
Zowel de voorzitter van een wijkoverleg en leden van wijkideeteams zijn wijkbewoners en
kunnen deze rollen combineren.

In de eerste drie kwartalen van 2019 is de flexibele schil in de BAR-organisatie, op basis
van fte, gemiddeld 19,4% (incl. wijkteams) en 12,6% (excl. wijkteams).
In de eerste drie kwartalen van 2019 is de flexibele schil in het domein Maatschappij/ Sociaal Domein, op basis van fte, gemiddeld 39,9% (inclusief wijkteams) en 17,2% (exclusief
wijkteams).
Zie antwoord CU 04.

We besteden aandacht aan voorlichting over alcohol en drugsgebruik. Alle middelbare scholen hebben dit jaar voorlichting gehad, mede door inzet van een ervaringsdeskundige.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

PvdA 08 17 / openbare orde
en veiligheid

R

B

R

B

PvdA 09 17 / openbare orde
en veiligheid
PvdA 10 17 / openbare orde
en veiligheid

R

B

R

B

R

B

R

B

R

B

Vraag

steeds jonger. Op welke wijze krijgt het terugdringen hiervan de komende tijd meer prioriteit? Graag in uw antwoord ook aangeven of hier in het schoolprogramma (dat
zich nu vooral op sexting richt) meer aandacht voor komt.
In de AVP worden regels gesteld aan de afmetingen van
(werk)bussen die in woonwijken mogen worden geparkeerd. In het verleden is hiervoor regelmatig ontheffing
verleend en dat leidde in sommige straten tot conflictsituaties. Worden deze ontheffingen nog steeds verleend?
Zo ja, onder welke voorwaarden?

Wat is de hoogte van de vergoeding die de Buurtpreventie van de gemeente en van Woonvisie krijgt?
Is de vergoeding die de Buurtpreventie van de gemeente
en van Woonvisie krijgt in de loop van de tijd verhoogd
dan wel wordt deze jaarlijks geïndexeerd?
PvdA 11 18 / evenementen
Welke ‘partijen’ worden bij het (nieuw) op te stellen evenementenbeleid betrokken en op welke wijze? Graag ook
gemotiveerd in uw antwoord aangegeven of de wijkideeteams en de Stichting Evenementen Koningsplein
(STEK) worden betrokken.
PvdA 12 22 / voetganger
Wij ontvangen meldingen dat de oversteekplaats op de
Vondellaan bij de Kerkstraat door voetgangers als onveilig wordt ervaren. Automobilisten stoppen hier niet of pas
heel laat. Sommige mensen lopen liever om dan dat zij
van deze oversteekplaats gebruik maken. Bent u bereid
om te bekijken hoe de veiligheid op deze oversteekplaats
kan worden vergroot en daarvan een terugkoppeling aan
de raad te geven? Op zich is duidelijk zichtbaar dat het
hier een oversteekplaats betreft, maar dat vergroot blijkbaar niet de bereidwilligheid om te stoppen.
PvdA 13 23 / openbaar vervoer Wanneer verwacht u duidelijkheid te krijgen van de provincie over de vraag of de ruimtereservering voor de tram
al dan niet wordt opgeheven?

Antwoord

Het onderwerp alcohol en drugs, inclusief de middelen wordt verder uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan gezondheidsbeleid Ridderkerk 2020-2023. In november 2019 volgt een
raadsinformatiebrief met meer informatie over de resultaten van het huidige actieplan Alcohol en Drugs.
In Ridderkerk is het (volgens de algemene plaatselijke verordening artikel 5:8) verboden
grote voertuigen binnen de bebouwde kom op de weg te parkeren. Het verbod geldt niet tussen 8.00 en 18.00 uur.
Een groot voertuig heeft, met inbegrip van de lading, een lengte van meer dan 6 meter of
een hoogte van meer dan 2,40 meter, zoals vrachtwagens.
Alleen voor Ridderkerkse chauffeurs is het mogelijk om voor dit verbod een ontheffing aan
te vragen zodat er ’s avonds na 18.00 uur geparkeerd kan worden. Het voertuig moet dan
op de aangegeven locatie staan die in de ontheffing is opgenomen.
Alle buurtpreventiegroepen ontvangen van de gemeente een bedrag van € 7.200,-.
Er wordt gekeken of de werkzaamheden die zij verrichten binnen het bestaande budget passen. Als dit niet toereikend is wordt dit opnieuw bekeken. Vooralsnog is dit de afgelopen jaren niet gebleken.
In het Collegeprogramma 2018 – 2022 wordt gesproken over het herzien van de nota Evenementenbeleid. Het voornemen is alle partijen, die voor het herzien van de nota nodig zijn,
te betrekken.

Nadat het Mobiliteitsplan is afgerond wordt uitvoering gegeven aan de verschillende maatregelen vanuit de diverse thema’s. Zo zal de kwaliteit en beleving van voetgangers ook worden meegenomen en kan uw vraag omtrent de oversteekplaats Vondellaan/Kerkweg worden onderzocht.

Na de vaststelling van de HOV-visie door de gemeenteraad (11 april 2019) is door de
MRDH en de gemeente Ridderkerk een brief verstuurd naar de Provincie Zuid-Holland met
het verzoek de ruimtereservering van het tramtracé op te heffen. Naar verwachting zal eind
2019 hierover meer bekend zijn.
Een van de te onderzoeken varianten is het Koningsplein toegankelijk houden voor openbaar vervoer. De bereikbaarheid van het Koningsplein/centrum is een nadrukkelijk afwegingskader bij de vraagstelling in dit onderzoek.

PvdA 14 23 / openbaar vervoer In hoeverre is er bij het onderzoek naar het verkeersvrij/verkeersluw maken van het gebied rondom het Koningsplein aandacht voor de bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer?
PvdA 15 23 / verkeer en verU bent voornemens om een nieuwe parkeernota op te
Parkeernormen (als onderdeel van stedenbouwkundige bepalingen) kunnen niet meer worvoer
stellen om het parkeren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelin- den verankerd in de Bouwverordening sinds de invoering van de Wet ruimtelijke ordening.
gen beter te waarborgen en juridisch te verankeren via
Daarnaast zien we landelijke ontwikkelingen over het verlagen van parkeernormen en meer
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

bestemmingsplannen. Kunt u dit nader toelichten? Graag
ook in uw antwoord aangegeven op welke punten de huidige nota tekort schiet.
PvdA 16 26 / centrumontwikke- Initiatieven die passen binnen de kaders van het cenling
trumperspectief kunnen rekenen op support van de gemeente. Welke initiatieven lopen er op dit moment naast
de plannen van de gemeente zelf?
PvdA 17 27 / Ridderkerkpas
In 2020 volgt de pilot Ridderkerkpas. Wat houdt de pilot
in? Waarom wordt het een pilot genoemd en niet structureel opgenomen terwijl de plannen daar steeds van uitgingen?

