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SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN (J)aarrekening 2019, 1e (T)urap 2020 en (K)adernota 2021 per fractie
R J Bo1 01

33 wat heeft het gekost

Onderwijsbeleid en leerlingzaken: waarin zit het grote verschik tussen de bedragen?
Gladheidbestrijding, waar zijn de €47.800 aan besteed als
dit projectleiding en directievoering genoemd wordt?

R J Bo1 02

158 investeringen

R J Bo1 03
R J Bo1 04

170 doorgeschoven prestaties
173/174 subsidies

R K Bo1 05

18 AIAP

R K Bo1 06

20 extra investering goederen logistiek

R K Bo1 07
R K Bo1 08

21 autovrij maken entreeplein Lagendijk
22 mobiliteitsplan
Fietsnetwerk en veiligheidsknelpunten

R K Bo1 09

25 programma 5 onderwijs

Staat niet bij dekkingsvoorstellen, waarom niet?

R K Bo1 10

26 monumentale bomen

Als deze van de groene kaart gaan hebben ze dan geen
‘beschermde status’ meer? Vallen ze onder hetzelfde regiem als alle andere bomen, dus aanvraag voor kappen
inwilligen?

R K Bo1 11

28 programma 9

Onderhoud scholen afbouwen in 4 jaar,
Hoe dan verder?

Zijn alle 6, bovenste, posten/kosten voor Ridderkerk

Dit wordt toegelicht op pagina 34 van de jaarrekening 2019.
Externe projectleider die zowel projectleiding als directievoering op zich nam voor de
bouw van de zoutloods. Uren voor het aansturen van interne partijen als externe partijen.
Ja, dit zijn posten/kosten voor Ridderkerk.

Stichting lezen oké, bibliotheek en Gilde ontvangen in diLezen Oké ontvangt subsidie voor leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen tot 12
verse programma’s subsidie. Waaraan wordt dat besteed? jaar.
De bibliotheek ontvangt subsidie voor leesbevordering (0-100+ jaar) & bestrijding
laaggeletterdheid (aanpak basisvaardigheden), leren, informeren, ontmoeting & debat en toegang tot kunst & cultuur.
Gilde ontvangt subsidie voor: Coach4you, Gilde Samenspraak, CMC, Gilde Filmhuis
en Gilde taalmaatje.
Wij missen aanpak sportpark Bolnes, hoe staat het hier
We bieden de gebiedsvisie Sportpark Bolnes naar verwachting op 10 november 2020
mee?
ter besluitvorming aan de raad aan.
Investeren in slimme vormen van goederen logistiek, oa.
Hierbij richten we ons samen met belanghebbenden (o.a. ondernemers) op meer
per spoor en water, graag een toelichting
duurzame vormen van goederenlogistiek in de gehele regio waar mogelijk Nieuw-Reijerwaard kansen voor kan bieden. U kunt hierbij denken aan schonere modaliteiten
(wellicht via een spooraantakking, elektrische vrachtwagens, overslag naar kleinere
elektrische vrachtwagens als het gaat om bevoorrading van de regio). Maar bijvoorbeeld ook aan het slim combineren van vrachtvervoerbewegingen via wegtransport
(zo min mogelijk lege vrachtwagens laten rijden). Dit alles wordt onderzocht bij het
opstellen van de gebiedsvisie Dutch Fresh Port in de bouwsteen Bereikbaarheid.
Wat is het entreeplein Lagendijk?
Dit is het plein bij Sport2000, Lagendijk, Ridderhof en Geerlaan.
Voorbereiding een bedrag en uitvoering, waaruit bestaat
deze voorbereiding?
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Eerst dient een verkenning plaats te vinden van de ontbrekende schakels in het fietsnetwerk om te zien welke maatregelen noodzakelijk/gewenst zijn om op deze locaties
een goede fietsverbinding te maken of de bestaande fietsvoorzieningen te optimaliseren. Dit geldt ook voor het aanpakken van de verkeersveiligheidspunten. Kortom:
het voorbereiden van mogelijke maatregelen die we ten uitvoering kunnen brengen.
De dekkingsvoorstellen onderwijs zijn per abuis opgenomen in de tabel van programma 7 (blz. 27).
Op de Groene Kaart gemeente Ridderkerk 2018 staan 217 monumentale particuliere
bomen.
In de Kadernota is abusievelijk opgenomen dat deze bomen van de Groene Kaart
verwijderd worden.
De intentie van de bezuiniging is dat de gemeente deze bomen niet meer inspecteert
en onderhoudt. Dit is een particuliere verantwoordelijkheid.
Onderhoud aan schoolgebouwen is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de
schoolbesturen. De bijdrage materiele instandhouding van de gemeente is extra en
niet wettelijk opgelegd. In dit bedrag zit overigens ook een bijdrage cultuureducatie
en onderwijskansen.
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Vraag

R K Bo1 12

28

Wat is het verschil tussen reclame belasting en precario

R K Bo1 13

28 nog niet ingedeelde opbrengsten

R K Bo1 14

29 incidentele lasten

R J CDA 01 9 Gemeentehuis

R J CDA 02 9 BAR-bijdrage

R J CDA 03 11 Benchmark onderzoek

R J CDA 04 12 Bestuur
R J CDA 05 12 Digitale toegankelijkheid

R J CDA 06 13 MOR

R J CDA 07 13 MOR

Antwoord

Reclamebelasting wordt geheven over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de
openbare weg. Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen
op, boven en in de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
De toename van OZB is fors, waarop is dat gebaseerd?
De toename is gebaseerd op OZB meerjarenraming aan de hand van de actuele woningbouwprognose van de komende vijf jaren. Verder is sprake van areaal uitbreiding
van het aantal niet-woningen door o.a. Cornelisland.
Transformatie centrum Oost – pc hooftstraat, welke activi- Voor de PC Hooftstraat staan geen activiteiten gepland. Als er een ontwikkelaar is
teiten voor de pc hooftstraat staan hiervoor gepland?
zal deze voor eigen rekening en risico gaan ontwikkelen en wordt er een anterieure
overeenkomst gesloten.
De incidentele lasten zijn bedoeld voor centrum Oost, waar nog onderzoeken moeten
worden uitgevoerd (gebiedsvisie, milieu), voordat ontwikkeling mogelijk is.
Komt het overschot van € 273.000,— terug als een extra
Een deel van het planmatig onderhoud 2019 heeft nog niet plaats kunnen vinden. Dit
last in de begroting van 2020?
zal in 2020 wel gebeuren. Hier staat de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen tegenover. Per saldo houdt dit overall in: zowel in 2019 als 2020 budgetneutraal.
Per saldo levert toepassing van de Koepelvrijstelling ons
Voor de start van de BAR-organisatie is dit uitgezocht, echter door Europese uitspraeen nadeel op -> hoe komt het dat dit niet vooraf uitgeken is de staatssecretaris en de Belastingdienst genoodzaakt een ander standpunt in
zocht is?
te nemen. In 2018 is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de Belastingdienst
waarmee over de periode 2014 – 2017 afspraken voor toepassing van de koepelvrijstelling zijn gemaakt. Vanaf 1-1-2018 is de regelgeving echter verscherpt. Andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben hier ook last van. Geen enkel gemeentelijk samenwerkingsverband past dit nog met succes toe. In de aankomende
tijd wordt verder onderzocht of we aan alle voorwaarden kunnen voldoen die aan de
Koepelvrijstelling worden gesteld. Met eveneens een toetsing aan recente arresten
vanuit het Europese Hof. Verdere afstemming met de Belastingdienst wordt ook gezocht.
Jaar 2019 vertoont lagere score dan de voorgaande peri- De gemeente Ridderkerk werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening.
ode. Hoe gaat de gemeente inzetten op betere service
De resultaten uit Waar staat je gemeente (WSJG) bieden hier onder andere (maar
niet uitsluitend) input voor. De continue verbeteracties hebben er onder andere toe
geleid dat bij de baliemeting van WSJG (tevredenheid over de dienstverlening aan de
balies) de tevredenheid in 2019 steeg van een 7,9 naar een 8,4.
Zijn er per wijk al afspraken gemaakt over het bespreken
In januari zijn hierover de eerste gesprekken met de wijkoverleggen gevoerd. Deze
van maatwerk in de wijken?
gesprekken zijn nog niet afgerond. Door de Corona-maatregelen zijn de wijkoverleggen in april niet doorgegaan en is dit onderwerp dus nog niet verder besproken.
Er wordt gesproken over een plan van aanpak om ‘winst’
Bestaande pdf-documenten: op dit moment wordt de top 10 van de meest geraadte behalen rondom formulieren en pdf-documenten. Wan- pleegde documenten op de website ridderkerk.nl toegankelijk gemaakt. In september
neer wordt verwacht dat het plan van aanpak (en de doe- 2020 wordt verwacht de top 20 gereed te hebben. Daarna wordt er opnieuw gekeken
len die daaruit voortkomen) afgerond zal zijn?
naar de planning.
Nieuwe pdf-documenten: alle nieuwe documenten die gepubliceerd worden op
ridderkerk.nl zijn digitaal toegankelijk.
62% wordt binnen de gestelde streeftermijn van 3 werkda- Dit zijn de juiste cijfers van 2019:
gen afgehandeld. 38% dus niet, welk percentage is dan
Binnen 3 dagen 2294 43%
nog binnen 5, 10 en 20 werkdagen afgewikkeld?
Tussen 3 en 5 dagen 340 6%
Tussen 6 en 10 dagen 559 10%
Tussen 10 en 20 dagen 688 13%
Meer dan 20 dagen 1489 28%
Worden de mogelijkheden tot het doen van een MOR ver- Op dit moment optimaliseren wij het MOR-proces ( melding systeem) door het te
der doorontwikkeld? Bijv. Dat via de app/website zichtbaar koppelen aan het beheersysteem. Een pilot is in ontwikkeling.
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R J CDA 08 13 / MOR
R J CDA 09 14 Vertrouwen burger naar
gemeente.

R J CDA 10 16 Bedrijventerreinen

Vraag

Antwoord

is welke melding al gedaan zijn, zodat dubbele meldingen
voorkomen kunnen worden?
Er wordt gesproken over 5376 meldingen in 2019. Zijn dit
unieke meldingen of vallen hier dubbele meldingen ook
onder?
Als 70% van de burgers geen vertrouwen heeft. Wat ligt
hieraan ten grondslag?

In het huidige systeem is niet zichtbaar of en waar een melding gedaan is. Als de pilot succesvol is, is dit wel zichtbaar.
Hier vallen ook de dubbele meldingen onder. Wij hebben geen overzicht van deze
aantallen.

Wat zijn de selectiecriteria geweest om specifiek garagebedrijven te controleren en is hier ook gekeken naar mogelijk eerdere controles?

Volgens de Burgerpeiling is het % dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd als volgt:
28% heel veel vertrouwen heeft;
51% niet veel / niet weinig (‘neutraal’);
21% nauwelijks tot geen.
Wij maken hier niet uit op dat 70% van de burgers geen vertrouwen heeft, maar dat
79% neutraal is dan wel veel vertrouwen heeft. Uiteraard is onze inzet er continu op
gericht om dit te blijven verbeteren.
Ten eerste werd regionaal gezien dat de autobranche een zogenaamde risicobranche is waar redelijk veel misstanden voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de
Spaanse Polder in Rotterdam. Daarnaast werd gezien dat er bedrijven vanaf deze
Spaanse Polder zich elders gingen vestigen waaronder in Ridderkerk.
Ten tweede hebben de wijkagenten meerdere signalen vanuit de wijk gekregen hierover en zijn er over garagebedrijven meerdere meldingen binnengekomen bij gemeente en politie.

R J CDA 11 17 Jeugdoverlast

Wat zijn de resultaten van het intensief samenwerken tussen ketenpartners?

R J CDA 12 17 Jeugdoverlast

In welke mate is de (jeugd) overlast en criminaliteit in
Ridderkerk terug gedrongen?

R J CDA 13 19 Informatie beveiliging

De baseline informatiebeveiliging. Geeft de voldoende bescherming van gegevens van onze burgers?

R J CDA 14 19 punt 19

Welke oorzaken liggen aan deze stijging ten grondslag?

Dit alles heeft ertoe geleid dat onder andere garagebedrijven zijn gecontroleerd tijdens de integrale controles. Hierbij zijn een aantal garagebedrijven meermaals gecontroleerd. Dit omdat zij bij de eerste controles zaken niet op orde hadden of er bijzonderheden naar voren kwamen die nogmaals gecontroleerd moesten worden.
Dit heeft geresulteerd in een persoonsgerichte aanpak als het gaat om de jongeren in
de geprioriteerde groep. Deze jongeren worden in de gaten gehouden, krijgen huisbezoeken van de politie en zit er hulp in van het wijkteam, jeugdreclassering, of andere hulpverleningsinstanties. Wij monitoren de voortgang hiervan. Tussen de ketenpartners bestaan korte lijnen over deze jongeren. Als er een bijzonderheid naar bovenkomt, spelen we hier meteen op in.
De inspanningen zijn gericht op de geprioriteerde groep en hebben geleid tot het uiteenvallen van de groep zoals hij was in zijn oorspronkelijke vorm. Met onze ketenpartners volgen we ook andere jongeren die de verkeerde kant op dreigen te gaan.
Hierin betrekken we de ouders meteen vanaf het begin door hen te wijzen op het gedrag van hun kind op straat.
De BIO betreft het gemeentelijke normenkader voor informatieveiligheid en is gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Een normenkader op
zich zorgt niet voor de bescherming van de gegevens van onze burgers. Het geeft
wel voldoende richting en houvast om de juiste maatregelen af te wegen en te implementeren.
Welke oorzaken hier aan ten grondslag liggen is niet bekend bij de gemeente omdat
het onderzoek geen gemeentelijk onderzoek is. De cijfers komen vanuit het onderzoek waarstaatjegemeente.nl.
Maar als er gekeken wordt naar onveiligheidsgevoelens in het algemeen kan dat hele
brede oorzaken hebben. Dit betreft namelijk het gevoel van iedere individu.
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R J CDA 15 20 Veiligheid rivier

Vraag

Antwoord

Welk aandeel heeft Ridderkerk gehad voor verbetering
veiligheid van de rivier?

De afgelopen jaren zijn met name door Rijkswaterstaat in samenspraak met gemeente Ridderkerk een aantal acties ondernomen om de veiligheid op de rivier te
verbeteren, zoals:
- Het vaker met patrouillevoertuigen varen langs het splitsingspunt.
- Tijdens deze patrouillevaarten wordt permanent toezicht gehouden op de
scheepvaart en de communicatie tussen de schippers.
- het plaatsen van waarschuwingsborden met als teken bijzonder op te letten en
met de tekst "Sterke stroming"
- het verzorgen van voorlichting met betrekking tot de verkeerssituatie op het splitsingspunt via de branchevereniging 'Schuttevaer' richting schippers
- het houden van extra toezicht op de begroeiing langs de vaarwegen leidende
naar het splitsingspunt, omdat de zichtbaarheid op dit punt nooit gehinderd mag
worden.
Dit heeft geleid tot verbetering van de veiligheid op de rivier. In 2019 hebben wij geen
meldingen meer gehad van onveilige situaties op de rivier.
Gezien alle lopende onderdelen die bij de haven een rol spelen, is besloten om walstroom mee te nemen in een groter geheel.
In februari 2020 is een Routekaart opgesteld (ambtelijk document) die de weg uitstippelt om integraal in onze haven een optimalisatieslag te verwezenlijken. Een van de
vraagstukken is het mogelijk aanbrengen van meer voorzieningen in de passantensteiger, waaronder ook walstroom. Ook wordt er op dit moment integraal gewerkt aan
de Visie op de Rivieroevers, waar ook de haven onderdeel van is. Uit deze visie moet
meer duidelijkheid komen over de gewenste toekomst van de haven. In het kader
van de Routekaart zal in de loop van dit jaar walstroom verder worden geanalyseerd.
Er is een bezoek gebracht aan alle scholen om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. Tijdens de gesprekken is er gesproken over het belang van verkeerseducatie. Vanuit de MRDH is er een accountmanager die de scholen in Ridderkerk (heeft)
benaderd over het School op Seef programma. OBS de Reijer en OBS de Piramide
hebben opnieuw het certificaat School op Seef behaald. Daarnaast is er ook gesproken over infrastructurele maatregelen. Zo is er bij CBS de Regenboog in de Van
Beethovenstraat een kiss&ride strook gemaakt.
Het effect van de bezuinigingen uit het verleden is de laatste jaren pas goed merkbaar geworden. Daarom is er vorig jaar besloten om vanaf 2020 structureel € 40.000
toe te voegen aan dit budget. Daarmee kan de achterstand de komende jaren worden ingehaald. Overigens blijft het aantal verzoeken voor markeringen (o.a. kruismarkeringen voor vrijhouden uitritten, GPP’s op kentekens en oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen toenemen.
Deze mening deelt het college. Er komt steeds meer aandacht voor verkeersveiligheid. Hierop moet niet bezuinigd worden.