R

B

R

B

R

B

PvdA 18 27 / Social Return

R

B

PvdA 19 27 / braderieën

R

B

PvdA 20 27 / Nieuw Reijerwaard

R

B

PvdA 21 33 / kunst en cultuur

R

B

PvdA 22 33 / kunst en cultuur

R

B

PvdA 23 35 / (A)IAP

R

B

PvdA 24 35 / (A)IAP

Er is al langer aandacht voor Social Return. Wat heeft de
aandacht in 2019 concreet opgeleverd? Op welke manier
worden werkgevers op de vloer ondersteund na het in
dienst nemen van mensen met een lange(re) afstand tot
de arbeidsmarkt?
Ondernemers in het winkelcentrum hebben de behoefte
om kwaliteitseisen aan braderieën te stellen. In hoeverre
bent u bereid om – in navolging van andere gemeenten –
de APV op dit punt aan te passen?
Wat is de precieze planning ten aanzien van de bouw
van de eerste twee windturbines in Nieuw Reijerwaard?

Wat is de actuele stand van zaken ten aanzien van het
kunstwerk (‘gouden’ lijntje) op het Koningsplein?
De komende tijd gaan er bij een aantal monumenten
bordjes worden geplaatst. Bewoners van het centrum
zien ook graag dat er een bordje wordt geplaatst bij de
plaquette bij Bregje. Bent u voornemens om hier ook een
bordje te plaatsen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom
niet?
Wanneer verwacht u de Rowdies duidelijkheid te kunnen
geven ten aanzien van hun (toekomstige) accommodatie?
Welke alternatieve locaties zijn er in beeld?
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Antwoord

richtlijnen meegeven voor andere vormen van mobiliteit (zogeheten mobiliteitsnormen). Dit
vraagt om een eigen Nota Parkeernormen of Nota Mobiliteitsnormen met een eigen afwegingskader die we kunnen koppelen aan bestemmingsplannen.
Er zijn een aantal eigenaren van vastgoed in het centrum die bezig zijn met het nadenken
over de toekomst van hun vastgoed. Wij hebben daar nauwe contacten mee.

Voor de uitrol van een brede Ridderkerkpas zal er eerst gekeken moeten worden naar de
praktische uitrol en de behoeften. Hoe sluiten vraag en aanbod op elkaar aan en hoe kan je
er voor zorgen dat de pas binnen Ridderkerk een succes gaat worden voor alle gebruikers
(ondernemers en inwoners). Dit doen we door middel van een pilot. De aanbesteding is op
woensdag 2 oktober afgerond, waarna we de pilot met de nieuwe aanbieder verder vorm
gaan geven.
De continuering van de Ridderkerkpas voor de minima en Mantelzorg staat los van de pilot
en zal door de nieuwe aanbieder worden overgenomen.
Werkgevers worden ondersteund met een loonkostensubsidie, no-riskpolis (UWV), de mogelijke inzet van jobcoaching voor de werknemer of een vergoeding daarvoor als dit in eigen
beheer wordt uitgevoerd, re-integratie door de gemeente na uitval door ziekte, e.a. Het
werkgeversservicepunt informeert en ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van
iemand met een arbeidsbeperking.
Wij onderzoeken n.a.v. de vragen uit het centrum de mogelijkheden om de kwaliteitseisen
voor braderieën aan te scherpen. We betrekken dit bij de centrumontwikkeling.

De omgevingsvergunning voor de bouw van de twee windturbines is onherroepelijk. Het proces om te komen tot realisatie van de windturbines is een verantwoordelijkheid van de exploitant Engie. Het voornemen van Engie is om in het eerste kwartaal van 2020 te starten
met de bouw.
De huidige planning gaat uit van realisatie vanaf eind maart 2020.
De plaquette op de muur aan de zijde van Bregje is een gevelornament van de vroegere
Kuijperschool. Het is een goede suggestie om hierover informatie te geven aan de voorbijgangers. We zullen in overleg met de vastgoedeigenaar bezien of en in welke vorm dit kan.

Het project vergroten/verplaatsen velden Ridderkerk Rowdies bevindt zich nog in de oriënterende fase. We verwachten halverwege volgend jaar duidelijkheid te hebben over de accommodatie.
Vanwege de onderhandelingspositie van de gemeente in dit proces, wordt hier geen uitspraak over gedaan.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

PvdA 25 35 / (A)IAP

R

B

PvdA 26 35 / (A)IAP

R

B

PvdA 27 36 / groen

R

B

PvdA 28 40 / inclusieve samenleving

R

B

PvdA 29 40 / Brede school

R

B

PvdA 30 40 / Brede school

R

B

PvdA 31 40 / Brede school

Vraag

Wanneer kan daadwerkelijk met de benodigde werkzaamheden worden begonnen en zullen deze naar verwachting zijn afgerond? De Rowdies wachten nu al zo
lang op duidelijkheid en zij kunnen niet keer op keer dispensatie krijgen van de bond.
Wat is de actuele stand van zaken ten aanzien van de
verhuizing van Excelsior Bolnes naar het voormalige gebouw van de Spaanse vereniging?
U wilt met behulp van meer groen werk maken van een
gezondere leefomgeving in de gemeente. Er zijn gemeenten die in dit kader een gratis boom ter beschikking
stellen aan inwoners die daarvoor de ruimte hebben.
Bent u ook bereid om dit te doen? Waarom wel/niet?

Vanwege overlast heeft de vastgoedeigenaar in overleg
met ondernemers besloten de hoofdingangen van het
overdekte winkelcentrum Jorishof aan beiden zijden te
sluiten om 18:00 uur. De Jumbo is tot 20:00 uur open.
Deze is tussen 18-00-20:00 uur niet toegankelijk voor
mensen die zich in een scootmobiel verplaatsen. Zij kunnen niet met de lift of via de trap. Veilig verplaatsen via
de rolband is niet mogelijk. Dit raakt de zelfredzaamheid
van deze inwoners en het inclusiebeleid van de gemeente. Wat kan en wil het college voor deze mensen
betekenen?
De gemeente is opdrachtgever voor de Brede School,
Facet voert uit.
Al langere tijd is een evaluatie van de Brede school toegezegd. Op p. 40 staat dat deze is uitgevoerd. Wanneer
wordt deze beschikbaar gesteld aan de raad?