R J CDA 16 20/106 Economische ha-

Hoe staat het met het onderzoek naar walstroom?

R J CDA 17 21 Scholen benaderd over

Wat heeft de gemeente in 2019 gedaan om de verkeersveiligheid rondom scholen te vergroten/ waarborgen?

R J CDA 18 23 Verkeersmaatregel

Betekent dit dan niet dat het bedrag structureel te laag is
begroot?

R J CDA 19 23-24 Verkeersmaatregelen

Deelt het college de mening, dat wanneer bezuinigen op
deze post de verkeersveiligheid onder druk zetten, er op
deze post geen bezuinigingen meer moeten plaatsvinden?
In acht nemend dat bij nr.24 wordt aangegeven dat 20%
van de ondervraagde soms tot vaak een onveilige verkeerssituatie ervaart.
Wordt er actie ondernomen om dit percentage te verlaHierop wordt actie ondernomen. Met behulp van de Prikker op de Kaart (enquête
gen?
tool) willen we in beeld krijgen welke plekken als onveilig worden ervaren, of het gaat
om objectieve onveiligheid of subjectieve onveiligheid en wat hier de oorzaak van is.
Op basis van de uitkomsten zal gekeken worden welke maatregelen mogelijk / nodig
zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.

vens en waterwegen

belang verkeerseducatie

R J CDA 20 24 punt 24

Ervaring onveilige
verkeerssituaties
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Nr.

Bladzijde / onderwerp

R J CDA 21 33 Huisvesting basisonderR J CDA 22

wijs
33 Openbaar basisonderwijs, exclusief huisvesting

R J CDA 23 34 Leerlingenvervoer
R J CDA 24 35 punten 31 t/m 34

R J CDA 25 38 Cultuurpresentatie

R J CDA 26 40 Kerkenvisie
R J CDA 27 43 Wijkregie
R J CDA 28 44 Dagelijks onderhoud bomen

R J CDA 29 50 Inzet in wijkteams

R J CDA 30 51 punten 40 t/m 43 en 47
R J CDA 31 52 Wmo

R J CDA 32 55 welzijn en zorg/ wat heeft
het gekost

R J CDA 33 60 Ridderkerkpas

Vraag

Antwoord

De € 59.800 voordeel. Waarom is dit bedrag niet in 2019
opgenomen?
Wat is reden dat de genoemde regeling een jaar later gaat
gelden en hoe is de stand van zaken op dit moment?

Het voordeel is hoofdzakelijk te wijten aan een
verschil op de kapitaallasten. Deze waren te hoog geraamd.
In december 2020 wordt het raadsvoorstel voor een gewijzigde verordening Meedoen aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. De regeling kan dan ingaan per
2021. De voorbereiding voor deze regeling heeft de nodige tijd gevraagd. Deze voorbereiding heeft vooral te maken met de mogelijkheden van de Ridderkerkpas en het
apart zetten van de tegemoetkoming voor dit doel. Hierover zijn nu afspraken gemaakt en de besluitvorming kan verder worden voorbereid.
De regiecentrale heeft de opdracht om te kijken naar (kosten) efficiency binnen de
uitvoering en hierop voorstellen te doen.

De kostenbesparing wordt niet gehaald. Welke instrumenten kunnen worden ingezet, om deze doelstelling te kunnen bereiken?
Waarom zijn deze gegevens niet beschikbaar?

De cijfers zijn inmiddels beschikbaar.
31 = VSV = 2,1%
32: absoluut verzuim = 1,8 (verzuim per 1.000 leerplichtigen)
33: relatief verzuim = 23 (verzuim per 1.000 leerplichtigen)
34: percentage laaggeletterden (16-65 jaar) =
11 – 13%.
Er wordt gesproken over een samenwerking met de Loods Er is overleg tussen de Muziekschool Ridderkerk en De Gooth om in de toekomst
rondom (muzikale) talentontwikkeling. In hoeverre wordt er jamsessies en presentatiemomenten van bands in De Gooth te programmeren.
nagedacht om de Gooth ook bij deze samenwerking te betrekken?
Wat is de huidige staat rondom het aanvragen van subsi- De decentralisatie-uitkering voor het opstellen van een Kerkenvisie in Ridderkerk is
die voor/ het opstellen van een Ridderkerkse Kerkenvisie? aangevraagd. Na 15 juni krijgt de gemeente bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd.
Wat is de reden dat het project ‘Feijenoord in de wijk’ in
Het aanbod aan activiteiten van Feyenoord sloot niet goed aan bij de activiteiten van
2019 is beëindigd?
de Brede School, deels was er ook overlap in het aanbod van activiteiten. Daardoor
was samenwerking lastig vorm te geven.
Met veranderende klimaatomstandigheden, Wordt hier
De bomen worden continu gemonitord op ziekte, veiligheid en andere externe factoook financieel rekening mee gehouden?
ren. Hieronder vallen ook de klimatologische omstandigheden. Voor nu is het eenmalig, maar wij zijn scherp op terugkerende zaken.
Is er actie ondernomen om deze kwetsbaarheid naar de
Ja, er werd en wordt tussen de teamleiders wijkteam en de managers van de moetoekomst toe op te kunnen vangen?
derorganisaties proactief samengewerkt t.a.v. het op peil houden van de capaciteit.
Er is echter wel sprake van schaarste op de markt, waar we niet alleen in Ridderkerk,
maar ook regionaal en landelijk mee te maken hebben. Hier kunnen we nauwelijks /
geen invloed op uitoefenen.
Waarom zijn deze gegevens niet beschikbaar?
Punt 47 alcohol- en drugsgebruik onder jongeren: De laatste cijfers dateren uit 2015
(Jeugdmonitor GGD, wordt 1x per 4 jaar afgenomen). Halverwege 2020 ontvangen
we nieuwe cijfers van de jeugdmonitor die in 2019 is afgenomen.
In hoeverre uit het college haar zorgen rondom hogere
Deze belangen worden door de VNG behartigd en waar nodig worden de zorgen
kosten van het Wmo (o.a. door de lagere bijdrage voor ho- over de stijging in de uitgaven door het college op de Algemene Ledenvergadering
gere inkomensklasse) aan de landelijke overheid, zodat
van de VNG gedeeld. Stijging in de uitgaven en adequate tegemoetkoming is een
hier een oplossing voor kan komen?
landelijk probleem dat landelijk opgelost moet worden.
Vergeleken met het 2018 zijn de kosten ruim 9% toegeno- De toename in de uitgaven is een landelijk beeld. Ook bij middelgrote gemeenten nemen. Hoe verhoudt zich dit met andere middelgrote gemen over het algemeen de Wmo en welzijn gerelateerde uitgaven toe.
meenten?
Zijn de kosten onveranderd gebleven en wie is de aanbie- Door de aanbesteding nemen de structurele kosten voor de Ridderkerkpas m.b.t. de
der van deze pas
minimaregelingen en de mantelzorgpluim af.
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R J CDA 34 61 Wet BUIG-uitkeringen

Welke actie is ondernomen dat er voor heeft gezorgd dat
de stijging is teruggebracht?

R J CDA 35 62 Prestatie indics punt

Ter beoordeling van deze gegevens. Is hier een overlap.
d.w.z. kan je in beide boxen aangemeld zijn?
Op welke manier volgt de DCMR het asbest van sloop
naar stort?

De nieuwe leverancier is Intermediad. Vanaf 1 januari 2020 levert Intermediad voor
de komende drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging van drie maal één 1 jaar de
Ridderkerkpas.
In de tweede helft van 2019 is een nieuwe impuls aan de uitvoeringspraktijk gegeven. Het uitkeringsbestand is goed in beeld gebracht en er zijn nieuwe re-integratie
trajecten ingekocht, die beter aansluiten bij de behoeften van de verschillende doelgroepen.
Ja, iemand kan in beide boxen zijn aangemeld.

R J CDA 36

Bladzijde / onderwerp

54/55
64 asbesttoezicht

Dit gebeurt in een aantal stappen.
Bedrijfsmatig
1. Sloopmelding
De sloopmelding komt binnen via het Omgevingsloket. DCMR beoordeelt de
sloopmelding en het bijbehorende asbestinventarisatierapport op de reikwijdte
en de geschiktheid en verleent toestemming of wijst af (per brief).
2. Sanering asbest
Het gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf is verplicht 2 dagen voorafgaand aan
de sanering een startmelding te doen bij ISZW (Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) via het LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem). DCMR heeft
inzicht in dit LAVS en houdt steekproefsgewijs toezicht bij saneringen op de locatie.
3. Evaluatie sanering
Vervolgens is het laboratorium dat de vrijgavemeting heeft uitgevoerd verplicht
om het vrijgavedocument in het LAVS te plaatsen. En is het asbestsaneringsbedrijf verplicht de stortbonnen in het LAVS te plaatsen.
De wettelijke verplichtingen zijn sinds 1 juli 2019 geregeld in het Bouwbesluit
2012 en het Asbestverwijderingsbesluit. De DCMR toets ook steekproefsgewijs
of dit wordt gedaan.

R J CDA 37 65 Afvalbeleid

R J CDA 38 75 starterslening

Wat zijn de vorderingen rond het ophalen van incontinentie materiaal?

Welk bedrag staat er op dit moment uit voor de volgende
leningen:
•
Starterslening
•
Blijverslening
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Particulier
Ook de VTH-taken ten aanzien van particulieren zijn ondergebracht bij de DCMR.
Particulieren mogen zelf tot maximaal 35 m2 asbestmateriaal verwijderen. Hier moet
ook een sloopmelding voor ingediend worden, waarna het materiaal goed (dubbel)
verpakt bij de milieustraat ingeleverd kan worden. De DCMR controleert onder andere of de 35 m2 niet overschreden wordt (ook over meerdere jaren).
Inwoners die om medische redenen zodanig veel (onvermijdbaar) restafval produceren dat een tweewekelijkse lediging van hun minicontainer voor restafval niet toereikend is, ontvangen momenteel aanvullende service. Hun minicontainer voor restafval
wordt, in plaats van om de week, wekelijks geleegd (zowel in de reguliere route, als
in een tweewekelijkse extra route).
Momenteel onderzoekt NV BAR Afvalbeheer de mogelijkheden om ook na de invoering van het variabele tarief extra service te blijven verlenen aan inwoners die onvermijdbaar medisch restafval genereren.
Dit najaar worden de vier stimuleringsleningen, zoals toegezegd, geëvalueerd. U
wordt hierover geïnformeerd. Daarin wordt ook per type lening vermeld welke bedragen uitstaan.
Zie ook antwoord bij CU 12.
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R J

CDA 39

76 / Punten 67 en 68

Vraag

•

R J CDA 40 142 reserves
R T CDA 41 Algemeen

R T CDA 42 07 1e tussenrapportages social domein 2020. Huisvesting vergunningshouders

Antwoord

Duurzaamheidslening

Waarom zijn deze gegevens niet beschikbaar?
Waar kan een financieel overzicht van de reserves (bedrag in) gevonden worden/ kan er een financieel overzicht
gegeven worden van de reserves?
De effecten van de huidige Coronacrisis zijn nog niet inzichtelijk. Hoe gaat het college om met deze onzekerheid
in de wetenschap dat er zeker gevolgen zullen zijn. Een
voorbeeld kan zijn dat de grondexploitatie in Nieuw Reijerwaard stagneert en de gemeente de investeringen pas
over een langere termijn terugverdient en mogelijk ook
minder vennootschapsbelasting zal innen.
Wat is de reden dat Ridderkerk voorloopt op de taakstelling, dit o.a. met betrekking tot de huidige krapte op de
Ridderkerkse huizenmarkt?

R T CDA 43 03 tussenrapportage sociaal Leeftijd wordt gedefinieerd in 3 categorieën van 20 jaar.
domein

R T CDA 44 09 Schaarste werkaanbod
op MBO niveau

Kan dit weergegeven worden in periodes van 10 jaar voor
betere beeldvorming.
Wat is de inzet van de gemeente om inwoners in zo veel
als mogelijk aan het werk te houden?

R K CDA 45 10 Herijking verdeling ge-

Kleinere gemeenten zou dit nadelige gevolgen kunnen
hebben. Wat voor impact kunnen hebben op het sociaal
domein

R K CDA 46 11 Warmtetransitie

Per 2030 is de opgave 4200 woningen gasvrij. Is dit inclusief nieuwbouw/ Wooncompas?

R K CDA 47 19 Huishoudschool

Onderzoek naar welke delen bescherming waard zijn. Is
het niet de ambitie om het gehele gebouw in stand te houden?
Waarom deze keuze en is het college niet bang dat deze
bomen verloren gaan?

meentefonds

R K CDA 48 26 Monumentale bomen
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De gegevens van 2019 zijn nog niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl (gecontroleerd op 2 juni 2020). Deze cijfers worden aangeleverd door ABF Research.
Het overzicht is opgenomen op pagina 139 en 140.

De gemeente pleegt geen investering in Nieuw Reijerwaard. Wel is sprake van een
risico op een verlieslatende grondexploitatie waarbij 1/3 van het verlies voor rekening
van de gemeente Ridderkerk komt.
Vertraging in de grondexploitatie vergroot dat risico wel.

Dit heeft te maken met het aantal beschikbare huizen en het aantal te plaatsen vergunninghouders. De woningbouwverenigingen zijn op de hoogte van de landelijke
taakstellingen en houden hier rekening mee bij het plaatsen van mensen. De woningbouwvereniging heeft rekening gehouden met de landelijke taakstelling voor 2019 en
2020. In 2019 zijn er extra vergunninghouders geplaatst. In 2020 lopen wij niet voor
op de taakstelling, maar hoeven wij door de extra plaatsingen in 2019, minder vergunninghouders te plaatsen om aan de taakstelling voor 2020 te voldoen.
Nee. Dat is nu niet mogelijk.

Inzet vanuit leerplicht en ons Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) om jongeren zo lang mogelijk naar school te laten gaan en tenminste
een startkwalificatie te laten behalen.
Op dit moment hebben wij nog geen enkel zicht op de financiële gevolgen van de
herijking voor onze gemeente. De uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken naar
het ‘sociaal domein’ (AEF) en naar het ‘klassieke deel’ (Cebeon) zijn nog niet openbaar. Wij begrijpen van de VNG dat voor het sociaal domein de nieuwe verdeling wel
beter uitlegbaar zal worden en over het algemeen ook beter bij de kosten van gemeenten zal gaan aansluiten. Dit neemt niet weg dat de financiële gevolgen voor individuele gemeenten fors kunnen zijn (zowel naar beneden als naar boven). In een
vervolgonderzoek wordt nu het inzicht naar deze ‘uitschieters’ verbeterd. Voor het
‘klassieke deel’ geldt dat de kwaliteit nog flink verbeterd moet worden. Het uitgangspunt is dat het de kosten van de gemeenten moet verklaren. Dit betekent concreet
minder (grote) aansluitverschillen dan waar nu sprake van zou zijn. Over beide vervolgonderzoeken worden we in de decembercirculaire 2020 verder geïnformeerd.
De opgave om de 4.200 woningen aardgasvrij te maken staat los van nieuwbouw.
Nieuwbouwwoningen (ook die van Wooncompas) zijn vanaf juli 2019 al wettelijk verplicht aardgas-vrij.
De ambitie is om zoveel mogelijk van het oorspronkelijk gebouw te behouden en geschikt te maken voor herbestemming. De gemeente wordt hierin geadviseerd door
Crimson Historians and Urbanists en de afdeling erfgoed Ridderkerk.
In de Kadernota is abusievelijk opgenomen dat deze bomen van de Groene Kaart
verwijderd worden.
De intentie van de bezuiniging is dat de gemeente deze bomen niet meer inspecteert
en onderhoudt. Snoeien van particuliere monumentale bomen is geen (kern)taak van
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R K CDA 49 14 BAR-organisatie
R J CU 01

13/ Meldingen Openbare
Ruimte

R J CU 02

20/ Elektrische laadpalen

R J CU 03

21/ Verkeerseducatie

R J CU 04

25/ Arbeidsmarkt/werk /onderwijs

R J CU 05

30/ Onderwijshuisvesting
Regenboog

R J CU 06

31/ RMC

R J CU 07

34/ Volwasseneducatie

R J CU 08

50/ Verhouding PGB/ZIN

Vraag

Antwoord

de gemeente, maar service aan de individuele boomeigenaren. Om de begroting
structureel sluitend te krijgen, kiest het college in deze voor het algemeen belang van
een groene, klimaat adaptieve openbare ruimte boven het individuele belang van
boomonderhoud van particuliere monumentale bomen.
Het college rekent in deze op de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor een
groene woon- en leefomgeving.
1% - 3% -> hoe gaan we dit realiseren en ligt hier een plan De BAR is verzocht te onderzoeken hoe de GR BAR kan bijdragen aan de noodzavan aanpak aan ten grondslag?
kelijke bezuinigingen van de gemeenten. Inmiddels is een startnotitie opgesteld en
wordt een projectorganisatie ingericht.
Is dit (eenvoudig) uit te splitsen naar meldingswijze (Dus
In het huidige melding systeem is geen uitsplitsing te maken. Daarom werken wij aan
hoeveel meldingen via WhatsApp, Ridderkerk app, intereen nieuw systeem.
net, telefoon enz). Dit met als doel om te bepalen voor
welke meldingswijze optimalisatie nodig is.
Elektrische laadpalen Hoeveel laadpalen zijn er de afgelo- Op dit moment (peil juni 2020) zijn er 102 laadpalen in Ridderkerk. Verloop: in 2017
pen jaren per jaar geplaatst? Wat is de trend hierin, en wat stonden er 60 laadpalen in Ridderkerk. In 2018 waren dit er 70. In 2019 stonden er
verwacht u van de komende jaren ten aanzien van deze
93 laadpalen. Landelijk gezien is het aantal verkochte elektrische voertuigen de laatlijn?
ste jaren toegenomen. Dit zien we ook terug in het aantal aanvragen voor parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Momenteel wordt in regionaal verband onderzocht of hier een meer sturend beleid op kan plaatsvinden (bijvoorbeeld als het gaat
om locatiekeuze van oplaadvoorzieningen).
Voor OBS de Botter is een materialenset aangeschaft.
Tijdens de bezoeken aan de scholen is aangegeven dat, wanneer scholen dit willen,
Zou dit ook een goede aanvulling zijn voor andere schode gemeente voor hen een materialenset kan bestellen. De materialenset is afkomlen? Heeft u hierover contact gehad met de scholen?
stig van een externe leverancier. Voor levering is de gemeente afhankelijk van de
voorraden van de externe leverancier.
U schrijft ‘ er is een verbeterde samenwerking tussen het
Ridderkerk is via het Gemini College aangesloten bij het project Sterk Techniek Ononderwijs en het bedrijfsleven’ . Welke concrete voorbeel- derwijs. Om het bedrijfsleven daar bij aan te sluiten heeft de school de gemeente beden kunt u hier van geven?
naderd voor samenwerking. Daarnaast zijn er gesprekken met zowel Gemini als
Farel over de start van een Stichting Onderwijs Bedrijfsleven in Ridderkerk.
U wacht op een wetswijziging mbt onderwijshuisvesting en Het is niet duidelijk voor wie dat een voordeel gaat opleveren. We zijn met de PCPO
verduurzamingsopgave. Voor wie gaat die wijziging naar
in gesprek over de huisvesting van De Regenboog.
verwachting een voordeel opleveren? Voor school en/of
gemeente? En kan De Regenboog wachten op deze uitspraak? Heeft u hierover met PCPO afspraken gemaakt?
Wanneer we deze cijfers vergelijken met het jaarverslag
Op de scholen wordt extra ingezet op verzuim, waardoor vroegtijdige preventie kan
van 2018, lijkt dat er een sterke toename is. Hebben we
plaatsvinden, wanneer een jongere meerdere malen heeft verzuimd. De oorzaak
dat juist, of kunt u ons hierin geruststellen? Wanneer we
hiervan kan achterhaald worden en hierop kan ingezet worden. Het is wel een trend
dit juist hebben, wat wordt er aan gedaan om dit weer te
dat er steeds meer jongeren zijn met multiproblemen, waardoor het verzuim stijgt en
verminderen?
dit niet met een eenvoudige interventie opgelost kan worden. Indien jongeren bij De
Jonge Krijger terecht komen wordt ook hier ingezet om jongeren weer (volledig) naar
school te krijgen.
Hoe kan het dat, terwijl er juist veel aandacht is voor finan- Er is door het faillissement veel aandacht naar de gevolgen hiervan, de opstart van
ciële gevolgen van het faillissement van een lokale taalnieuwe trajecten en de inzet van de WEB-gelden gegaan en onvoldoende aandacht
aanbieder, toch geen aandacht is geweest voor het totale naar het totale budget. Er zijn kosten geboekt waar binnen het budget geen ruimte
beschikbare budget?
voor was.
Zie ook het antwoord bij Bo1 01.
Wat zijn mogelijke verklaringen dat ZIN toeneemt en PGB PGB en ZIN zijn gelijkwaardige mogelijkheden. Als een PGB een beter alternatief is
afneemt?
dan ZIN, valt de keuze hierop. Een verklaring waarom de PGB afneemt t.o.v. ZIN kan
zijn dat het ZIN meer ontzorgt.
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Vraag

Antwoord

R J CU 09

50/ Gedragsdeskundigen

Zie het antwoord CDA 29. Dit geldt zowel voor de inzet van wijkteammedewerkers
als voor de gedragsdeskundigen.

R J CU 10

55/ Sociaal domein

Op blz 46 wordt aangegeven dat gedragsdeskundigen zo
van waarde zijn voor de wijkteams. Op blz 50 wordt gemeld dat de vacatures voor gedragsdeskundigen niet ingevuld kunnen worden. Welke problemen ontstaan hierdoor, en welke acties worden ondernomen om dit probleem te verhelpen?
Is het in een overzichtje inzichtelijk te maken wat de stijging aan kosten is voor de onderdelen van het sociaal domein van 2015-2019, zowel aan inkomsten als uitgavenkant?

R J CU 11

64/ Riolering

Zijn de uitkomsten van de stresstest van 2019 al bekend?
Kan deze worden gedeeld met de raad?

2015
Totaal inkomsten SD: € 26.555.000
Totaal uitgaven SD: € 26.985.000
2016
Totaal inkomsten SD: € 27.555.000
Totaal uitgaven SD: € 29.755.000
2017
Totaal inkomsten SD: € 24.365.000
Totaal uitgaven SD: € 27.095.000
2018
Totaal inkomsten SD: € 25.450.000
Totaal uitgaven SD: € 30.500.000
2019
Totaal inkomsten SD: is niet apart meer inzichtelijk is nu onderdeel van het Gemeentefonds.
Totaal uitgaven SD: € 35.030.000.
We zitten momenteel in de afrondende fase voor de stresstest wateroverlast, het 3Di
model.
De modellen zijn aangeleverd aan de gemeente. Voordat we kaarten delen wordt samen met het waterschap, alles met alle zorgvuldigheid gecontroleerd.

R J CU 12

R J CU 13

66/ Duurzaamheidslening

In 2019 hebben we de verordening voor de duurzaamheidslening aangepast. In hoeverre is er in 2019 gebruik
gemaakt van deze lening?

71/ Omvang huishoudelijk af- Nav PI 61. De laatste jaren neemt de hoeveelheid restafval
val per bewoner toe met zo’n 10 kg per jaar. Wat wordt er
gedaan om deze hoeveelheid te laten afnemen (consuminderen)? En wat is daar nog extra in mogelijk vanuit
de gemeente?

Raadsvragen P&C fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 9 juni 2020

De Coronacrisis maakt het overleggen er niet altijd makkelijker en efficiënter op. De
complexiteit van de studie vraagt dat we vraagstukken fysiek moeten bespreken. Dat
kon tot op heden nog niet.
Zodra de gegevens bekend zijn wordt de gemeenteraad geïnformeerd.
In 2019 zijn er 24 leningen afgesloten voor in totaal
€ 191.950.
Het huidige budget is bijna op doordat de lening aan populariteit heeft gewonnen. Het
is een revolverend fonds, maar de aanvragen gaan sneller dan de aflossingen, vandaar dat het budget bijna op is. Er wordt gewerkt aan een nieuw raadsvoorstel voor
aanvullend budget.
Om het nieuwe afvalbeleidsplan te ondersteunen, en om de bewustwording van de
noodzaak van het terugdringen van de hoeveelheid restafval te versterken, is NV BAR
Afvalbeheer voortdurend actief op het gebied van communicatie. Zo heeft de NV een
nieuwe website, en er zijn sociale mediakanalen opgezet. Daarnaast zijn informatieen inloopavonden voor inwoners georganiseerd. Ook brengt de NV periodiek een
Duurzaamheidskrant uit, en zij voert campagne door middel van advertenties in huisaan-huiskranten en straatborden. Via de nieuwe Afval-app kunnen inwoners bovendien voor hen relevante informatie ontvangen. Ook in de toekomst blijft NV BAR Afvalbeheer inwoners actief stimuleren zo min mogelijk restafval te produceren.
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Vraag

Antwoord

R T CU 14

3/ Financiële samenvatting

R T CU 15

5/ Koepelvrijstelling

Als gevolg van de coronacrisis is het onzeker hoe het saldo zich ontwikkelt en welk
effect de coronacrisis op de verwachte winstnemingen uit grondexploitaties heeft.
Hierover wordt u op de gebruikelijke wijze in de planning en control cyclus geïnformeerd.
Zie antwoord CDA 02.

R T CU 16

9/Sportaccommodaties

Er dreigt een tekort in 2020 van 2.3 mln. Dit is excl. winstnemingen. Is het de verwachting dat 2020 alsnog positief
kan worden afgesloten, voor zover dit nu bezien kan worden?
Er wordt extra financiële en administratieve expertise ingehuurd, om vanaf 2021 weer in aanmerking te kunnen komen voor de koepelvrijstelling. Hoe zeker is het dat dat
ook gehaald kan worden? En is de administratieve last die
daarmee is gemoeid niet straks groter dan het te behalen
voordeel?
Een structurele bijraming van 275.000 is nodig. Komen we
hiermee weer uit op het oorspronkelijk geraamde bedrag
voor beheer en exploitatie van de sportaccommodaties,
voordat S&W de aanbesteding won?
Wat is de reden dat het project vertraging heeft opgenomen? In hoeverre houdt dit de verduurzaming binnen
Ridderkerk tegen? Komt de rapportage binnenkort ook beschikbaar voor de raad?

R T CU 17

R T CU 18

R K CU 19

R K CU 20
R K CU 21

R K CU 22
R K CU 23

R K CU 24

Voor de aanbesteding in 2017 kreeg SenW ca. 7 miljoen subsidie per jaar. Hiervan
was ca. 3 miljoen bestemd voor de exploitatie en het beheer van de sportaccommodaties. Met de bijraming van 275K komt de exploitatiebijdrage voor SSR op krap 2
miljoen per jaar. Circa 1 miljoen goedkoper dan voor de aanbesteding.
23/ Verduurzamen gemeenDe ontwikkelingen binnen de Regionale Energiestrategie hebben gezorgd voor optitelijke gebouwen
malisatie tussen het project verduurzaming en raakprocessen. Zo wordt er een koppeling gemaakt tussen de duurzaamheidsmaatregelen en de Meerjarenonderhoudsplanning. Dit kost meer tijd maar leidt wel tot een efficiënter werkproces.
De raad wordt over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd.
31/ Fietspad Verbindingsweg Allereerst: goed dat dit wordt verbeterd, ook wij horen hier In de originele plannen van de GRNR staat dat zij met het nieuwe tweerichting fietsklachten over. Vraag is waarom dit niet (alsnog) door de
pad (dat aan de zuidzijde van de Verbindingsweg ligt) aan moeten sluiten op de beGRNR wordt opgepakt en bekostigd. Dit stuk valt toch ook staande enkelzijdige fietspaden op het A16 viaduct. De wens voor een twee richting
binnen de plangrens? En wanneer dit niet door de GR be- fietspad is na de originele plannen vanuit de gemeente gekomen en is geen GRNR
taald wordt, kan dit dat niet ook in mindering worden gevoorwaarde. Zij begrijpen de wens, maar hebben geen middelen in hun begroting
bracht op de (te vormen) reserve OZB inkomsten Nieuw
staan om dit te bekostigen en op te pakken.
Reijerwaard, dit is immers een verbetering van het gebied?
7/ Budgetbenutting
Op diverse posten wordt winst behaald omdat gezien is
De basis voor de begroting ligt in zuiver begroten en realistisch ramen. Vanuit de addat de afgelopen jaren de beschikbare budgetten niet wer- ministratieve organisatie vraagt meer discipline om beleid uit te voeren binnen de
den benut, of omdat er niet noodzakelijke uitgaven worden daarvoor beschikbaar gestelde budgetten, dat strakker gestuurd moet worden op
gedaan. Bij elkaar ruim 300.000, wanneer we de bedragen scherp inkopen en aanbesteden en dat meerwerk niet zondermeer kan worden toeoptellen. Hoe gaat het college volgend jaar om met finan- gestaan. In het geval het beleid niet uitgevoerd kan worden binnen de beschikbare
ciële tegenvallers, daar gaat de jaarrekening gelijk ‘ de
budgetten wordt de raad hierover geïnformeerd via de planning en control cyclus.
min’ in?
8/ Financieel kader
Is het college nog steeds voornemens om de begroting
Ja, de opgave zoals op pagina 8 onder de tabel staat geldt onverkort. De periode
2021 ook sluitend aan te bieden?
richting de begroting zullen wij daarvoor gebruiken.
10/ Sociaal domein
Welke maatschappelijke organisaties hebben op dit moDe pilot Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH-GGZ Jeugd) maakt gebruik van de
ment aangegeven gebruik te willen maken van de experi- ruimte.
menteerruimte, en kunnen al deze organisaties gebruik
maken van deze ruimte?
24/ Reclame uitingen
Hoe voorkomen we verrommeling, en hoe blijft de verHet beleid moet meer mogelijk maken, maar zal geen wildgroei toestaan. De verkeersveiligheid gewaarborgd?
keersveiligheid is de eerste prioriteit (zichtbaarheid tussen verkeersdeelnemers).
26/ Groen
Enerzijds wordt extra geld uitgetrokken voor het beheer
Door extra inzet op het dagelijks onderhoud van het groen blijft het groen langer in
van groen (+200K voor verhogen onderhoudsniveau), an- goede conditie. Het vervangen / omvormen van groen is daardoor minder nodig.
derzijds kan er ook bespaard worden (-20K omvormen
groenassortiment). Kan dit worden toegelicht?
27/ Schuldhulpverlening pre- In hoeverre kan dit geld niet beter ingezet worden om inOp basis van realistisch ramen wordt er een bedrag van € 25.000 afgeraamd op preventie
novatie en preventieve activiteiten te ontwikkelen om
ventie om het meerjarenperspectief structureel sluitend te krijgen. Na aframing betreft
het budget € 63.600.
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Ridderkerkers die in deze tijd in de Schuldhulpverlening
komen te kunnen helpen?

R K CU 25

27/ Mantelzorgpluim

We waarderen onze mantelzorgers met een pluim die dus
kennelijk niet verzilverd wordt. In hoeverre wordt al nagedacht om de waardering op een andere manier te uiten,
zodat het budget wel volledig voor mantelzorg gebruikt
wordt?

Antwoord

De financiële gevolgen van de Corona-crisis zijn niet in de kadernota geconcretiseerd, zoals beschreven in het voorwoord van de Kadernota (pagina 3).
De aanname dat de pluim door mantelzorgers niet verzilverd wordt is niet juist. We
hebben het budget, waaruit de pluim wordt gefinancierd, te ruim begroot, vandaar het
voorstel tot aframing. Hierbij is rekening gehouden met de stijgende trend van het
aantal mantelzorgers.
In opdracht van de gemeente Ridderkerk informeert Karaat Mantelzorg jaarlijks onze
mantelzorgers op verschillende manieren over de Mantelzorgpluim; bijvoorbeeld via
de info op de website, nieuwsbrieven etc. Hierdoor neemt het aantal pluimen jaarlijks
toe.
In 2018 gaven wij 1.168 Pluimen uit aan mantelzorgers. In 2019 nam het aantal toegekende pluimen toe naar 1.230.