Antwoord

Het project vergroten/verplaatsen velden Ridderkerk Rowdies bevindt zich nog in de oriënterende fase. Wanneer daadwerkelijk gestart kan worden met de benodigde werkzaamheden
is afhankelijk van de beschikbaarheid van een nieuwe locatie. Dit is momenteel nog in onderzoek.
Excelsior Bolnes is op 6 juli jl. na oplevering verhuisd naar hun nieuwe accommodatie aan
de Noordstraat 56.
Ja, In het kader van actie Steenbreek en klimaatadaptatie is het idee ontstaan om een pilot
gratis bomen te doen.
Dit als een alternatief voor de verleden jaar gehouden regentonnenactie. Door de inwoners
van Drievliet een boom te schenken leveren wij een positieve bijdrage aan een prettigere
leefomgeving, vergroening van ons woongebied, verhoging biodiversiteit (vogels, bijen en
vlinders) en gezonder leefklimaat. De bewoners gaan bomen daardoor ook meer waarderen.
Jumbo is gevestigd in de Ridderhof, niet de Jorishof. Het betreft een keuze van de vastgoedeigenaar i.v.m. veiligheid en overlast. De gemeente heeft het probleem van de minder
validen aan de orde gesteld bij de vastgoedeigenaar. Hierop is nog geen reactie ontvangen.

Binnen de Brede School is sprake van verschillende geldstromen waarbij de gemeente het
werkgeverschap van de Brede School coördinator inkoopt, combinatiefunctionarissen cofinanciert en sport- en welzijnsactiviteiten inkoopt. Daarnaast dragen diverse partners bij aan
de realisatie van de Brede School.

In de raadsinformatiebrief (RIB) van 4 oktober 2019 is aan de raad gemeld dat er nog bestuurlijke besluitvorming dient plaats te vinden m.b.t. de evaluatie. De uitgangspunten van
deze evaluatie worden meegenomen als onderdeel binnen de IKC-visie. In de RIB wordt de
planning van de IKC-visie beschreven. Waar mogelijk wordt de evaluatie van de Brede
School eerder aan u aangeboden.
Welke aandachtspunten heeft de gemeente meegegeven De gemeente is geen inhoudelijk opdrachtgever van de Brede School. Destijds is afgesproaan de Brede school en welke aandachtspunten heeft de ken dat de regiefunctie/opdrachtgeverschap bij het LEA is belegd. Dit is in de afgelopen jagemeente opgehaald bij de partners van de Brede
ren niet volledig tot zijn recht gekomen. Deze situatie is een onderwerp binnen de evaluatie
School?
en onderwerp van gesprek met Facet.
Heeft de gemeente met de input van en via de Brede
Nee, er is geen beleidsplan opgesteld, omdat wij geen inhoudelijk opdrachtgever zijn van de
school een beleidsplan opgesteld? Waarom wel/niet?
Brede School. Zie ook vraag PvdA 30.
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Bladzijde / onderwerp

Vraag

R

B

PvdA 32 40 / Brede school

R

B

R

B

PvdA 34 44 / inkomensregelin- Kunt aangeven in welke orde van grootte de verwachte
gen
structurele lasten zullen zijn of wanneer deze structurele
lasten bekend zullen worden?

R

B

R

B

R

B

R

B

R

B

R

B

PvdA 35 44 / inkomensregelin- Kunt u aangeven of u bij de berekening ook de vervoergen
kosten van en naar het zwembad heeft of gaat betrekken?
PvdA 36 42-47 / schulddienst- Goed dat er meer aandacht is voor schulddienstverlening
verlening
waaronder jongeren. Overweegt het college ook de mogelijkheid om relatief kleine schulden op te kopen waarbij
de jongere deze aan de gemeente terug kan betalen en
behoed wordt voor oplopende kosten van incassobureaus en deurwaarders? Waarom wel/niet?
PvdA 37 42-47 / schulddienst- Welke mogelijkheden ziet het college om deze jongeren
verlening
te bereiken en begeleiden?
PvdA 38 42-47 / schulddienst- Het schuldenrisico neemt toe wanneer mensen in en uit
verlening
de bijstand moeten gaan en wanneer mensen een te
klein of wisselend inkomen hebben om rond te kunnen
komen op bijstandsniveau. Op welke manier worden
deze overgangen door de gemeente begeleid en verbetert?
PvdA 39 42-47 / schulddienst- De grootste aanjager van schulden is de (gemeentelijke)
verlening
overheid zelf. Welke stappen worden ondernomen om te
voorkomen dat mensen in het (dure) schuldhulp traject
komen en toch geholpen worden?
PvdA 40 42-47 / schulddienst- Een op de vier huishoudens komt moeilijk rond vanwege
verlening
de gestegen vaste lasten. De gemiddelde schuld van een
schuldenaar stijgt. Toch daalt het aantal aanmeldingen
voor schulddienstverlening. Het totaal aantal mensen met
schulden stijgt en toch houdt Ridderkerk structureel geld
over zowel op schuldpreventie als in het Noodfonds of

De Brede school is een gedragen instrument om achterstanden bij kinderen tegen te gaan, samenwerking en
ontplooiing te stimuleren. Voor alle Ridderkerks kinderen.
Kunt u aangeven hoe het loopt net de Blauwe Club? Kunt
u aangeven of er een effect is op de benodigde capaciteit
nu er een ontwikkeling is van meer zorg aan de voorkant
naar nuldelijnszorg?
PvdA 33 44 / inkomensregelin- Vanaf 2020 komt het zwemdiploma voor basisschoolkingen
deren weer terug. Kunt u aangeven of dit voor alle basisschoolkinderen zal zijn of met name voor de minimakinderen?
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De Blauwe Club is speciaal opgezet met medewerkers van het wijkteam om kinderen met
een specifieke hulpvraag (bijvoorbeeld autisme) toch deel te kunnen laten nemen aan
Brede School activiteiten. Er wordt goed gebruik gemaakt van de Blauwe Club (Blauwe Kinderactiviteiten). Op basis van de vraag van kinderen en ouders bestaat de wens om het
aantal activiteiten uit te breiden. De mogelijkheden hiertoe worden meegenomen in de bovengenoemde evaluatie. Er bereiken ons nu al veel positieve reacties over de Blauwe Club.
Het schoolzwemmen komt niet terug.
De nieuwe regeling betreft een regeling voor kinderen met ouders die door een laag inkomen geen zwemles kunnen betalen. Ouders die het zelf kunnen betalen vallen niet onder
deze regeling. De hele doelgroep zal door de gemeente worden gestimuleerd om zwemles
te volgen door het geven van voorlichting.
De structurele lasten van de zwemdiplomaregeling zijn nog niet bekend. Het budget van het
schoolzwemmen is hiervoor gereserveerd. Begin 2020 verwachten we daar meer over te
kunnen zeggen. De doorontwikkeling van de Ridderkerkpas geeft vooralsnog geen hogere
kosten. Na afronding van de aanbesteding zullen de financiële consequenties bekend zijn.
De vervoerskosten naar het zwembad worden niet meegenomen bij de zwemdiplomaregeling.
In december 2019 verwachten wij het minimabeleid en plan schulddienstverlening voor te
kunnen leggen. Hierin staan de ambities voor de komende periode.