R K CU 26

28/ Post onvoorzien

R K CU 27

29/ Doorberekenen BTW

R T D66 01

Pagina 2 (tussenrapportage
Sociaal Domein)
Pagina 5 (tussenrapportage
Sociaal Domein)

R T D66 02

R K D66 03

Pagina 3

Naast de regeling Mantelzorgpluim worden er andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld
Respijtdagen georganiseerd waaraan veel mantelzorgers deelnamen.
Is het handig om, tegelijkertijd met het scherper stellen
Alle budgetten zijn kritisch doorgenomen en waar mogelijk verlaagd. Ook de post onvan alle budgetten, de post onvoorzien ook te verlagen?
voorzien is hierbij beoordeeld. De post onvoorzien is bedoeld voor onvoorziene, onZou dit niet eerder nu verhoogd moeten worden, om de
ontkoombare, onuitstelbare kosten. Vooral bedoeld om de eenmalige kosten als geeerste tegenslagen op te kunnen vangen?
volg van incidenten op te vangen.
Ook na de verwerking van de ambities uit de Kadernota is het weerstandsvermogen
sterk en is er ruimschoots voldoende ruimte in de reserves om tegenvallers op te
vangen die anders gedekt worden ten laste van de post onvoorzien (€ 45.000). Het is
daarom verantwoord de post onvoorzien te verlagen.
Enerzijds heeft de raad opdracht gegeven om tarieven
Volgens de Belastingnota 2020 (vastgesteld op 17 oktober 2019) geldt als algemeen
kostendekkend te laten zijn. Het volledig doorbelasten van uitgangspunt dat heffingen 100% kostendekkend zijn. Bijvoorbeeld riool- en afvalstofde BTW is dan logisch. Anderzijds willen we prijsstijgingen fenheffing en de begraafplaatsrechten.
ook niet met meer dan inflatiecorrectie laten stijgen. Staat De kostendekkenheid was er niet. Daarom wordt voorgesteld dit aan te passen en in
overeenstemming met de Belastingnota te brengen.
dit nu bij Afvalstoffenheffing en rioolheffing onder spanning? Of ziet u nog mogelijkheden om beide doelen te verBelastingen waar niet direct een tegenprestatie van de gemeente tegenover staat,
enigen? En zo nee, welk doel prevaleert dan hier?
bijvoorbeeld onroerende zaak belasting wordt alleen voor inflatie gecorrigeerd.
Waarom?
Dit onderscheid zullen we in toekomst duidelijker in de Kadernota beschrijven.
Heeft de gemeente al geëxperimenteerd met de uitvoering Nee, in Nederland hebben na toestemming van het ministerie slechts 6 gemeenten
van de participatiewet?
gebruik gemaakt van de experimenteerruimte die de Participatiewet bood.
“de gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt is gemiddeld
Het uitkeringsbestand wordt ingedeeld in verschillende categorieën: jobready, bijna
groot”
jobready, niet-jobready met arbeidspotentieel, niet-jobready zonder arbeidspotentieel. Als er wordt gekeken naar het gehele uitkeringsbestand is op te merken dat een
Wat is de benchmark?
groot gedeelte (grote) belemmeringen heeft om aan het werk te gaan. Een aanzienWaar wijdt u dit aan?
lijk kleiner aantal personen heeft geen belemmeringen en kan direct aan het werk.
Is de balanspositie EV een tegenovergestelde grootheid
De balans en Winst- en verliesrekening zijn geen tegenovergestelde grootheden
met jaar W&V rekening?
maar andere grootheden.
Wat bedoelt u met “tegenovergestelde grootheden”?
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Ze laten dit jaar wel tegenovergestelde beelden zien wanneer zij los van elkaar worden beschouwd. De balans is bijzonder sterk met een groot eigen vermogen en weinig schulden maar de winst en verliesrekening nog onvoldoende. De lasten zijn groter dan de baten. De kadernota voorziet in het toekomstig realiseren van begrotingsevenwicht.
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R K D66 04

Pagina 3

De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn ook voor
gemeenten nog onduidelijk. Is het met zoveel onzekerheden wel verstandig nu een kadernota aan de gemeenteraad voorstellen?

R K D66 05

Pagina 5

R K D66 06

Pagina 5

R K D66 07

Pagina 7

R K D66 08

Pagina 9

Antwoord

Het college heeft er bewust voor gekozen een kadernota op te stellen. Ten eerste
voor de benodigde investeringen voor Ridderkerk en haar inwoners en vervolgens
vanwege de grote uitdaging die we hebben om de begroting structureel sluitend te
krijgen. De
going concern uitgaven en de uitvoering van het collegeprogramma worden op deze
manier met elkaar in verband gebracht. De impact van de Coronacrisis beschouwen
wij als een bijzondere omstandigheid waarop wij ook aparte maatregelen nemen.
Vanwege de onduidelijkheid ten aanzien van de omvang en de impact van de crisis
is ook op het niveau van provinciaal toezicht nog geen duidelijkheid.
“Tegen deze methodiek hebben wij in de achterliggende
Zoals in bijlage 4 van de 2e Tussenrapportage 2019 (Raadsinformatiebrief septemmaanden stelling genomen.” Wat heeft u precies gedaan? bercirculaire gemeentefonds 2019 van 8 oktober 2019) en ook in de jaarrekening
(pagina 77) is aangeven hebben wij als Ridderkerk een brief aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geschreven over onze wens tot onderzoek naar een stabieler gemeentefonds (tevens steun motie Culemborg). Als college
hebben we aangegeven dat de sinds 2018 afgesproken bredere basis van de ‘trap
op, trap af-systematiek’ tot op heden niet gezorgd heeft voor een stabieler fonds. Een
tendens die zorgelijk is en waarvan de financiële effecten nadrukkelijk voelbaar zijn.
Het is feitelijk ook niet uit te leggen dat doordat de rijksoverheid (door omstandigheden) minder investeert dit als gevolg van de normeringsmethodiek moet leiden tot extra financiële ingrepen bij ons. De incidentele tegemoetkoming aan gemeenten als
gevolg van tekorten op het sociaal domein worden tenietgedaan door de neerwaartse
bijstelling van het accres. Investeren in belangrijke maatschappelijke opgaven zoals
zorg en klimaat wordt dan welhaast onmogelijk. Tot op heden hebben wij nog geen
antwoord of oplossing vanuit het Rijk ontvangen.
Structurele tegenvallers en grote incidentele meevallers lij- De Kadernota voorziet in eerste aanleg in het creëren van een structureel begrotingsken de boventoon te voeren in de kadernota.
evenwicht.
U constateert terecht dat de structurele lasten zich nadelig ontwikkelen waardoor een
structureel tekort dreigt te ontstaan. De grootste incidentele meevaller, opbrengst uit
de verkoop van aandelen Eneco is ook een oorzaak van de structurele tegenvaller
door het wegvallen jaarlijks dividend. Onder andere daardoor was het opstellen van
deze Kadernota een forse inspanning.
U somt een aantal wijzen op waarop u naar structurele be- Er is bewust gekozen niet op voorzieningen of beleidsdoelstellingen te bezuinigen.
grotingsruimte heeft gezocht. Welke andere mogelijkheVerdwenen voorzieningen worden immers weer moeilijk opnieuw opgebouwd.
Binnen het sociaal domein is ook heel bewust niet op preventie bezuinigd omdat de
den heeft u buiten beschouwing gelaten? Wat waren de
kosten van zorg achteraf vaak hoger zijn.
overwegingen deze wijzen te kiezen?
Verder is in de Kadernota nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid de leningenportefeuille te herfinancieren tegen een lagere rente omdat dit een behoorlijke
boete met zich meebrengt en op dit moment nog niet inzichtelijk is welke voordeel
dat structureel in de begroting oplevert. Dit wordt momenteel onderzocht.
“Dit heeft gevolgen voor de winkelcentra en op de arbeids- Ja.
markt worden andere kennis en vaardigheden gevraagd.
We zijn in toenemende mate een kenniseconomie met
een sterke focus op dienstverlening, wat leidt tot veranderende competentie-eisen. Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen door automatisering en robotisering en komen niet
zomaar weer terug.”
Is bekend dat Ridderkerk gezien de samenstelling van de
bevolking extra kwetsbaar?
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R K D66 09
R K D66 10
R K D66 11

Pagina 23

U stelt voor het budget voor de rekenkamer af te romen.

Dat klopt. Op grond van rekeningresultaten is dit mogelijk.

Pagina 24

Reclame uitingen. Wat zijn de concrete plannen hiervoor?

Gedacht wordt aan additionele reclame uitingen langs de weg.

Pagina 25

De subsidie voor brede schoolactiviteiten is in de afgelopen jaren volledig besteed.
De activiteiten zijn met de brede scholen per blok uitgevoerd.

R K D66 12

Pagina 27

R K D66 13

Pagina 28

R J EVR 01

Blz 28 benzine station

Subsidie cultuureducatie na schooltijd. IIs dit bedrag de afgelopen 4 jaar structureel opgebruikt? Kunt u hier een
overzicht van geven?
Schuldhulpverlening preventie
Gedeeltelijk aframen omdat het een huidig overschot is.
Is het vanwege de financiele gevolgen van de coronacrisis
niet verstandiger dit budget niet te verlagen?
Wat is het verschil tussen reclamebelasting en precariobelasting?
De omzetheffing wordt door de gemeente betaald. Vraag :
Wordt dit bedrag nog verhaald op de exploitant?

R J EVR 02

Blz 41 Musea

R J EVR 03

Blz 41 Musea

Er wordt 107300,- uitgegeven aan musea
Vraag : welke musea betreft dit?
Er wordt 107300,- uitgegeven aan musea
Vraag: met welk doel is dit bedrag uitgegeven?

Zie antwoord CU 24.

Zie antwoord Bo1 12.
De exploitant van het benzinestation betaalt de gemeente een omzetheffing, die
wordt berekend over het aantal liters verkochte motorbrandstoffen per jaar. De exploitant voldoet dit bij vooruitbetaling per kwartaal.
Een deel van deze inkomsten worden - conform de overeenkomst - jaarlijks afgedragen aan het waterschap.
Een deel van dit bedrag wordt besteed als subsidie aan het museum de Oudheidkamer. Een ander deel is voor de post Monumenten en een deel is voor Erfgoedbeleid.
Het betreft de instandhouding van de
Oudheidkamer.
Verder zijn middelen besteed voor de posten Monumenten en Erfgoedbeleid. Met
deze twee posten wordt erfgoed in stand gehouden:
A. Monumenten: de jaarlijkse kosten voor archeologische ondersteuning bij aanvragen voor ruimtelijke ontwikkelingen uitbesteed aan BOOR.
B. Erfgoedbeleid, subsidieregeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten
bij onderhoud van hun pand. Onderzoek naar Cultuur Historische Waarden in
Ridderkerk door Dorp Stad & Land. Uitgaven voor een informatiepaneel over geschiedenis rond Kerksingel wordt in sept 2020 opgeleverd.

R J EVR 04

R K EVR 05

R K EVR 06

Blz 152 ENECO

Het eigen vermogen neemt met 46 miljoen toe door de
verkoop aandelen ENECO.
Vraag: kunt u bevestigen dat over de boekwinst geen belasting zoals VPB of anderszins behoeft te worden afgedragen?
Blz. 13 bouwopgave
Tot 2030 is de opgave om 1100 woningen te realiseren
Vraag: kunt u dit realiseren binnen de genoemde locaties
centrum, centrum oost, pc hooftpark, sportpark bolnes, rivieroevers,en diversse kleinere projecten omdat u stelt (op
blz 5) dat geen nieuwe grondexploitaties zijn voorzien?
Blz 30 Kapitaallasten reserve De vorming van een kapitaallasten reserve betreft een bedrag van 22500000,- Vraag: wat is de onderbouwing van
de hoogte van dit bedrag.
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Ook zijn in 2019 binnen dit budget middelen besteed aan de digitalisering van foto’s
van Ridderkerk bij Stadsarchief Rotterdam.
Ja, wij kunnen bevestigen dat winst behaald met verkoop van aandelen door een gemeente niet onderworpen is aan de heffing van vennootschapsbelasting. Over de
verkoopopbrengst wordt ook geen dividendbelasting afgedragen.

Ja, er is voldoende ruimte om de opgave van 1.100 woningen te realiseren binnen de
genoemde locaties. Voor het daadwerkelijk realiseren van de woningen zijn we afhankelijk van ontwikkelaars.

Aan de kapitaallastenreserve zijn nog geen specifieke investeringen gekoppeld. Het
zal vooral om veranderinvesteringen, herinrichting en herstructurering gaan. Investeringen die niet regelmatig terugkomen.
Bijvoorbeeld:
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R K EVR 07

Blz. 30 papitaallasten reserve

R K EVR 08

Blz 27 BUIG

R J GL 01

38, musea

R J GL 02

40, groene schoolpleinen

R K GL 03

3, COVID19

R K GL 04

5G

R K GL 05

5G

Vraag

Dit bedrag mag worden aangewend voor structurele kapitaallasten, hoewel het afkomstig is van incidenteel geld.
Vraag: welke tijdspanne denkt u te kunnen overbruggen ,
om de structurele kapitaallasten te kunnen dekken.
U stelt dat het uitkeringsbestand met 6% zal dalen door
uitstroom naar werk.Vraag : is hierbij rekening gehouden
met de effecten van de corona crisis?
De oudheidkamer krijgt subsidie van de gemeente. Er is in
Ridderkerk nog een museum, het verzetsmuseum. Krijgt
deze ook subsidie? Waarom wel / niet en is het college
voornemens dit in de toekomst te veranderen?
Hoeveel scholen hebben van de subsidieregeling gebruikt
gemaakt?

Zou u voor de behandeling van de Kadernota in de raad
een overzicht kunnen maken met de kosten die de gemeente tot nu toe heeft gemaakt tijdens de Coronacris.
Zou u daarnaast een eerste inschatting kunnen geven van
gederfde en uitgestelde inkomsten. Wij begrijpen dat dit
een momentopname is en deze uiteraard niet volledig is.
Hoe is de stand van zaken betreffende de uitrol van 5G in
Ridderkerk? Zijn/worden er nieuwe zendmasten geplaatst? Is er toestemming verleend aan de providers om
extra op bestaande zendmasten te plaatsen en worden er
extra zender op bestaande objecten zoals lantaarnpalen
en/of gebouwen geplaatst en welke providers rollen het
netwerk uit?

In antwoord op art. 40 vragen van de PvdA over 5G antwoordde het College dat er in MRDH verband onderzocht
wordt wordt naar de effecten van de volksgezondheid vs
de economische belangen. Wat is de uitkomst van deze
onderzoeken?
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Antwoord

Hoogwaardig Openbaar Vervoer, Centrumontwikkeling, enkele onderdelen van het
mobiliteitsplan en het geluidsscherm Oosterpark. Er is gezocht naar een balans tussen reservepositie, omvang van kapitaallasten en het investeringsvolume.
De looptijd van de kapitaallastenreserve is gerelateerd aan de gemiddelde afschrijvingstermijn van de investering in Ridderkerk.
De gemiddelde afschrijvingstermijn van activa is ongeveer 22,5 jaar.
Nee. Deze verwachtingen zijn geraamd voordat er sprake was van een Coronacrisis.

De Museumschool (waar het verzetsmuseum in zit) in Rijsoord heeft geen subsidierelatie met de gemeente Ridderkerk.
De Museumschool heeft tot op heden geen aanvraag ingediend.
Twee scholen zijn eind vorig jaar actief plannen gaan maken voor vergroening van
hun schoolplein.
De vanaf medio december mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor 2020 bij het
waterschap en de provincie is echter begin dit jaar al overtekend. Deze scholen bekijken de mogelijkheid alsnog door te gaan of voor 2021 hun plan gereed te hebben.
Wij hebben u stelselmatig op de hoogte gehouden van de brandzaken, voor het overige is het op dit moment nog te vroeg.

De uitrol van 5G is nog niet gestart. De Rijksoverheid wil voor eind juni 2020 starten
met de veiling van frequenties. De providers die frequenties aankopen, kunnen deze
frequentiebanden gebruiken voor de 5G-technologie. Formeel kan dit nu ook al over
de frequenties die gebruikt worden voor 4G, maar de snelheid (de winst van 5G)
wordt dan niet behaald en er zijn nog maar erg weinig apparaten die geschikt zijn
voor 5G. De uitrol zal dus gefaseerd plaatsvinden, waarbij de providers ook de antennes aan moeten passen. Er zijn providers die nu al gestart zijn met het aanpassen
van de antennes. Het aanpassen van antennes in bestaande zendmasten kan
meestal vergunningvrij. Voor het plaatsen van een nieuwe zendmast is vaak wel een
vergunning nodig (afhankelijk van locatie en hoogte).
De MRDH doet zelf geen onderzoek naar gezondheidseffecten van 5G. Wel zijn er in
MRDH-verband werkgroepen geformeerd die de verschillende thema’s rond 5G volgen, waaronder gezondheid.
In Nederland houden de Gezondheidsraad en het RIVM nieuwe wetenschappelijke
literatuur over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden
(“straling”) in de gaten. Zij informeren de overheden wanneer nieuwe inzichten aanleiding zouden geven om het beleid bij te stellen.
Deze instanties concluderen dat in wetenschappelijke onderzoeken geen bewijzen
zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan radiogolven (“straling”) onder de geldende blootstellingslimieten.
De Gezondheidsraad is bezig met een nieuw literatuuronderzoek naar 5G en Gezondheid, op verzoek
van de Tweede Kamer. De uitkomst wordt na de zomervakantie verwacht.
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R K GL 06

Cultuur, 25

R K GL 07

Blz. 16/Programma 6.