Zie antwoord vraag PvdA 36.
Het probleem rondom het hebben van wisselende inkomsten is bij ons bekend. Mogelijke
oplossingen die bij andere gemeenten zijn gevonden, worden onderzocht en bekeken op
mogelijke toepassing in onze gemeente. Ook landelijk is er bij het ministerie aandacht voor
dit probleem via het project “Simpel
Switchen’. Dit project wordt ook door ons gevolgd.
Wij bieden maatwerk aan de inwoner die zich bij ons meldt. Ook in het geval dat er geen
sprake is van een problematische schuld, geven wij de inwoner advies of bieden anderszins
hulp.
De uitgaven over 2018 staan in de jaarrekening 2018. In de 2e Tussenrapportage 2019 hebben we op basis van een extrapolatie naar eindejaar voorgesteld om €60.000 af te ramen.
Pas aan het eind van het jaar kunnen de exacte bedragen worden gegeven en deze zullen
genoemd worden in de nog op te stellen jaarrekening 2019.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

PvdA 41 42-47 / schulddienstverlening

R

B

PvdA 42 42-47 / schulddienstverlening

R

B

PvdA 43 42-47 / schulddienstverlening

R

B

PvdA 44 42 en 71 / kwijtscheldingsbeleid

R

B

PvdA 45 42 en 71 / kwijtscheldingsbeleid

R

B

PvdA 46 42 en 71 / kwijtscheldingsbeleid

R

B

PvdA 47 42 en 71 / kwijtscheldingsbeleid

R

B

PvdA 48 43 / geëscaleerde
zorg

Vraag

Wijkteamfonds. Hoeveel geld van deze fondsen is er niet
besteed in 2018 en hoeveel verwacht u niet te besteden
in 2019?
Hoeveel huishoudens in Ridderkerk exclusief de groep
statushouders maken gebruik van de mogelijkheid om
hun vaste lasten door of via de gemeente te laten betalen?
Bent u tevreden over het aantal dat gebruik maakt van
deze mogelijkheid?
Wordt deze service voldoende onder de aandacht gebracht?
De wens is geuit om meer grip te krijgen op de kosten
van bewindvoering en om de kwaliteit te verbeteren. Is
het college bereid om in navolging van bijvoorbeeld Hengelo een proef te doen met bewindvoering in eigen beheer? Waarom wel/niet?
Onder wettelijk vastgestelde voorwaarden komen minima
in aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding van de
gemeentelijke belastingen. Nibud heeft recent weer aandacht gevraagd voor het feit dat minima huishoudens
door de gestegen vaste lasten nog moeilijker rondkomen.
Hoeveel procent van de minima maakt gebruik van de
automatische kwijtschelding?
Hoeveel procent van de huishoudens met een uitkering
op grond van de Participatiewet maakt gebruik van automatische kwijtschelding? Liggen deze percentages hoger
dan in voorgaande jaren?
De kwijtschelding is gedeeltelijk. Hoe groot is het bedrag
dat niet wordt kwijtgescholden en betaald moet worden
door minima?

Wat is de totale gemeentelijke belastingopbrengst die geind is bij de 1449 Ridderkerkse minima-huishoudens in
2018 en welke opbrengst wordt verwacht in 2019 en
2020?
De Wvggz maakt het mogelijk om verplichte zorg ambulant uit te voeren.
Is daartoe voldoende capaciteit beschikbaar en dan met
name in de avonduren of in het weekend? Graag uw antwoord toelichten?
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Het gaat om 96 Ridderkerkse huishoudens (exclusief statushouders).

Het is goed dat de inwoners die deze ondersteuning nodig hebben, die ook kunnen krijgen.
De beoordeling om deze dienstverlening te bieden, komt door maatwerk tot stand. Wij alsmede onze partners, zoals WoonCompas en SchuldHulpMaatje brengen deze dienstverlening onder de aandacht.
Zie antwoord vraag PvdA 36.

In de Armoedemonitor 2018 wordt dit aangegeven. In 2018 heeft 82% van de minima kwijtschelding gekregen. Landelijk ligt dit percentage tussen de 70% en 75%.
Voor de automatische kwijtschelding 2018 zijn 781 toetsingen gedaan door het Inlichtingenbureau. Daarvan zijn 464 toegekend en 317 niet automatisch toegekend.
Van de 317 die niet automatisch zijn toegekend hebben 241 personen een herhaald verzoek
ingediend. Hiervan zijn alsnog 168 aanvragen toegekend. Er is nog geen overzicht voor
2019.
In 2018 is het bereik volgens de Armoedemonitor 82%, in 2017 was dat 74%.
Het is niet bekend welk percentage dit is van het totale minimabestand.

Voor 2018 was dit bedrag € 99,55.
Voor 2019 is dit € 101,76.
Voor 2020 is dit nog niet bekend. Dit bedrag wordt in december 2019 door de raad vastgesteld.
Binnen de gemeentelijke belastingopbrengst wordt de doelgroep minima niet apart geregistreerd.

Verplichte ambulante zorg wordt uitgevoerd door een GGZ instelling. Deze instelling is verantwoordelijk voor levering van de zorg tot het aantal uren dat noodzakelijk is, hetzij overdag, hetzij ’s-nachts en/of in het weekend.
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Bladzijde / onderwerp

Vraag

R

B

PvdA 49 43 / geëscaleerde
zorg

Op welke wijze wordt een toename van burenoverlast
voorkomen?

R

B

PvdA 50 43-45 / maatwerkdienstverlening 18-

Het is de intentie om laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar te hebben in Ridderkerk. Veel ouders
en kinderen worden geconfronteerd met wachtlijsten.
Welke wachtlijsten baren u de meeste zorgen en op
welke manier worden deze teruggebracht?