Hoe verhoudt zich de bezuiniging op cultuur met de ambitie om de cultuursector te stimuleren
Er wordt gesproken over realisatie van drie Tiny Forests.
Zijn er al locaties bekend voor deze Tiny Forests?

R K GL 08

Blz.19/Ruimte voor fietsers
en voetgangers

R K GL 09
R K GL 10

Blz. 19/Ruimte voor fietsers
en voetgangers
Blz. 26/Groen

R K GL 11

Blz. 26/Groen

R J LR 01

Pag 11 De gemeente heeft
dit feest financieel ondersteund
Pag 23 Kosten schoonmaken evenementen terreinen

R J LR 02

R J LR 03

R J LR 04
R J LR 05

Antwoord

Onze ambitie is niet veranderd. Gezien de taakstellingen hebben wij gekozen voor
voorstellen die de minste impact hebben op cultuureducatie in Ridderkerk.
Nee, die locaties zijn nog niet bekend. Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met IVN Zuid-Holland start de werving van initiatiefnemers (school, BSO,
buurtbewoners etc.) Op basis van het aantal aanmeldingen, de geschiktheid van de
locatie, spreiding over de gemeente etc. wordt bepaald waar de drie Tiny Forests
worden aangeplant.
In hoeverre speelt de luchtkwaliteit en volksgezondheid
Fietssnelwegen worden in de basis vormgegeven als directe en snelle verbindingen.
een rol bij de keuze van de locatie van de fietssnelwegen? De gestrektheid van autosnelwegen leidt ertoe dat dit vaak ook routes zijn om snel
Deze lopen regelmatig parallel aan autosnelwegen.
van herkomst naar bestemming te kunnen fietsen. Luchtkwaliteit is hierin van ondergeschikt belang, omdat je anders fietsers moet laten omrijden, waardoor de snelle
fietsverbinding weer te niet wordt gedaan. Het stimuleren van het fietsgebruik (op basis van de reistijd t.o.v. auto als hoofdkeuze voor de fiets) wordt daarmee beperkt
(reistijdfactor). Waar mogelijk proberen we de factor luchtkwaliteit wel mee te nemen
om zorg te dragen voor een aantrekkelijke inpassing van de route.
Worden er maatregelen genomen (afscherming o.i.d.) om We zorgen zoveel mogelijk voor een aantrekkelijke (bijv. groene) ruimtelijke inpasde luchtkwaliteit te verbeteren op fietssnelwegen?
sing van de fietssnelwegen.
Waarom is er gekozen om Particuliere bomen te verwijde- Zie antwoord op vraag CDA 48.
ren van de Groene Kaart? Hoe verhoudt dat zich met de
Het vergroenen van de tuin is meer gericht op het ‘ontstenen’ van de tuinen zodat reambitie om tuinen te vergroenen?
genwater niet versneld wordt afgevoerd en de biodiversiteit wordt bevorderd.
Er gaat minder graffiti verwijderd worden. Komt dit omdat
Wij hebben de afgelopen jaren een daling gezien van graffiti. Een deel ervan wordt
er minder graffiti voorkomt of omdat de gemeente dit vaker verwijderd door de eigen dienst.
wil laten staan?
Voor welk exact bedrag is het feest ondersteund?
Voor € 26.700 en dat is conform de gemaakte afspraken.

Waarom zijn deze kosten niet in rekening gebracht bij de
organisatoren en om welk bedrag gaat dit?

Schoonmaakkosten van ideële evenementen worden niet doorbelast. Veel van deze
evenementen krijgen subsidie van de gemeente om deze te kunnen uitvoeren zoals
dit geregeld is in het Evenementenbeleid. Voorkomen wordt dat men gehinderd wordt
door hoge kosten van de inzameling.
Pag 25 Sint Joris en de zaak Wat zijn exact de kosten geweest voor dit evenement
Locatie
€ 549,59
graag specificatie
Spreker
€ 5.108,42
Band
€ 1.595
Achtergrondmuziek
€ 500
Save the date (incl. drukwerk)
€ 799
Uitnodiging (incl. drukwerk)
€ 799
Website
€ 249
Jaarlijkse kosten website
€ 239,40
Verzending via PostNL
€ 1.516,44
fotograaf
€ 350
Catering
€ 10.600
Beeld en geluid
€ 2.826,85
Geluid band
€ 500
Totaal
€ 25.632,70
Pag 40 cultureel erfgoed
Waarom worden oorlogsmonumenten niet benoemd? In
Dat is tot op heden niet gedaan. De oorlogsmonumenten van de gemeente worden
wiens eigendom zijn zij en wie betaald de onderhoudskos- door de gemeente onderhouden.
ten
Pag 65 toegangscontrole oc Is dit niet in 2019 stopgezet en vrij toegankelijk? Wanneer Het bezorgen van de afvalpassen en het afsluiten van de ondergrondse containers en
en cocons
is het variabel bedrag in 2019 geïntroduceerd?
GFT(E)-cocons eind december en begin januari is helaas niet verlopen zoals gepland.
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De NV BAR-Afvalbeheer heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de
uitvoerende partij om tot een goede oplossing te komen. Inmiddels heeft de leverancier
de problemen erkend en zijn er goede afspraken gemaakt over het vervolgtraject.

R J LR 06

Pag 106 Gebouwen en enkele woningen

Om hoeveel woningen gaat en wat is de opbrengst

R J LR 07

Pag. 16 Woonoverlast en
buurtbemiddeling; Meer dan
de helft van de aangedragen
burenkwesties zijn na interventie door buurtbemiddeling
opgelost.
Paf. 18. Bouw- en woningtoezicht. De begrote €58.500
is niet uitgegeven in het kader van digitalisering van de
bouwdossiers. In verband
met hoge kosten van aanbestedingen.
Pag 20; we voorzien in de
toenemende behoefte aan
oplaadpunten

Wat vinden wij hierbij wenselijk aan percentage? Meer
dan de helft klinkt niet ambitieus en wenselijk. Moeten we
meer kosten maken als we dit percentage omlaag willen
krijgen?

R J LR 08

R J LR 09

R J LR 10

Blz 17 / openbare orde

R T LR 11

Algemeen

R T LR 12

Blz 2/ Inleiding

R T LR 13

Blz 5 / Progr 1

Door de Coronacrisis is dit plan van aanpak tot nader order uitgesteld. Het risico is te
groot dat we door zieke medewerkers van de leverancier van de pasjes of nog verder
aangescherpte maatregelen van de rijksoverheid halverwege de uitvoering moeten
stoppen. Op dit moment concentreren we ons op het primaire proces en dat is ervoor
zorgen dat inwoners hun afval kwijt kunnen en de inzamelmiddelen geleegd worden.
Het gaat om in totaal 4 woningen. De huuropbrengst bedroeg in 2019 € 7.000 voor 2
woningen. De andere twee woningen zijn ‘om niet’ in beheer gebracht bij een antikraak exploitant.
Nee er hoeven niet meer kosten gemaakt te worden om tot een verhoging van het
percentage te komen. Uiteraard streeft de gemeente naar een hoger percentage opgeloste bemiddelingen maar niet alle burenkwesties zijn simpelweg op te lossen. Niet
iedereen staat hiervoor open. Wel ondersteunt buurtbemiddeling dan de partij die er
wel voor open staat.

Het schonen, scannen, opslaan en ontsluiten digitalisering Hiermee wordt de aanbesteding van het digitaliseren van de bouwdossiers bedoeld.
bouwdossiers, wordt separaat onderzocht i.v.m. hoge kosten aanbesteding? Wordt hiermee bedoeld de aanbesteding van projecten of de aanbesteding van digitalisering
bouwdossiers?

Hoeveel oplaadpunten zijn er in 2019 geplaatst? In de ‘eigen’ garage van de gemeente zijn oplaadpunten, in hoeverre kan een elektrisch voertuig hier geblust worden indien nodig?

Op dit moment (peil juni 2020) zijn er 102 laadpalen in Ridderkerk. Verloop: in 2017
stonden er 60 laadpalen in Ridderkerk. In 2018 waren dit er 70. In 2019 stonden er
93 laadpalen. De parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen in de parkeergarage
liggen dicht bij de ingang, waardoor deze relatief eenvoudig voor de brandweer bereikbaar zijn en mogelijk ter plaatse kunnen worden geblust dan wel het voertuig kan
worden verwijderd uit de garage. Momenteel is hier landelijk aandacht voor, omdat
elektrische voertuigen lastiger zijn te blussen (kans op telkens aanwakkeren van de
brand door elektrische aandrijving). Soms moeten voertuigen in waterbakken worden
gedompeld om de brand onder controle te krijgen. Het voertuig moet daarom ook zo
snel mogelijk uit de parkeergarage verwijderd kunnen worden. Overigens zijn parkeergarages ingericht met inachtneming van de brandveiligheidseisen.
Voordeel van 193.000, komt dit door minder meldingen
Nee dit komt niet door minder meldingen van overlast. Er is een voordeel op de lasvan overlast? Zoja, welke vormen van overlast zijn afgeten van € 104.800 voor de doorbelasting van de BAR-bijdrage. Verder zijn er minder
nomen?
ruimingen van hennepkwekerijen geweest.
Kan er in de rapportages een kolom 2019 worden toegeEr kan een kolom 2019 worden toegevoegd. Wordt hier een kolom “begroting 2019
voegd, dit geeft een beter overzicht.
na wijziging” of een kolom “jaarrekening 2019” bedoeld? Deze informatie staat in de
jaarrekening 2019.
Wat is de huidige stand van zaken betreft de gevolgen van Zie antwoord GL 03.
COVID-19 voor de begroting? Welke posten hebben nu al
merkbare gevolgen door de crisis?
Waarom is er in 2020 niet al een dotatie vastgesteld voor
Voor de gerelateerde kosten is bij de 2e turap 2019 en in de jaarrekening 2019 rekede voorziening van het wachtgeld voor Wethouders? Wat ning gehouden met een storting in de voorziening wachtgelden voor de verwachte
is de dotatie van 2020?
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wachtgelduitkeringen voor de volgende begrotingsjaren. De verwachte uitgaven kunnen derhalve de komende jaren rechtstreeks ten laste van deze voorziening worden
gebracht. Een dotatie in de voorziening in 2020 is hiermee vooralsnog niet nodig.
Blz 5 / progr 1 0.1 Bestuur
Worden de eisen mbt regelgeving en hogere controle eiDe verhogingen voor 2020 en 2021 zijn incidenteel. Welk bedrag moet worden opgesen vanaf 2021 soepeler? Lijkt mij budget structureel moe- nomen in de begroting 2022 e.v. wordt pas duidelijk als dit jaar de uitkomst van de
ten verhogen
aanbestedingsprocedure bekend is. De verwachting is dat structureel een groter bedrag nodig zal zijn.
Blz 5 / Verbeterplan team
140.000 in 2020, is het niet voordeliger om het intern op te Het betreft een investering van € 40.000 voor het verbeteren van de digitale dienstbelastingen
lossen en iemand daarvoor om te scholen ipv interim in te verlening (waarvan
€ 24.000 structureel); € 25.000 voor het Transitieproject “van inhoud naar gebruikshuren?
oppervlakte” wat per
1-1-2022 moet zijn ingevoerd. Het resterende bedrag betreft inhuur die nodig is gedurende de periode van scholen, opleiden en start implementatie van verbeteringen
van vast personeel. Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit nodig. Omscholing heeft, gezien het tijdelijke karakter, geen toegevoegde waarde.
Blz 6 / Herijking Bibob-beleid Uitbreiding 1fte ad 60.000, hoe is dit bedrag opgebouwd? Het uitbreiden van de Bibob-beleidsregel vraagt extra capaciteit van onze organisatie. Deze brengen wij onder in het Bibob-kenniscentrum binnen het cluster Veiligheid.
Hiervoor is binnen de BAR-organisatie uitbreiding nodig van 1 fte. De kosten hiervan
bedragen
€ 60.000 en dit bedrag bestaat uit loonkosten (1fte schaal 9). De kosten worden naar
de afgesproken verhouding gedragen, samen met de gemeenten Albrandswaard en
Barendrecht. Voor Ridderkerk betekent dit een structurele kostenpost van € 24.000.
Blz 6 / progr 2
Mutatie ad 26.500, niet noodzakelijk staat in de omschrijDe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit en
ving, kan dit dan niet over de jaren worden verspreid?
het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Zij
zullen na invoering van de wet verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de
bouwtechnische toetsing en controles. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van
aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.
Het aangevraagde budget zal hoofdzakelijk worden ingezet voor het uitvoeren van
proefprojecten met private kwaliteitsborgers, zoals is afgesproken in het bestuursakkoord tussen het ministerie van BZk en de VNG. De Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen zal op 1 januari 2022 in werking treden.

R T LR 18

Blz 6 / progr 4

R T LR 19

Blz 9 / progr 8

Binnen het project invoering Wkb worden de effecten van de Wkb voor de gemeente
Ridderkerk en de BAR-organisatie in kaart gebracht en worden noodzakelijke wijzigingen in VTH-proces van de BAR-organisatie aangepast. Naast bevoegd gezag zijn
de gemeente Ridderkerk en de BAR-organisatie echter ook opdrachtgever bij vergunningplichtige bouwwerkzaamheden. Het projectteam werkt de privaatrechtelijke
consequenties van de wet uit en zal daarna de verschillende teams en afdelingen adviseren over het inzetten van kwaliteitsborgers en het aanpassen van contracten.
Tijdelijke huisvesting Driemaster. De Botter in de Windmo- Zoals u weet wordt het gebouw aan de Windmolen overgedragen aan een ontwikkelen staat leeg, hoeveel kost het om de Driemaster tijdelijk laar voor de realisatie van woningen en is hierdoor niet beschikbaar.
daar te vestigen?
Oorzaken buiten directe invloedsfeer, welke oorzaken?
Tegenvallers in de bedrijfsvoering kunnen normaliter opgevangen worden met opgebouwde bedrijfsreserves. Statutair is bepaald dat de NV geen bedrijfsreserve mag
opbouwen. De positieve saldi zijn ten gunste gekomen van de gemeenten. De NV
heeft nu te maken met:
- Langdurig ziekteverzuim van medewerkers in twee cruciale functies. Ter vervanging wordt hiervoor ingehuurd;
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-

R T LR 20

Blz 11 / progr 9 4.2

R T LR 21

Blz 13 / progr 3

R T LR 22

R T LR 23

R T LR 24
R K LR 25

R K LR 26
R K LR 27

Vergoeding ozb en rioolheffing, vergoeding zijn dit jaar
niet niet voor het eerst? Waarom zijn deze vergoedingen
niet eerder opgenomen in de begrotingen?
Structureel gaan de uitnames uit de reserve met 2.000
omhoog. Dit zien wij niet terug in de begroting van de komende jaren, waarom niet?
Bijdragen planmatig onderhoud wegen, stilte asfalt Rotterdamseweg, waarom een bijdrage, wegen zijn in het bezit
van Waterschap

Het niet regulier kunnen invullen van enkele functies als gevolg van krapte op de
arbeidsmarkt. Gezien de opgave waarvoor de NV staat moet hiervoor ingehuurd
worden.
- Bij de invoering van de afvalbeleidsplannen heeft de NV te maken gekregen met
een zeer grote hoeveelheid van bewonersvragen. Om deze vragen te kunnen afwikkelen was en is extra menskracht benodigd.
Nee deze waren niet in beeld. Gedurende het project “Vastgoed op orde” is deze vergoeding wel in beeld gekomen.