R

B

R

B

PvdA 51 43-45 / maatwerkdienstverlening 18PvdA 52 45 en 47 / maatwerkvoorzieningen

R

B

PvdA 53 45 en 47 / maatwerkvoorzieningen

R

B

PvdA 54 46 / sociale kaart

R

B

PvdA 55 51 / gezondheid en
duurzaamheid

De gemeente 'heeft het beeld dat jeugdigen het wijkteam
goed weten te vinden’. Hoe is dit gemeten?
U heeft terecht aandacht voor de uitspraken van de CrvB
omtrent maatwerkvoorzieningen uit oa2016 en 2018.
Welke stappen zijn tot nu toe gezet?
De CRvB gaf aan dat een indicatie voor huishoudelijke
hulp in uren zou moeten plaatsvinden vanwege het zekerheidsbeginsel van onze inwoners. Op welke wijze is er
invulling gegeven aan deze duidelijke richtlijn van de
hoogste bestuursrechter?
In januari 2020 wordt de nieuwe Sociale Kaart gepresenteerd. Is dit de lokale sociale kaart in navolging van de
motie uit 2014?
Hoe staat u tegenover het wetsvoorstel uitrol 5G en vindt
u dat de belangen van gemeenten en inwoners voldoende zijn geborgd in het wetsvoorstel? Zo ja, waarom?
Zo nee, waarom niet en op welke wijze zet u zich ervoor
in dat deze belangen beter worden geborgd?

R

B

PvdA 56 51 / gezondheid en
duurzaamheid

Wat betekent de uitrol van 5G voor Ridderkerk en wanneer gaat dit naar verwachting spelen?
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We signaleren in het leefbaarheidsteam (team bestaande uit gemeente, Wooncompas, Facet en politie) dat de maatschappij verandert. Wooncompas is daar alert op. Buurtbemiddeling en het uitwisselen van signalen en het daarop acteren, zijn maatregelen om overlast te
beperken.
De wachtlijsten bij de specialistische jeugdhulp baren ons de meeste zorgen. Onze directe
invloed is hierop echter beperkt. Omdat behalve via onze wijkteams, met name de toeleiding
verloopt via huisartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen. In regionaal
verband zijn de wachtlijsten onderwerp van gesprek. Overigens vindt er altijd een warme
overdracht plaats tussen wijkteam en gespecialiseerde zorg, zodat gezinnen niet uit beeld
raken.
Het aantal dossiers van de wijkteams laat een stijgende lijn zien.
We zijn nog bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden. In 2020 voeren we de acties
uit die uit het onderzoek naar voren komen.
We zijn nog bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden. In 2020 voeren we de acties
uit die uit het onderzoek naar voren komen.

Ja, dat klopt.

Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op de uitrol van 5G. Ook binnen de MRDH
wordt geïnvesteerd in de digitale economie en 5G, onder meer door onderzoek naar 5G-toepassingen in diverse fieldlabs. Ook zijn we vertegenwoordigd in diverse MRDH werkgroepen
om van elkaar te leren en met elkaar antwoorden te vinden op belangrijke vraagstukken bij
de (mogelijke) uitrol van 5G.
De Rijksoverheid heeft een wetswijziging aangekondigd om dit mogelijk te maken. We bekijken wat de wetswijziging betekent voor Ridderkerk. Daarbij kijken we naast gezondheid ook
naar het effect op de ruimtelijke ordening en het gebruik van de openbare ruimte, economische belangen en de betekenis vanuit informatiemanagement. Vanwege de voorgenomen
wetswijziging hebben ons college en uw gemeenteraad veel brieven en reacties ontvangen
uit het hele land (vaak ook gericht aan alle gemeentebesturen in het hele land). Deze helpen
ons bij de bepaling van het standpunt van de gemeente.
Op dit moment kunnen we deze vraag dus nog onvoldoende beantwoorden. Maar na het
onderzoek en de standpuntbepaling worden mogelijke vervolgstappen uitgewerkt.
In Ridderkerk speelt dit nu nog niet. De Rijksoverheid geeft aan dat het waarschijnlijk in het
voorjaar van 2020 de eerste frequenties veilt waar bedrijven 5G mee kunnen aanbieden. Op
dit moment wordt er geëxperimenteerd in een aantal steden, waaronder Groningen en
Maastricht.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/plannen-voor-5g
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

PvdA 57 51 / gezondheid en
duurzaamheid

R

B

PvdA 58

R

B

PvdA 59

R

B

PvdA 60

R

B

PvdA 61

R

B

PvdA 62

R

B

PvdA 63

Vraag

Antwoord

Staan er uitbreidingen aan bestaande masten/antennes
gepland en zo ja, waar? In hoeverre hangen die uitbreidingen/aanpassingen samen met 5G?

Ons zijn geen uitbreidingsplannen bekend op bestaande masten.
Wel is een provider bezig om drie locaties te zoeken voor nieuwe masten. Dit gebeurt in
overleg met de gemeente Ridderkerk. Masten zijn niet zonder meer overal toegestaan. Een
bestemmingsplan moet die masten toestaan, waarbij vooral de hoogte bepalend is. Dit betreft allemaal 4G locaties.
Voor 5G, zie de antwoorden op de vorige vraag.
51 / gezondheid en
Deelt u de zorgen van inwoners over de effecten van 5G Voor het aspect Gezondheid baseren we ons op wet- en regelgeving en de kennis die beduurzaamheid
op de gezondheid? Waarom wel/niet?
schikbaar is bij partneroverheden en kennisinstituten als de GGD, RIVM en de Gezondheidsraad. Dit betrekken we bij de afweging om wel of geen nieuwe vergunningen te verlenen (voor 4G). Voor de uitrol van 5G is Gezondheid als gezegd één van de onderwerpen die
meegenomen wordt bij de standpuntbepaling.
51 / duurzaamheid
Maanden geleden heeft de raad ingestemd met een voor- Na instemming van de raad is de gebruikersovereenkomst tussen De Groene Stroom en de
stel dat het voor De Groene Stroom mogelijk maakt een
gemeente ondertekend en is De Groene Stroom gestart met de voorbereidingen voor de
zonnepaneleninstallatie op het dak van de Werf te realiaanleg van de zonnestroominstallatie. Het regelen van de eigendomsoverdracht van de
seren. Inwoners kunnen hierin investeren, voor zover zij
grond ter plaatse van de meterkast is een juridische formaliteit, die naderhand is geregeld.
voldoen aan de voorwaarden van de Postcoderoosrege- Het besluit is inmiddels genomen. De grondoverdracht moet echter nog worden opgenomen
ling. Wat is de reden dat u het (college)voorstel rond de
in het Kadaster. Tenslotte moet er nog een recht van opstal voor de gehele zonnestroomineigendomsoverdracht van de grond ter plaatse van mestallatie worden geregeld. De Groene Stroom zal hiertoe een concept overeenkomst opstelterkast bij de Werf pas eind augustus in behandeling kon len.
worden genomen? Is het gevraagde besluit inmiddels genomen en zijn er verder nog acties benodigd van de kant
van de gemeente?
51 / duurzaamheid
In hoeverre was/is het u bekend dat de eigendomsoverDit was niet van tevoren bekend. De teruggaaf energiebelasting valt hierdoor gedurende
dracht voor de Groene Stroom van belang is om het recht een half jaar iets lager uit voor de deelnemers.
van opstal te kunnen vestigen, hetgeen noodzakelijk is
voor het ingaan van de beschikking van de Belastingdienst voor de teruggaaf energiebelasting aan de deelnemende inwoners? En dat de Groene Stroom daarom gebaat was/is bij een spoedige behandeling van het voorstel?
61 / beheer en onder- Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom
Zie antwoord vraag EVR 05
houd accommodaties Sport en Welzijn wordt verwacht dat de uitgaven gaan
stijgen. De toegezegde informatiebrief is uitgesteld. Met
welke veranderingen aan de uitgavenkant c.q. extra kosten wordt rekening gehouden?
69 / precariobelasting De precariobelasting wordt voor diverse voorwerpen afHet is een beleidskeuze om winkeliers die hun handelswaar willen uitstallen geen belemmegeschaft. Wij vinden dat een goede zaak. Kunt u aangering te laten ondervinden van de precariobelasting. Daarnaast zijn er tarieven in de belasven waarom juist voor deze voorwerpen wordt gekozen
tingverordening opgenomen die in de praktijk niet worden toegepast en waarvan er geen open welke kosten hiermee gemoeid zijn?
brengsten daartegenover staan. De kosten die hiermee gemoeid zijn bestaan uit gederfde
inkomsten van € 7.500.
69 / precariobelasting Wat zijn de meerkosten als ook de precariobelasting voor De inkomsten uit precariobelasting terrassen bedragen
terrassen wordt afgeschaft om de lokale horeca te steu€ 28.000 (2019).
nen?
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Vraag