De mutatie betreft de vorming van de kapitaallastenreserve uit de algemene reserve.
In de begroting 2021 wordt de toename van kapitaallasten verwerkt met daar tegenover de onttrekking aan de kapitaallastenreserve .
Blz 20 / doorgeschoven
Uit akoestisch onderzoek (2016) bleek dat in Drievliet en Het Zand niet meer voldaan
prestaties
werd aan het oorspronkelijk beoogd maximale geluidsniveau als gevolg van het autoverkeer op de Rotterdamseweg.
Daarom zijn nieuwe geluidsschermen geplaatst en heeft het waterschap – op verzoek van de gemeente - geluidreducerend asfalt aangebracht in plaats van standaard asfalt.
Omdat dit stille asfalt duurder is, is afgesproken dat de gemeente de meerkosten betaalt (raadsbesluit 11 juli 2019). Het waterschap is namelijk niet verantwoordelijk voor
geluidsreductie.
Blz 30 / toelichtingen op inHogere offerte dan raming. Hoe kan dit? Als je een raming De raming was gebaseerd op een eerste inschatting van de leverancier. Uit de ofvesteringen progr 1
hebt van de kosten en je vraagt een offerte op, dan geef je ferte bleek dat de kosten toch hoger waren. Het presidium is hiervan op de hoogte
aan tot welk bedrag het bedrijf mag gaan. Dus hoe kan het gesteld in oktober 2019.
dat de offerte 6.000 hoger is dan de raming?
Blz 30 / toelichtingen op inJaar balk vanaf 2019 tot 2022, moet dit niet 2020 tot 2023 Dat klopt.
vesteringen progr 1
zijn?
Pag 8 autonome ontwikkelin- Wat wordt hier concreet exact onder verstaan?
Autonome ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld aantallen inwoners die wettelijke recht
gen/ nieuw beleid
hebben op ondersteuning, wetgeving van het Rijk waar de gemeente uitvoering aan
moet geven, Algemene uitkering, prijsontwikkeling.
Met andere woorden ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft.
Nieuw beleid betreft de ruimte die de gemeente heeft om zelf te bepalen hoe zij beleid vormgeeft en uitvoert. Hier kan de gemeente sturen op resultaat en de kosten die
zij daarvoor acceptabel vindt.
Een specificatie van alle onderwerpen is terug te vinden in hoofdstuk 6 van de kadernota.
Pag 17 GIDS
Waar staat dit voor?
GIDS staat voor Gemeenschappelijk Integraal Daadkrachtig Samenwerkend.
Pag 21 diverse posten voorbereiding

Wat valt er exact onder voorbereiding? En specificatie

R K LR 28

Pag 24 reclame uitingen

R K LR 29

Pag. 9 bureau aanbestedingen / SROI. Aandacht niet
alleen voor SROI in de
breedte, maar ook de effecten.

Meer opbrengsten genereren; waar zou dit gegenereerd
moeten worden?
Kunt u specifieker zijn over deze effecten?

Raadsvragen P&C fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 9 juni 2020

Onder voorbereiding wordt verstaan het opstellen van uitwerkingsvoorstellen/inrichtingsvoorstellen en het opstellen van een specifieke kostenraming voor de realisatie
van de beoogde werkzaamheden.
Zie antwoord D66 10.
SROI is het opnemen van sociale voorwaarden in inkoop- of aanbestedingstrajecten
met als doel dat de investering die de gemeente doet een sociale winst oplevert voor
de doelgroep, namelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan betekenen
dat uitkeringsgerechtigden aan (tijdelijk) werk worden geholpen zodat zij geen beroep
meer doen op o.a. de Participatiewet. Dit heeft effect op de hoogte van de uitkeringsbudgetten en kan bijdragen aan het sluitend houden van de begroting.
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R K LR 30

Pag. 21 herstellen huishoud- Bedrag van €400.000 aan investering klinkt erg laag voor
school
herstel school. Welke elementen zijn hierbij opgenomen?

R K LR 31

Pag. 21,
Geluidscherm Oosterpark.
Bedrag van €4.700,000 vermeld.

Uit de studies die zijn gedaan blijkt dit bedrag toch veel
hoger uit te gaan komen. Eerder €6.000.000. Voorstel
wordt nog gedaan voor zomerreces aan raad. Is er ander
inzicht in kostenverwachting gekomen?

Antwoord

De € 400.000 is een investering om het casco van het gebouw te conserveren. Hierbij valt te denken aan het wind en waterdicht maken van de buitenschil en het restaureren van waardevolle beeldbepalende elementen.
De kadernota is indicatief voor de begroting. De initiële investering van 4,7 miljoen,
met de kapitaallast per 2022 aanvangend, is een ingeschatte investering.
De wethouder heeft aan u toegezegd dat er voor het zomerreces een discussienota
in de commissie wordt behandeld en een voorstel direct in de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Door de maatregelen van de corona-aanpak is deze planning niet meer haalbaar.
Op 22 september 2020 is de behandeling van de discussienota in de commissievergadering voorzien. Uit deze vergadering komt naar voren welke maatregel(en) er verder uitgewerkt gaan worden om aan u voor te leggen in een voorstel in de raadsvergadering van 10 december 2020.
Uit het bovenstaande proces wat doorlopen wordt zal
uiteindelijk blijken welke variant met welke realisatieplanning gekozen wordt. Er is nu
nog niet bekend wat de kosten zullen zijn.

R J P18P 01 Pg40

In Zwijndrecht en Dordrecht zijn succesvolle proeven geweest met de uitzetting van verschillende vissoorten waardoor de kwaliteit van het water verbeterde en de kosten
voor het onderhoud van de waterwegen aanzienlijk minder
was. Dit onder de noemer van ecologisch verantwoord
waterplanten beheer. Kent het college deze methodiek en
is het college bereid een soortgelijke proef te starten in
Ridderkerk?

R J P18P 02 Pg25

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanleg
van glasvezel door L2Fiber en hoeveel aansluitingen zijn
er gerealiseerd?

R J P18P 03 Pg39

Wat is de status van het herstel van de historische haven
Huys ten Donck?

R J P18P 04 Pg29-nr28 Winkel leegstand Is dit het leegstandscijfer van heel de gemeente

R J P18P 05 Pg29-nr29 Kantoor Leegstand

Ridderkerk, of alleen het centrum? Hoe zijn deze cijfers
opgebouwd? Zijn hier bijvoorbeeld ook de etalagewinkels/
pop-up en tijdelijke huurders meegenomen?
Het aantal leegstaande kantoren is t.o.v. 2018 verdubbeld.
Wat is hier de oorzaak van? En wat is de verwachting voor

Raadsvragen P&C fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 9 juni 2020

Voor het definitieve investeringskrediet volgt nog een separaat raadsvoorstel voor
behandeling in de raad van 10 december 2020.
Deze proeven zijn bekend, echter deze proeven zijn zonder medeweten of toestemming van het waterschap uitgevoerd, wat als gevolg heeft dat beide gemeenten nu in
een handhavingsprocedure zijn verwikkeld. Volgens de keur van het waterschap is
het namelijk verboden om zonder toestemming vis uit te zetten en de uitzet van
(gras)karpers hetgeen in Zwijndrecht en Dordrecht is gebeurd is volledig verboden
binnen het waterschap WSHD. Het cluster Beheer is samen met het waterschap de
mogelijkheden aan het onderzoeken om in de gemeente Ridderkerk in een aantal
watergangen een aangepast ecologisch beheer toe te passen. In deze proef worden
verschillende vormen van ecologisch beheer onderzocht, zoals aangepast maaibeleid voor waterplanten en natuurvriendelijke oevers.
De voortgang is door Corona vertraagd. We zijn nu bezig om met L2Fiber afspraken
te maken over het vervolg. Dat zal bestaan uit gesprekken met stakeholders. Ook is
er ondertussen een peiling geweest in een wijk, waarbij geconstateerd is dat er
ruimte is voor participatie verhoging. Er wordt daarom ook ingezet op betrokkenheid
van onder andere Wooncompas en de vertegenwoordigers van de diverse maatschappelijke organisaties. Realisatie van aansluitingen is gepland voor de fase
hierna.
Van Oord zal naar verwachting half augustus (na het broedseizoen) starten met het
baggeren van de historische haven. Daarna kan de beschoeiing en steiger worden
aangebracht.
Dat is het cijfer over geheel Ridderkerk. Het betreft de verkoopvloeroppervlakte in augustus 2019, waarbij de leegstaande meters worden gedeeld door het totaal beschikbare oppervlak. Als de tijdelijke verhuur/pop-up als formele gebruiker zijn aangemerkt, worden ze ook meegenomen. Meestal is dat niet het geval.
In 2019 hebben we een andere bron gebruikt dan in 2018 en daarom zijn de cijfers
niet met elkaar te vergelijken.
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de toekomst en hoe gaan we dit verbeteren voor de toekomst?
Pg53
Hoeveel scholen hebben er in 2019 preventie lessen afge- Farel Lyceum: 18 preventielessen alcohol en 31 preventielessen drugs
nomen (drugs en alcohol)? Welke scholen met bijbehoFarel VMBO: 10 preventielessen alcohol en 12 preventielessen drugs
rende afgenomen lessen zijn dit?
Farel Mavo: 9 preventielessen alcohol en 12 preventielessen drugs
Gemini College: 15 preventielessen alcohol en 14 preventielessen drugs
Maxima College: 6 preventielessen alcohol en 6 preventielessen drugs.
Hoe staat het met het onderhoud van ruiterpaden en hoe
De ruiterpaden worden niet frequent onderhouden.
wordt dit gemonitord?
Controle op onderhoud vindt adhoc plaats of na een melding.
Worden er deze college-periode nog (meer) nieuwe losNee, het college onderneemt hiervoor geen actie. Particuliere initiatieven worden,
loopgebieden voor honden gerealiseerd en welke zijn er
waar mogelijk, ondersteund.
dan eventueel op het oog?
Welke activiteiten onderneemt het college om gehoorDe GGD-RR motiveert inwoners van de regio Rotterdam Rijnmond gezonder te leven
schade bij jongeren te voorkomen?
en zuinig te zijn op hun lichaam. In hun nieuwe campagne ‘Handle with Care’ is gehoorschade één van de speerpunten. Om ervoor te zorgen dat ook jongeren bereikt
worden door deze campagne zet de GGD-RR in op promotie via onder andere sociale media. Naar aanleiding van deze campagne is door de gemeente Ridderkerk
contact gelegd met jongerencentrum De Loods om te kijken naar de mogelijkheden
om gehoorschade en de bijbehorende GGD campagne onder de aandacht te brengen bij jongeren in Ridderkerk. De campagne ‘Handle with Care’ is in verband met de
coronacrisis op pauze gezet. We hopen in de toekomst alsnog opvolging te kunnen
geven aan deze ideeën.
Het veiligheidsgevoel daalt van 89% (2018) naar 79%
Zoals we ook in het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid hebben benoemd is het ver(2019). Winkeldiefstallen, inbraken en geweldsmisdrijven
hogen van het veiligheidsgevoel van onze inwoners verweven in alle acties en maatdalen, terwijl overlast van hangjongeren en het veiligheids- regelen die wij doorvoeren.
gevoel in de buurt daalt. In de kadernota 2021 zien wij
geen maatregelen dit weer positiever te maken. Waarom
wordt hier geen aandacht aan geschonken? Of wat zijn de
plannen om dit te verbeteren?
11 e.v./Bestuur en overWordt het Koningspleinfeest dit jaar geschrapt? Als hierIn goed overleg met RadioNL en de SER is besloten het evenement voor dit jaar te
heidsparticipatie/evenemen- over nog geen besluit genomen is, wanneer wordt dit dan schrappen. Het risico dat vrijwilligers veel tijd en energie in de voorbereiding gingen
ten
genomen?
stoppen met de kans dat het evenement alsnog niet door kan gaan vonden alle partijen te groot.
11 e.v./Bestuur en overZijn er plannen om de activiteiten/festiviteiten die in het ka- Daar is nog geen besluit over genomen. Het is nog niet bekend wanneer hier wel een
heidsparticipatie/evenemen- der van 75 jaar vrijheid gepland stonden en niet zijn door- besluit over wordt genomen.
ten
gegaan, te verplaatsen naar bijvoorbeeld volgend jaar?
Als hierover nog geen besluit is genomen, wanneer wordt
dit dan genomen?
11 e.v./Bestuur en overOp welke wijze wordt bij de vergunningverlening voor eve- De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bevat geen regels ter bescherming van
heidsparticipatie/vergunning- nementen rekening gehouden met de flora en fauna die
natuurgebieden en/of beschermde dier- en plantensoorten. Dergelijke regels staan in
verleop en rond de locatie aanwezig is?
de Wet natuurbescherming. De provincie (Zuid-Holland) is bevoegd voor de uitvoening evenementen
ring van deze regels.

R J PvdA 04 11 e.v./Bestuur en over-

heidsparticipatie/wachtgeld

Hoeveel ex-wethouders ontvangen wachtgeld en hoeveel
procent?

Raadsvragen P&C fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 9 juni 2020

De omgevingsdienst is namens de Provincie Zuid-Holland belast met het toezicht op
de naleving van de Wet natuurbescherming.
Er zijn op dit moment (mei 2020) 3 ex-wethouders die – geheel dan wel een aanvulling tot – 70% van hun wedde als wachtgeld ontvangen.

20

Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R J PvdA 05 16 e.v./Veiligheid/boa’s

R J

R J

R J

R J

R J

R J

R J
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Wij ontvangen veel berichten/signalen over het gebrek
aan zichtbaarheid van de boa’s? Ontvangt u deze berichten/signalen ook en hoe kan de zichtbaarheid van de
boa’s worden vergroot?

De BOA’s zijn 7 dagen per week, verspreid over de dag en avond in heel Ridderkerk
actief. Zij houden toezicht op zoveel mogelijk locaties en hebben specifieke
aandacht voor een aantal hotspots. Daarbij werken zij nauw samen met de politie. De
BOA’s kunnen echter niet overal tegelijk zijn, waardoor het voor kan komen dat zij
niet op ieder moment worden gezien door iedereen.
PvdA 06 16 e.v./Veiligheid/drugsBent u ermee bekend dat aan de kopse kanten van de
Van meerdere plekken in Ridderkerk komen er meldingen binnen dat er drugs wordt
overlast
parkeerplaatsen bij de Werfkade en de Werfkade Pier
gedeald. (Hierbij moet opgemerkt worden dat het niet betekent dat er ook daadwerdrugs wordt gedeald en wat wordt eraan gedaan om dit te- kelijk op elk van deze plekken drugs wordt gedeald.) Bij het binnenkomen van locagen te gaan (bijv. extra controle/handhaving)?
ties worden deze standaard aan de politie en de boa’s doorgegeven zodat zij daar
extra kunnen surveilleren. Zo proberen we zicht op de situatie te krijgen en eventueel
op heterdaad personen te betrappen die dealen of overlast veroorzaken.
PvdA 07 20 e.v./Verkeer, vervoer en
Hoe wordt de raad op de hoogte gehouden van de ontwik- Wij zijn agendalid van de Bestuurlijke Adviesgroep en vragen daarin aandacht voor
wegen/MIRT-verkenning A15 kelingen rondom de MIRT-verkenning A15 Papendrechtde Ridderkerkse belangen. Momenteel worden diverse scenario’s tegen elkaar afgePapendrecht-Gorinchem
Gorinchem en wat zijn de gevolgen van deze verkenning
wogen om de bereikbaarheid en doorstroming op dit tracé te verbeteren. Er is door
voor Ridderkerk?
ons nadrukkelijk gevraagd om de gevolgen voor Ridderkerk inzichtelijk te maken. Zodra meer bekend is over de gemaakte keuzes wordt u daarover geïnformeerd.
PvdA 08 20 e.v./Verkeer, vervoer en
Is de nieuwe VRI-installatie om de doorstroom van het
De Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Reijerwaard (GRNR) heeft eind 2019 en
wegen/Busverkeer Verbinbusverkeer op de Verbindingsweg te verbeteren al in gebegin 2020 nieuwe verkeersregelinstallaties (VRI’s)op de verbindingsweg geplaatst.
dingsweg
bruik genomen en zo nee, wanneer zal dit naar verwachDeze VRI’s zijn voorzien van voorzieningen die prioriteit (kunnen) geven aan het
ting gebeuren?
openbaar vervoer.
PvdA 09 25 e.v./Economische zaWinkeliers van het Vlietplein en het Dillenburgplein willen
Primair zijn dit privaatrechtelijke afspraken tussen huurder en verhuurder. Wel doen
ken/Huurverlaging winkeliers als gevolg van de Coronacrisis een verlaging van hun
wij een appèl op de verhuurders om het gesprek aan te gaan. Ter ondersteuning van
huurlasten (zie: de Combinatie van 14 mei 2020,
de lokale economie heeft de gemeente de betalingstermijn van de gemeentelijke
https://www.decombinatieridderkerk.nl/nieuws/algeaanslag opgeschoven naar de tweede helft van het jaar en komt de precariobelasting
meen/51284/winkeliers-smeken-om-lagere-huren). Woon- voor 2020 te vervallen.
compas wil de huren tot nu toe niet verlagen of kwijtschelden. Wat kunt/wilt u doen om ondernemers die moeite
hebben met het betalen van hun huur, te helpen?
PvdA 10 25 e.v./Economische zaOmwonenden hebben indertijd aangegeven dat zij vrees- We zijn met omwonenden in gesprek.
ken/Lidl Bolnes
den voor meer geluidsoverlast, omdat het lossen van de
gemiddeld 5 grote vrachtwagens per dag nu op de openbare weg gebeurt en niet meer in de inpandige sluis. Kunt
u aangeven wat de bevindingen zijn in de praktijk en of
deze voor u aanleiding zijn om alsnog maatregelen te treffen?
PvdA 11 31 e.v./Onderwijsbeleid/
Bijna een kwart van de 15-jarigen is laaggeletterd blijkt uit In Ridderkerk ontvangen zowel de bibliotheek als Lezen Oké middelen voor leesbelaaggeletterdheid
landelijk onderzoek. Welke inzet wordt lokaal gepleegd om vordering en om leesplezier te stimuleren. Deze subsidies zijn aanvullend aan elkaar.
dit tegen te gaan?
Als een kind/jongere voldoende leeskilometers maakt, wordt de kans op laaggeletterdheid kleiner.
PvdA 12 36 e.v./Cultuur, sport en
Veel inwoners wandelen graag in de Crezéepolder. Wij
De verzoeken zijn ons niet bekend.
groen/ Crezéepolder
hebben echter van meerdere inwoners berichten gekregen Wij zullen met de eigenaar/ beheerder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor
dat zij het fijn zouden vinden als er meer bankjes in en bij het plaatsen van zitbanken.
de Crezéepolder geplaatst zouden worden waarop men
even kan uitrusten en van de omgeving kan genieten.
Kent u deze signalen ook, welke mogelijkheden zijn er om
extra bankjes te plaatsen en bent u bereid om hiernaar samen met de eigenaar/beheerder te kijken en daartoe ook
het initiatief te nemen?
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R J PvdA 13 64 e.v./Gezondheid en duur- Eind 2019 hebben wij samen met GroenLinks vragen ge-

De inventarisatie van asbestdaken in Ridderkerk is nog niet gestart. De intentie is wel
om deze inventarisatie nog dit jaar uit te laten voeren, waarna uw raad zal worden
geïnformeerd.