R

B

PvdA 64 73 / woonlasten

De opbrengst zou als volgt zijn geweest:
2018: 21150 huishoudens x € 58 (verschil met landelijk gemiddelde) = € 1.226.700.
2019: 21190 huishoudens x € 55 (verschil met landelijk gemiddelde) = € 1.165.450.

R

B

PvdA 65

Nadat de teksten voor deze paragraaf al waren aangeleverd voor dit boekwerk is er nog mutatie verwerkt in de beschikbare capaciteit (reserves) waardoor de ratio op 4.7 uitkomt. Op
pagina 75 staat het correct vermeld.

R

B

PvdA 66

R

B

PvdA 67

R

B

PvdA 68

R

B

PvdA 69 77 / structurele begro- Op welke wijze worden de ambities van het college in
tingsruimte
overeenstemming gebracht met deze begrotingsruimte?

R

B

PvdA 70 78 / solvabiliteitsratio

De woonlasten in de gemeente Ridderkerk zijn de laagste
in de regio. Deze liggen resp. € 130 en € 223 lager dan in
Barendrecht en Albrandswaard. Het landelijke gemiddelde ligt iets hoger dan in Ridderkerk en veel lager dan
in Barendrecht en Albrandswaard.
Wat zou de opbrengst zijn geweest in 2018 en 2019 wanneer de Ridderkerkse woonlasten het landelijk gemiddelde zou volgen?
75-76 / risico’s en
Op pagina 75 heeft de gemeente 4,7 keer meer geld dan
weerstandscapaciteit nodig is om de risico's af te dekken en op pagina 76 zelfs
4,9 keer. Is de beschikbare weerstandscapaciteit eigenlijk
€ 1,4 miljoen hoger of zijn de risico's lager geschat?
Graag uw antwoord toelichten.
76 / Vennootschaps- De nieuwe wet op de Vennootschapsbelasting geldt
belasting
vanaf 2016. Nog steeds verkeren sportvereniging in onzekerheid over deze post en de doorrekening daarvan.
Ook Sport en Welzijn heeft de effecten met u besproken.
Op welke termijn kunnen de sportverenigingen meer duidelijkheid verwachten. Kunnen verenigingen die nu hierdoor in de problemen komen een beroep doen op de gemeente? Waarom wel/niet?
77 / structurele begro- De structurele begrotingsruimte ligt in 2020 0,30% hoger
tingsruimte
dan in begroting 2019 waar toch veel plannen zijn uitgevoerd en ingebracht. Zijn bij de berekening van de beschikbare begrotingsruimte alle plannen uit het collegeprogramma betrokken of worden die later nog ingebracht?
77 / structurele begro- Welke uitgaven verwacht u in 2020 die nog niet in de betingsruimte
groting zijn verwerkt? Welke plannen zijn al wel in de begroting verwerkt? Bijvoorbeeld t.a.v. De Fakkel, zwemles
voor kinderen, nieuwe locatie bibliotheek en verbouwing
huishoudschool, meer evenementenbudget, uitbreiding
Ridderkerkpas etc.

Wanneer gekeken wordt naar de grafiek lijkt de ratio op
een haar na in het groene gebied uit te komen. Hoeveel
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Kortheidshalve verwijzen wij naar de brief van 20 september 2019 met als onderwerp ‘beantwoording schriftelijke vragen (RvO art. 40) over btw-aftrek voor (sport)verenigingen’,
welke is bijgevoegd als bijlage.

In het collegeprogramma is opgenomen dat pas budget wordt geraamd nadat er een plan is.
Aangezien een aantal plannen in ontwikkeling zijn heeft er nog geen totale financiële vertaling van de uitvoeringskosten van het collegeprogramma plaatsgevonden.

Alles wat ten tijde van het opstellen van de begroting bekend was, is opgenomen in de begroting.
Zaken waarover nog geen besluit is genomen zitten niet in de begroting. Nieuwe plannen
worden voorgelegd in separate voorstellen of Kadernota Begroting 2021. Aanpassingen van
beleid of bijstellingen van budgetten zijn aangeboden bij de tussenrapportages.
Uitzondering hierop is de vraag om structureel budget voor de bedrijfsvoering van het
Sociaal Domein.
Er start binnenkort een traject volgens het principe van “Nieuw voor oud” om ruimte in de
begroting te vinden zodat de ambities uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om reserves (eenmalige middelen) in te zetten om de
structurele lasten te verlagen. De effecten hiervan op de begroting en reserves worden in
voorstellen voorgelegd. Het proces is ook beschreven in de ‘Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023’ van 8 oktober 2019.
Op pagina 78 is lijngrafiek weergegeven. Er is een lijn die gedeeltelijk groen is en gedeeltelijk blauw om aan te geven dat de waarde een ander kenmerk heeft, namelijk gerealiseerd of
begroot.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

B

PvdA 71 79 / structureel en reeel evenwicht

R

B

PvdA 72 109 / stelpost uitkomst onderzoek
jeugd

R

B

PvdA 73 109 en 110 / claim
BAR-organisatie

Vraag

procentpunten is deze ratio in 2020 verwijderd van het
groen?
U stelt dat de gemeente er financieel goed voorstaan
maar dat voor een structureel en reëel evenwicht acties
noodzakelijk zijn. Bedoelt u dat u wilt bezuinigen en/of
dat bestaande uitgaven vanwege de collegeplannen
moeten worden omgebogen? Graag uw antwoord motiveren.
Veel gemeenten maken van de mogelijkheid gebruik bij
het jeugdbudget om in hun meerjarenbegroting voor 2022
en 2023 een stelpost 'extra middelen jeugd' op te voeren.
Een boekhoudtruc noemde Binnenlands Bestuur dit. Betreft dit stelpost 24? Zo, waarom maakt de gemeente gebruik van deze mogelijkheid? Zo nee, om welk bedrag
zou het gaan?
Er ligt een claim van de BAR organisatie om na de incidentele gelden voor 2018 en 2019 structureel €1,8 miljoen aan de BAR-organisatie toe te voegen.
Kunt u aangeven waarom gesproken wordt over een
claim? Wanneer de raad daarover besloten heeft? Als de
raad nog niet besloten heeft, waarom deze post dan al is
opgevoerd.

Antwoord

Op pag. 77 staat dat de solvabiliteit >50% moet zijn om categorie A (groen) te vallen.
De solvabiliteit in 2020 bedraagt 40% (tabel pag. 77). Verschil is dus 10%.
Uit de programmabegroting en meerjarenraming blijkt dat de budgettaire ruimte klein is.
Voor de uitvoering van nieuw beleid zal beter gekeken moeten worden waar in de begroting
financiële ruimte te vinden is. Door te kijken naar budgettaire ruimte en zorg te dragen voor
structureel en reëel evenwicht voldoen we aan de bepalingen van de toezichthouder, de
provincie.
Ja, dit betreft regel 24. Wij volgen de richtlijn van het min. Van BZK, de VNG en provinciale
toezichthouders, en maken gebruik van deze mogelijkheid om de begroting meerjarig structureel sluitend te houden. Hiervoor is gekozen omdat wij verwachten dat het Rijk op basis
van eigen onderzoek en onder druk van bijna alle gemeenten, financieel bijdraagt aan een
structurele oplossing voor de problemen in de Jeugdzorg.

Deze post is opgevoerd overeenkomstig de raadsinformatiebrief over het structureel benodigd budget Sociaal domein van 7 juni 2019.
Over deze claim heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

Fractie SGP
R

B

SGP 01

R

B

SGP 02

R

B

SGP 03

R

B

SGP 04

Diverse pagina’s Ken- In de diverse programma’s zijn kengetallen opgenomen.
getallen
De vermelde waardes betreffen recente (of minder recente) realisatiecijfers. Zou het naar de aard van een begroting niet logisch geweest zijn hier streefcijfers te vermelden?
Zo ja, waarom is dat niet gebeurt en zo nee, wat is dan
nog het nut (naast het kunnen waarnemen van een trend
over de jaren) van deze kengetallen als we de resultaten
toch niet kunnen afzetten tegen beoogde streefcijfers?
42; Maatwerkvoorzie- Eind 2018 heeft de CRvB uitspraak gedaan over het rening WMO en uitsultaat gericht indiceren. Wanneer verwacht u het onderspraak CRvB.
zoek naar de invloed van deze uitspraak voor Ridderkerk
af te ronden?
64; kosten van overWat is de oorzaak van de sterke fluctuatie van de kosten
head
voor huisvesting gemeentehuis over de diverse jaren?
68; afvalstoffenheffing Welk deel van de tariefstijging van 16% t.o.v. 2019 wordt
veroorzaakt door hogere rijksheffingen op verwerking /
verbranding van afval?
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De cijfers zijn bedoeld om gemeenten te kunnen vergelijken op waarstaatjegemeente.nl en
zijn wettelijk vastgelegd. Er is bij deze opzet van de begroting gekozen om geen streefcijfers
op te nemen. Indicatoren geven informatie over de resultaten van beleid. Het is daarom opportuun om indicatoren en eventueel streefwaarde te benoemen bij de vaststelling van beleid. Bij de beleidsevaluatie worden de gerealiseerde uitkomsten met streefwaarde vergeleken en toegelicht.

We zijn nog bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden. In 2020 voeren we de acties
uit die uit het onderzoek naar voren komen.

Omdat het groot onderhoud over de jaren fluctueert, geeft dit een grillig kostenbeeld.
De hogere verbrandingsbelasting bedraagt € 190.000. Daarnaast zijn de kosten voor de verwerking van restafval met
€ 176.000,- en de overige fracties met € 189.000,- gestegen. Deze autonome kostenstijgingen verklaren voor meer dan 10% de kostenstijging.
27

Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

Antwoord

R

B

SGP 05

96; Risico’s GRNR

Kunt u nader toelichten welke risico’s u voor de GRNR
ziet m.b.t. het vervoersbedrijf dat de afspraken niet nakomt en vermindering Rijksbijdragen?

Zie antwoord Bo1 17.

R

B

SGP 06

112; nr. 53 omzetheffing benzinestations

De bijdrage aan het Waterschap wordt hier niet verantwoord sinds 2016. Kunt u aangeven wat hiermee precies
wordt bedoeld en wat de relatie met het waterschap is in
deze?

Het waterschap heeft recht op een deel van de omzetheffing die de gemeente jaarlijks ontvangt van de eigenaar van het benzinestation aan de Rotterdamseweg. In 2015 is het eigendom van het Esso benzinestation overgegaan naar een nieuwe eigenaar. Sindsdien
heeft de gemeente geen accountantsverklaring meer ontvangen en hierdoor is er geen eindafrekening mogelijk geweest. Er wordt naar een oplossing gezocht en wij verwachten dit in
2019 op te lossen.

Fractie VVD
R

B

VVD 01

R

B

VVD 02

R

B

VVD 03

Blz. 4 onder Voorwoord

In de volgende begrotingen zal de financiële vertaling van
de ambities verder gestalte krijgen. Waar wordt de structurele financiële ruimte vandaan gehaald gezien het feit
dat er nu al alle redenen zijn om te gaan kijken naar de
benodigde balans tussen structurele inkomsten en structurele uitgaves, de eventuele structurele gevolgen van de
2e Turap nog verwerkt moeten worden en structurele tegenvallers niet ondenkbaar zijn? Uiteraard kan er naar de
komende Kadernota 2021 verwezen worden, maar gezien de urgentie die er blijkbaar is nu al graag de denkrichting aangeven.
Blz. 18 onder Aanpak Is de drugsoverlast in het afgelopen jaar in Ridderkerk afdrugsoverlast
genomen en zo ja in welke mate? Zo nee, welke maatregelen worden er getroffen om de drugsoverlast wel terug
te dringen naast de bevoegdheden voor de burgemeester
zoals benoemd in het Damoclesbeleid?