R J PvdA 14 72 e.v./Ruimtelijke ontwikke-

Zie antwoord CDA 38.

zaamheid/Asbestdaken

ling en wonen/Lokale leningen

R J PvdA 15 72 e.v./Ruimtelijke ontwikkeling en wonen/Omgevingsvisie

R J PvdA 16 72 e.v./Ruimtelijke ontwikkeling en wonen/Provinciale
gebiedsvisie

steld over de sanering van asbestdaken in Ridderkerk. U
heeft toen aangegeven dat volgens de planning in 2020
een inventarisatie zou worden gemaakt van de totale oppervlakte te saneren asbestdaken in de gemeente. Hoe
staat het met deze inventarisatie en wanneer wordt de
raad over de uitkomst daarvan geïnformeerd?
Hoeveel startersleningen, blijversleningen en verzilverleningen zijn er tot nu toe verstrekt? Graag ook in het antwoord aangeven hoeveel startersleningen er zijn verstrekt
na de inwerkingtreding van de nieuwe verordening starterslening.
In het raadsvoorstel over de Omgevingsvisie stond dat de
totstandkoming van de Omgevingsvisie ambtelijk geëvalueerd zou worden. Is deze ambtelijke evaluatie inmiddels
afgerond en welke punten naar hieruit naar voren gekomen? Wij hebben deze vraag al eens eerder gesteld.
Toen is daarop het volgende antwoord gekomen: ‘We zijn
pas sinds 2018 echt aan de slag met het uitvoeren van de
omgevingsvisie, dus de evaluatie is nog niet mogelijk (…).
De verwachting is dat we eind 2021 kunnen gaan evenaren, nadat het eerste jaar van de Omgevingswet achter de
rug is.’ Dit was echter niet het antwoord op de vraag. De
vraag heeft betrokken op de totstandkoming van de Omgevingsvisie, niet op de uitvoering daarvan.
Wanneer wordt de provinciale gebiedsvisie voor Veren
Ambacht, Nieuw Reijerwaard en BT Oost verwacht en op
welke wijze bent u voornemens inwoners hierover proactief te informeren (bijv. door te wijzen op inspraakmogelijkheden, de provincie uit te nodigen voor een informatieavond, enz.)?

De evaluatie is nog niet afgerond. Naar verwachting zullen wij in 2020 deze evaluatie
afronden, waarbij we ook de kerngroep vanuit de raad betrekken, zoals opgenomen
in het raadsvoorstel.

In 2019 is het gebiedsperspectief (gebiedsvisie) door de stuurgroep Dutch Fresh Port
vastgesteld. De gebiedsvisie is geen provinciale visie maar een gezamenlijke visie,
vastgesteld door de provincie Zuid-Holland, gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en
Rotterdam, VBO Fresh World en de gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard.
In het gebiedsperspectief DFP hebben we de belangrijkste uitdagingen van het gebied geformuleerd in bouwstenen, die het ruimtelijk economisch cluster toekomstbestendig moeten maken.

R J PvdA 17 88 e.v./Lokale hef-

fingen/Kwijtschelding zelfstandigen

R J PvdA 18 112 e.v./Bedrijfsvoering/

AVG, informatiebeveiliging

De bouwstenen van het gebiedsperspectief DFP zijn: Bereikbaar, Duurzaam, Innovatief, Werkgelegenheid en opleidingen, Park Management, Dutch Fresh Port als merkstrategie en Governance. Er is reeds gestart met het uitwerken van deze bouwstenen. In concept worden de bouwstenen in augustus 2020 afgerond en gepresenteerd
aan de Stuurgroep Dutch Fresh Port. Bewoners, bedrijven en eigenaren worden betrokken bij de uitwerking van de bouwstenen.
Komen zelfstandigen in Ridderkerk ook in aanmerking
Zelfstandigen komen niet in aanmerking voor kwijtschelding. Het is wel toegestaan
voor kwijtschelding van belastingen en heffingen die zij net om hiervoor lokaal beleid te maken waarbij de mogelijkheid voor ondernemers wordt
als bijvoorbeeld inwoners in loondienst als privépersoon
geboden om kwijtschelding te verlenen voor privé-belastingen zoals OZB-woning, Afbetalen? Zo nee, wat is er voor nodig om dit alsnog moge- valstoffenheffing en Rioolheffing.
lijk te maken?
Kunt u aangeven of de gemeente (volledig) voldoet aan de Deze vraag ziet op een op dit moment in de afrondende fase verkerend onderzoek
AVG en de Wet meldplicht datalekken en zo nee, wat er
van de Rekenkamercommissie Ridderkerk. Het onderzoeksrapport zal binnenkort
nog moet gebeuren?
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aan de gemeenteraad worden aangeboden. Wij verwijzen hierom naar de inhoud van
dit onderzoek en de bestuurlijke reactie daarop.
134 e.v./Toelichting/hoogWat is de actuele stand van zaken ten aanzien van het on- Aan Stedin, als leidingbeheerder, is het formele verzoek gedaan om de leiding onderspanningsleidingen
dergronds brengen van de hoogspanningsleiding(en) bij
gronds te brengen. Vanuit Stedin is toegezegd dat medio juli er een reactie komt.
Oostendam en wanneer zal dit naar verwachting gebeuren?
2/COVID-19
‘Er zijn de nodige interne maatregelen genomen.’ Is er een Ja, vanuit het Crisisteam van de BAR-organisatie is er gekeken naar de kritische
onderzoek geweest naar mogelijke knelpunten op het so- zorgprocessen. Naar aanleiding daarvan worden er nu Covid-tafels georganiseerd
ciaal domein? Zo ja, wat waren daarvan de resultaten? Zo waarin in gesprek gegaan wordt met de belangrijkste partners en aanbieders binnen
nee, wordt dit alsnog gedaan en wilt u de raad dan inforde volgende thema’s:
Welzijn / Wmo
meren over de resultaten?
Minima
Jeugd (breed)
Participatie
5/Wet geestelijke gezondDe wet schrijft voor dat vanaf 1 januari 2020 signalen 24/7 Voor Ridderkerk hebben we, tot op heden één melding in het kader van de WVGGZ
heidszorg
gemeld moeten kunnen worden bij de gemeente, waarna
ontvangen, waar de uitkomst van het verkennend onderzoek (< 2 weken) niet geleid
de gemeente binnen 14 dagen een verkennend onderzoek heeft tot het doen aanvragen van een zorgmachtiging.
moet uitvoeren naar de noodzaak van verplichte zorg. In
Ridderkerk kan melding worden gedaan per mail. Hoeveel
meldingen zijn dit jaar ontvangen, is in alle gevallen het
verkennend onderzoek binnen de gestelde termijn afgerond en hoe vaak leidde dit tot verplichte zorg?
7/8/Regeling zwemonderwijs Er komt een regeling zwemonderwijs. Dit wordt gemeld
In programma 5/onderwijs staat een bedrag (€ 58.000) dat bestemd was voor het
onder programma 5 ‘Onderwijs’ en programma 7 ‘Sociaal voormalig schoolzwemmen. Dit bedrag wordt nu geheel overgeheveld naar proDomein’. Welke kosten voor deze regeling horen in programma 7/minima. Dit bedrag is bestemd voor de nieuwe zwemdiploma regeling voor
gramma 5 en welke in programma 7 en waarom is voor
inwoners met een laag inkomen. In december 2020 wordt het raadsvoorstel wijzing
deze onderverdeling gekozen?
verordening MEEDOEN aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.
8/Wmo collectief vervoer
De regiecentrale past beheersmaatregelen toe die betrek- De regiecentrale heeft de opdracht om te kijken naar (kosten) efficiency binnen de
king hebben op aanmeldtijd (24 uur van tevoren in plaats
uitvoering en hierop voorstellen te doen. De twee beheersmaatregelen die nu worden
van 1 uur van tevoren) en stiptheid (90% op tijd in plaats
ingezet, passen binnen dit kader. De beheersmaatregelen gelden alleen voor het
van 95%). Gelden dezelfde nieuwe beheersmaatregelen
WMO-vervoer.
bij Wmo-vervoer als bij leerlingenvervoer en wie heeft de
keuze voor deze beheersmaatregelen gemaakt?
8/Wmo collectief vervoer
Er zijn veel klachten gerelateerd aan stiptheid (zie: p. 21
Er zijn in de periode van augustus 2019 t/m maart 2020 59 klachten met betrekking
van de TR). Kunt u aangeven of dit de reden is dat gekotot het Wmo-vervoer ingediend. Dit is 0,2% op het aantal uitgevoerde ritten. Daarmee
zen wordt voor een lagere norm qua stiptheid? Graag uw
is het aantal klachten erg laag te noemen.
antwoord toelichten.
De huidige beheersmaatregelen staan los van de ingediende klachten.
8/Brede School
Kunt u aangeven hoe de inhoudelijke opdracht voor de
De punten uit de evaluatie komen tot uiting in de doorontwikkeling van de Brede
Brede School wordt gewijzigd en waar het zwaartepunt
School. Hiervoor wordt momenteel een Plan van Aanpak Brede School opgesteld,
komt te liggen?
waarbij o.a. de focus ligt op kwaliteit en borging.
8/Brede School
Kunt u aangeven hoe de financiering
Het budget krimpt.
(geldstromen) voor de Brede School verandert en wat dit
Momenteel wordt een Plan van Aanpak Brede school opgesteld. Hierin worden de
betekent voor het totale budget? Stijgt of krimpt dit? Graag verschillende financiële stromen inzichtelijk gemaakt.
in het antwoord ook de voorgestelde bezuinigen ten aanMet de ombuigingen in de Kadernota 2021 wordt voorgesteld om de subsidie ‘culzien van de Brede School op p. 25 van de Kadernota betuureducatie’ na schooltijd aan de Stichting Cultuureducatie af te bouwen. Dit betetrekken.
kent dat er minder activiteiten door de Stichting Cultuureducatie in de brede school
worden uitgevoerd. Dit heeft geen invloed op geldstromen richting Facet, alleen het
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R T PvdA 27 8/Brede School
R T PvdA 28 14/Eenzaamheid

Vraag

De Brede School is ook een verbindend concept van bijvoorbeeld verenigingen of bedrijven en scholen etc. Hoe
krijgt dit vorm/komt dit terug in de nieuwe opzet?
Kunt u aangeven hoe de verdeling van 268.900 EUR is
over het project ‘Eenzaamheid’, preventieve arrangementen, extra mantelzorgondersteuning, Brede School, sportverenigingsondersteuning, uitbreiding programma ‘Vet gezond’, Vrijwilligerswerk servicepunt en de oprichting van
een vrijwilligersacademie? Graag ook in uw antwoord het
overzicht van pagina 15 van de Kadernota betrekken.

Antwoord

aantal cultuuractiviteiten door de Stichting Cultuureducatie zal de komende jaren afnemen.
Daarover wordt gesproken in de stuurgroep Brede School. De Brede School zal een
verbindend concept blijven.
Opgave Ondersteuning:
Eenzaamheid: personeelskosten € 70.953 en activiteitskosten € 14.270 = € 85.223.
Preventieve arrangementen: personeelskosten
€ 18.107 en activiteitskosten € 5.360 = € 23.467.
Mantelzorgondersteuning: personeelskosten
€ 9.517.
Opgave Opgroeien en Ontwikkelen:
Brede School: activiteitskosten € 10.500.
Verenigingsondersteuning: personeelskosten
€ 28.630 en activiteitskosten € 1.000.
Vet Gezond: personeelskosten € 28.630.
Opgave Meedoen:
Vrijwilligersservicepunt: personeelskosten € 70.953.
Vrijwilligersacademie: activiteitskosten € 11.000.

R T PvdA 29 14/Vrijwilligersacade-mie

R T PvdA 30 40/Bijlage 2, Openstaande

raadstoezeggingen (raadstoezegging 2106)

Kunt u aangeven wat het doel is van de vrijwilligersacademie en waarin de opzet en de bekostiging verschillen met
die van de Volksuniversiteit die eerder moest stoppen in
Ridderkerk?

Er is in april onderzoek gedaan naar de kwijtscheldingsregelingen in Arnhem en Amsterdam. U bent voornemens
de raad daarover op 17 juli te informeren. Is het mogelijk
dat u de informatie eerder naar de raad stuurt, zodat deze
eventueel besproken kan worden in de raadsvergadering
waarin de Kadernota en de Jaarstukken worden behandeld? Wij zouden dat erg waarderen.
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Deze bedragen hebben betrekking op de uitvoering van de gemeentelijke ambities
die voortkomen uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma.
De bedragen die op blz. 15 van de Kadernota zijn opgenomen zijn hieraan gerelateerd. M.u.v. de preventieve arrangementen (€ 23.467) en de vrijwilligersacademie (€
11.000). Deze bedragen zijn per abuis niet in de Kadernota vermeld. Dit zal in de
Programmabegroting 2021 gecorrigeerd worden.
Zie ook raadsvoorstel 116872 van 12-12-2019.
De vrijwilligersacademie is een platform waar
Ridderkerkse organisaties onderling kennis kunnen delen en waar zij cursussen,
workshops en lezingen kunnen plaatsen die interessant zijn voor vrijwilligers en
waarmee we de deskundigheid kunnen bevorderen. Door een gezamenlijk aanbod
worden krachten gebundeld en wordt een groter potentieel bereikt. Het vrijwilligersservicepunt heeft daarbij een coördinerende en aanjagende functie.
De Volksuniversiteit bood destijds vrijetijdscursussen aan, zoals cursus Engels,
Frans, tekenen, schilderen, koken, etc. De activiteiten werden bekostigd vanuit de bijdrage van de cursisten. ’t Gilde en Stichting Facet Ridderkerk organiseren vergelijkbare activiteiten.
Ons voornemen is u hieromtrent te informeren tegelijk met de conceptnota Integraal
beleid Sociaal Domein.
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R T PvdA 31 9/Tussenrapportage Sociaal Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de Ridder- Domein/Ridderkerkpas

R T PvdA 32 12/Tussenrapportage Sociaal Domein/lokale hulp

R T PvdA 33 16/Tussenrapportage Soci-

aal Domein/wachten op hulp

R T PvdA 34 20/Tussenrapportage Sociaal Domein/schoonmaakvoorziening

R K PvdA 35 5/Uitgaven
R K PvdA 36 5/Uitgaven

R K PvdA 37 7/Benutten belastingcapaciteit

R K PvdA 38 9/Werkgelegenheid

kerkpas die gevolgen had voor de bestedingsmogelijkheden en de termijnen van de inwoners. Kunt u concreet
aangeven wat die gevolgen waren, waarom er geen geld
uitstaat op de passen in de eerste maanden van het jaar
en op welke manier het gebruik van de pas is gewijzigd?