Blz. 20 onder punt 24

Welke maatregelen worden er genomen om dit hoge percentage onveiligheidsgevoel van onze inwoners omlaag
te brengen?

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk versie na B&W 15-10-19

Voor de uitvoering van het collegeprogramma wordt het principe van “eerst plan dan geld”
gehanteerd. Veel plannen zijn in ontwikkeling. Aan de hand hiervan kunnen de benodigde
middelen in beeld gebracht worden. De benodigde middelen zullen bij de Kadernota 2021
worden voorgelegd. De financiële vraag naar middelen is naar verwachting van dusdanige
omvang dat, gezien de beperkte ruimte in de begroting, het van belang is tijdig te starten
met het onderzoeken van de mogelijkheden binnen de bestaande begroting.

Een aantal jaren geleden waren er in Ridderkerk veel signalen over drugshandel en overlast. Er waren echter weinig tot geen meldingen die de politie bereikten.
Het basisteam is daarop, mede op verzoek van de gemeenteraad, gaan investeren op deze
problematiek. Er kwam meer aandacht voor deze problematiek en inwoners werden gestimuleerd meldingen te maken bij de politie en of Meld Misdaad Anoniem.
Door deze aandacht is het aantal registraties en meldingen omhoog gegaan. Door het
daarop volgende onderzoek en eventuele aanpak van deze meldingen steeg het aantal registraties.
De meldingen zijn het afgelopen jaar niet verminderd. De politie focust ook nog steeds op de
aanpak van de drugsoverlast en drugshandel.
Alle meldingen van burgers en of signalen uit eigen bevindingen van de politie worden onderzocht. Als na onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van handel of bezit wordt er
door de politie zo mogelijk opgetreden en wordt de verdachte of worden de verdachten bij
het OM aangeboden. Als er sprake is van drugsoverlast wordt hier door de politie zo mogelijk repressief tegen opgetreden om de overlast te doen stoppen.
Via de leefbaarheidsteams, wijkoverleggen en via meldingen bij ons en de politie houden we
vinger aan de pols en proberen we te achterhalen waar deze onveiligheidsgevoelens vandaan komen. Als dit inzichtelijk is kunnen we hierop gerichte maatregelen nemen.
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Blz. 23 onder Openbaar vervoer

R

B

VVD 05

Blz.44 onder inkomensregelingen

R

B

VVD 06

R

B

VVD 07

R

B

VVD 08

Blz. 44 onder Inkomensregelingen
Blz. 46 onder Inkomensregelingen
Blz. 59 Onder ‘onderwijshuisvesting’ en
‘accomodaties (inclusief sport’

R

B

VVD 09

R

B

VVD 10

Blz. 63 onder Overhead

Vraag

Antwoord

U ziet bereikbaarheid van Ridderkerk per openbaar vervoer graag gerealiseerd door goed vervoer per bus en
over water. Mede daarom zet u zich in om de ruimtereservering van het tramtracé op te heffen. Hoe houdt het
tramtracé goed vervoer per bus tegen? Zorgen beide vervoersmogelijkheden juist niet voor een beter openbaar
vervoer voor en door Ridderkerk?
Waarom worden kinderen van minima nog eens apart benoemd, wanneer
ieder kind school moet verlaten met
een zwemdiploma?
Wordt met school het primair onderwijs bedoeld?

Op 11 april 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitkomsten van de HOV-ontwikkelvisie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden; dat het HOV-busconcept voor de korte, middellange en lange termijn het best passende OV-concept is. Het in stand houden van het
tramtracé is daarmee niet noodzakelijk gebleken en laat ruimtelijke ontwikkelingen stagneren.

Op basis waarvan wordt bepaald of een gezin het financieel niet lukt om de zwemles te betalen?
Voor Huisvestingsprogramma 2021 worden van OBS de
Noord en CBS De Wingerd aanvragen verwacht. In 2020
wordt al met de voorbereidingen van de bouw van De
Noord begonnen. Hoe kan dat als de aanvraag nog binnen moet komen? En zou er niet naar gekeken worden
om de bouw van De Wingerd naar voren te halen?
Graag nadere uitleg waardoor lagere kapitaallasten en lager groot onderhoud t.o.v. 2019 ontstaan.

De regeling zal openstaan voor mensen met een laag inkomen. Dat is in Ridderkerk een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
Om de aanvraag te kunnen beoordelen is het belangrijk dat er een haalbaar plan ligt. Het
betreft niet alleen de nieuwbouw van een school, maar ook een gymzaal en andere maatschappelijke partijen. De schoolbesturen bereiden dit in samenwerking met de gemeente
voor. Voor de oplevering van een nieuwe school is een periode van 3 tot 5 jaar nodig. Het is
niet realistisch om eerder dan in 2021 te starten met bouwen.

De gemeente ondersteunt alleen minimakinderen financieel. De overige kinderen en hun ouders worden op een andere wijze gestimuleerd om een zwemdiploma te halen.
Dat klopt.

De afschrijvingslasten van de installaties van de nieuwbouw vervallen in 2020 ten opzichte
van 2019.
In 2019 is schilderwerk en het vervangen van de vloerbedekking geraamd.
Blz. 79 onder Conclu- Er wordt een meerjarenbegroting voorgelegd, die structu- De noodzaak zit vooral in het structureel sluitend houden nadat het collegeprogramma zijn
sie over huidig risico- reel in evenwicht is. Waarom zijn dan acties noodzakelijk financiële weerslag in de begroting heeft gekregen.
Wanneer pas bij de Kadernota (maart/april) een tekort wordt geconstateerd is er zeer beprofiel
voor het structureel en reëel in evenwicht krijgen van de
perkte tijd om maatregelen voor te stellen. De planning maakt dat het boekwerk van de bebegroting en aan welke noodzakelijke acties wordt dan
gedacht? Is dit een verkapte “winstwaarschuwing”? Even- groting in de periode juli/augustus wordt opgesteld. Het boekwerk moet in concept gereed
zijn voor de eerste bestuurlijke behandeling is in de eerste week van september.
eens als onder vraag VVD01 gevraagd nu al graag, gezien de blijkbare noodzaak, antwoord op basis van de
huidige inzichten en antwoord niet vooruitschuiven naar
Kadernota 2021.
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