Er is een toename zichtbaar bij lokale hulp. In hoeverre is
dit een gevolg van de wachtlijsten bij de regionale Jeugdhulp?
Wat zijn de voornaamste redenen dat kinderen soms lang
op hulp moeten wachten en welke invloed heeft het wijkteam daarop?
Kunt u vanuit klankperspectief schetsen welke verschillen
er zijn tussen de algemene schoonmaakvoorziening en
huishoudelijke hulp (bijv. op het gebied van procedure, betaling en kwaliteit van de medewerker(s))?
‘Om degenen die het meeste zorg nodig hebben te kunnen blijven helpen’. Kunt u aangeven welke inwoners nu
nog wel maar straks niet meer kunnen worden geholpen?
Het beleidsstuk Integraal Sociaal Domein is nog in ontwikkeling. Waarom wordt er dan nu al voor gekozen om
800.000 EUR oplopend tot 1000.000 EUR over te hevelen
naar andere programma’s? Zou het niet logischer zijn om
daarmee in ieder geval te wachten totdat het beleid is
vastgesteld?
‘Toetsen of er sprake is van volledige benutting van de belastingcapaciteit bij lokale heffingen’. Wat gaat u precies
onderzoeken en welke heffingen betreft het?
‘Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen (…) en komen niet
zomaar weer terug’. Kunt u toelichten wat u op dit punt
doet (inzet, beleid, enz.)?

R K PvdA 39 13/Integraal Accommodatie- Is al meer bekend over het plaatsen van LED-verlichting
plan

R K PvdA 40 13/Integraal Accommodatieplan/Gymzaal Da Costalaan

R K PvdA 41 13/Integraal Accommodatieplan/Sloop Beverbol

bij het Sportpark Bolnes en in het bijzonder bij de voetbalvereniging? Wat is dienaangaande de planning?
Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de
voorgenomen sloop van de gymzaal aan de Da Costalaan
en wanneer verwacht u de huidige gebruikers definitief
duidelijkheid te kunnen geven over hun toekomstige huisvesting en de datum van verhuizing?
De Beverbol in Bolnes staat al geruime tijd leeg. De bedoeling was om het pand half 2019 te slopen, maar dat is
in verband met het verblijf van vleermuizen en eventuele
beschermde vogelsoorten uitgesteld. Er zou een vervolgonderzoek komen.
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De Ridderkerkpas onder de nieuwe leverancier, Intermediad, biedt de mogelijkheid om meerdere regelingen via de Ridderkerkpas aan te bieden, waaronder
de minimaregelingen en mantelzorgvergoeding. Het huidige aanbod sluit aan bij
het aanbod onder de vorige leverancier. Nu de pas oplaadbaar is, hoeft niet ieder jaar een nieuwe pas te worden verstrekt.
De Ridderkerkpas wordt inactief verzonden waarna de pas wordt geactiveerd.
Vanuit veiligheidsoverwegingen zit er een korte periode tussen verstrekken en
activatie van de pas.
De toename wordt niet alleen veroorzaakt door het feit dat er wachtlijsten zijn, maar
ook door de wens om lokale jeugdhulp in te zetten in plaats van regionaal.
Er is sprake van wachtlijsten bij zorgaanbieders die specialistische jeugdhulp bieden.
Het wijkteam kan weinig / geen invloed uitoefenen op de wachtlijsten bij deze zorgaanbieders.
Aan taakinhoud (resultaatgebieden) en kwaliteit worden de zelfde eisen gesteld.
Maar de toegang tot beide voorzieningen is verschillend: de ene gaat via een laagdrempelig keukentafel gesprek en de andere via een indicatie.
Het uitgangspunt is en blijft om daar waar een inwoner het niet redt zonder hulp of
ondersteuning vanuit het eigen netwerk dat de gemeente vraaggericht maatwerk
aanbiedt.
Uw vraag is voor ons onduidelijk, wij zien deze bedragen niet terugkomen.

Onderzocht is of 100% kostendekkendheid van heffingen gerealiseerd wordt. Daarnaast is ook gekeken naar de ruimte ten opzichte van de landelijk gemiddelde woonlasten aan de hand van het kengetal in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en jaarrekening.
Zowel leerplicht (5-18 jaar) als ons Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten (RMC) (18-27 jaar) zetten in om voortijdig schoolverlaten tegen te
gaan en jongeren met een startkwalificatie het onderwijs te laten verlaten. Hierdoor is
de kans op een baan aanzienlijk groter dan zonder startkwalificatie.
Er staat voor dit jaar (2020) in het MJOP vervanging van veldverlichting bij één voetbalveld gepland. Met de vereniging zal in overleg getreden worden om de vervanging
te bespreken.
Voordat de gymzaal kan worden gesloopt, moet een nieuwe gymzaal worden gebouwd bij de nieuwbouw van basisschool De Noord. Schoolbestuur OZHW heeft een
aanvraag voor het huisvestingsprogramma 2021 ingediend. Met alle voorbereidingen
is het nu de planning dat de nieuwbouw van school en gymzaal wordt opgeleverd in
de tweede helft van 2023.
Met het oog op de feestdagen, de verbouwing van de Lidl en de daarbij behorende
werkzaamheden (herbestrating parkeerplaats) is besloten om de sloop van de Beverbol door te schuiven, om zo de overlast voor de inwoners rondom de sporthal zo veel
mogelijk te beperken.
Een aantal werkzaamheden welke geen tot nauwelijks overlast geven zijn wel uitgevoerd.
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R K PvdA 42 13/Integraal AccommodatieR K

plan/Sloop Beverbol
PvdA 43 13/Integraal Accommodatieplan/Sloop Beverbol

R K PvdA 44 19/Huishoudschool

R K PvdA 45 19/Huishoudschool

R K PvdA 46 19/Ontwikkeling Dillenburgplein

R K PvdA 47 19/Ontwikkeling Dillenburgplein

R K PvdA 48 21/Uitbreiding Ridderkerk
Rowdies

R K PvdA 49 23/Dekkingsvoorstellen

R K PvdA 50 27/Leerlingenvervoer

Vraag

Wel is er tussentijds in november vorig jaar asbest uit het
pand verwijderd en is het metselkunstwerk aan de gevel
aan de Rijnsingelzijde al eerder verwijderd. Het gebouw
ziet er niet fraai meer uit. Wij ontvangen berichten van inwoners die zich hieraan storen. In hoeverre was deze
gang van zaken te voorkomen (geweest) en waarom
wordt en waarom is er niet voor gezorgd dat het gebouw
er iets meer toonbaar uitziet? Het ligt dicht tegen het winkelcentrum aan en veel mensen komen hier dagelijks
voorbij.
Wat is er uit het vervolgonderzoek gekomen en wat waren
daarvan de belangrijkste conclusies?
Wanneer wordt het pand naar verwachting definitief gesloopt en wilt u omwonenden dan tijdig informeren over de
duur en de aard van de (sloop)werkzaamheden?
U geeft aan dat u het casco van de Huishoudschool wilt
beschermen en dat u onderzoekt welke onderdelen van
het pand het beschermen waard zijn. Kunt u dit nader toelichten en betekent dit dat mogelijk niet het gehele gebouw
behouden blijft?
Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot het
toekomstbestendig invullen van de Huishoudschool en
wanneer en op welke wijze worden inwoners en huidige
gebruikers daarbij betrokken? Eerder heeft u aangegeven
een avond te willen organiseren waarin inwoners (nogmaals) hun ideeën naar voren konden brengen.
De pilot ‘Blauwe zone’ en het verruimen van de laad- en
lostijden op het Dillenburgplein betreffen tijdelijke maatregelen. Kunt u per maatregel aangeven wanneer deze eindigt?
Kunt u aangeven hoe omwonenden betrokken worden nu
er ‘een eerste ontwerp uitgewerkt is tot een definitief ontwerp dat uitgevoerd kan worden?’ Extra zorgvuldigheid is
immers geboden nu door de Coronamaatregelen en de
nadere zomervakantie het betrekken van inwoners meer
inzet en creativiteit van de gemeente vraagt.
Kunt u aangeven welke stappen er in de achterliggende
periode zijn gezet om tot uitbreiding te komen en waarom
er vertraging is opgetreden?
U geeft een aantal keren aan dat de jaarrekening laat zien
dat het budget niet volledig is benut. Kunt u toe lichten
waarom u de jaarrekening als norm stelt en betekent dit
dan dat als je in een bepaald jaar bijvoorbeeld minder aan
cultuur uitgeeft dit de norm wordt voor de komende jaren?
Kunt u toelichten waarom u het reëel acht dat in 2024
150.000 EUR bespaard kan worden op het leerlingenvervoer? Graag ook in het antwoord aangeven wat dit betekent voor kwaliteit.
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Het vervolgonderzoek is nog niet gereed.
Afhankelijk van de resultaten uit het vervolgonderzoek kan de uiteindelijke sloop datum worden vastgesteld. Omwonenden zullen tijdig worden geïnformeerd.
Zie antwoord vraag CDA 47.

Op dit moment worden de uitkomsten van het cultuurhistorisch onderzoek bestudeerd. De uitkomsten hiervan zullen duidelijkheid geven welke functie(s) mogelijk geschikt zijn voor invulling van de huishoudschool. Middels een participatietraject zullen
de inwoners van Ridderkerk betrokken worden.

In maart 2021 als de proef precies een jaar heeft gelopen.

Bewoners zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het eerste ontwerp. Ook
in de volgende fase willen wij graag de bewoners betrekken. Bij bewonersparticipatie
volgen wij in ieder geval de landelijke regels. Binnen deze mogelijkheden is het de
uitdaging om een vorm te vinden die recht doet aan de inbreng van bewoners en die
past bij het traject.
Op 5 juni heeft u een RIB ontvangen over de uitbreiding van de Rowdies.

Het verlagen van budgetten is in die gevallen voorgesteld op basis van meerdere
jaarrekeningen dus structurele onderbesteding. Incidentele onderbestedingen zijn er
hierdoor uitgefilterd.

Op dit moment zien we dat door innovatie er efficiëntie en daarmee kostenbesparing
mogelijk is binnen het doelgroepenvervoer. Hierbij kan gedacht worden aan verbeteringen in de planningsoftware. Tijdens de looptijd van het huidige contract trekken we
lering uit wat wel en wat niet werkt en de balans tussen kwaliteit en de kosten. Deze
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R K PvdA 51 27/Aframen budget preventieve schuldhulpverlening

R K PvdA 52 28/Reclame-/precariobelasting

R K PvdA 53 29/Doorberekenen btw via

R J

R J

R J
R J

R J

Kunt u toelichten waarom u het budget voor preventieve
schuldhulpverlening afraamt, terwijl veel inwoners als gevolg van de Coronacrisis te maken hebben met een inkomensdaling en het daarom juist nu extra belangrijk is om
schulden te voorkomen?
Wat zijn de (financiële) gevolgen voor ondernemers als de
precariobelasting wordt afgeschaft en er reclamebelasting
wordt ingevoerd en wat waren de opbrengsten van de precariobelasting in 2019 en wat zijn de verwachte opbrengsten van de reclamebelasting in 2021?
Betekent het doorberekenen van btw via de afvalstoffenheffing dat de afvalstoffenheffing volgend verder omhoog
gaat? Zo ja, met welk (verwacht) percentage? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord

inzichten zullen meegenomen worden in de nieuwe aanbesteding voor het Wmo- en
leerlingenvervoer in 2024.
Zie antwoord CU 24.

Sommige bedrijven, horeca en retail, zullen minder betalen. Andere bedrijven, op bijvoorbeeld bedrijventerreinen meer. Volgens p. 88 van de jaarrekening 2019 was de
opbrengst van precario € 94.700. De reclamebelasting volgens p. 28 van de Kadernota 2021 een plus van € 50.000.

Bij gelijkblijvende kosten leidt toerekening van BTW aan het tarief tot een stijging van
het tarief voor afvalstoffenheffing.
Op basis van de begroting 2020 komt dat ongeveer op een stijging van;
1 persoonshuishoudens 2,58%
Meerpersoonshuishoudens 1,22%.
PvdA 54 29/Kapitaallasten reserve
Kunt u toelichten in hoeverre het instellen van deze reDe belangrijkste uitgangspunten zijn dat de gemeenteraad reserves instelt en dat
toekomstige ontwikkelingen serve past binnen de uitgangspunten rondom het instellen geen “potjes” worden gevormd.
Per onderwerp met investeringen die gedekt kunnen worden met kapitaallasten revan reserves en op welke wijze de raad invloed heeft op
serves wordt een raadsvoorstel voorgelegd om de benodigde kredieten beschikbaar
de bestedingen vanuit deze reserve?
te stellen en daarvoor een kapitaallasten reserves in te stellen. Op deze wijze maken
we met incidentele middelen, structurele ruimte in de begroting.
SGP 01 Blz. 12, Burgerzaken
Wat wordt verstaan onder ‘complex werk’?
Internationale dossiers zoals (eerste) vestigingen buitenland, huwelijken, overlijden
en naturalisatieaanvragen. Op deze dossiers is naast Nederlandse wetgeving ook
buitenlandse wetgeving/internationaal privaatrecht van toepassing. Tevens vraagt de
beoordeling van buitenlandse brondocumenten, zoals een buitenlandse geboorteakte
of identiteitsbewijs, meer onderzoek naar echt- en juistheid.
SGP 02 Blz. 17 Jeugdoverlast (onder Er is intensief samengewerkt met ketenpartners. Kunt u
Kijkend naar de geprioriteerde groep kunnen we stellen dat zij zich minder zichtbaar
het kopje: “Wat hebben we
ook aangeven wat deze samenwerking heeft opgeleverd
actief met elkaar ophouden. Daarnaast worden zij op straat nauwlettend in de gaten
bereikt?”)
in het terugdringen van de overlast?
gehouden door de politie. Overlast in de omgeving is niet altijd meetbaar, omdat
groepen fluïde zijn en niet op een vaste plek voor overlast zorgen.
SGP 03 Blz. 28 omzetheffing
Wordt de omzetheffing van het benzinestation aan de Rot- Zie antwoord EVR 01.
terdamse weg (eerst) door het station aan de gemeente
betaald?
SGP 04 Blz. 28 omzetheffing
Waarom heft het Waterschap de omzetheffing niet rechtDe omzetheffing loopt via de gemeente, omdat de grond van de gemeente wordt gestreeks aan het benzinestation aan de Rotterdamseweg
huurd. Er is geen relatie tussen exploitant en het waterschap.
De Rotterdamseweg is in beheer en eigendom bij het waterschap. Het waterschap
zonder tussenkomst van de gemeente?
wilde destijds wel meewerken aan een benzinestation aan ‘haar weg’ op voorwaarde
dat een deel van de omzetheffing ten goede zou komen aan het waterschap.
SGP 05 Blz. 46, voorbereidingsteams De wijkteams zijn uitgebreid met zgn. voorbereidingsHet wijkteam is er voor alle inwoners, die te maken hebben met vragen op verschilteams. Kunt u voor ons nog eens kort de opzet en werking lende gebieden waarin ze (dreigend) vastlopen (regieverlies), waarbij de ondersteuvan het totale wijkteam uiteenzetten?
ning van het eigen netwerk en lokale organisaties onvoldoende gebleken is en waarmee ze geholpen worden om hun leven weer op de rit te krijgen door het vergroten
van de zelfregie van inwoners. De focus ligt daarbij op wat er wel kan in plaats van
wat er niet (meer) kan. De taken van het wijkteam zijn:
Het wijkteam is verantwoordelijk voor het organiseren van de ondersteuningsvragen die binnenkomen en voert hier actief casusregie op.
Het wijkteam voert (kortdurende ) ondersteuningstrajecten zelf uit.
Afvalstoffenheffing

R K

Vraag
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-

R J SGP 06 Blz. 50, Inzet in wijkteams
R J SGP 07 Blz. 63 prestatie indicator nr.
57

De inzet van wijkteams is door langdurig zieken en vertrek
van medewerkers onder druk komen te staan. Hoe is de
situatie op dit moment?
46% van de totale uitstroom stroom uit naar werk. Waar
naar toe stroom de overige 54% uit?

R J SGP 08 Blz. 79 0.64 belasting overig Er is een toename van het gebruik van digitale belasting-

R J SGP 09 Blz. 141-142 onderhoudsreserve Watergangen

R T SGP 10 Blz. 7-8 zwemregeling

R T SGP 11 Blz. 9 afval
R K SGP 12 16: Degeneratievergoeding
aanleg glasvezel

Het wijkteam heeft een adviesfunctie voor het lokale veld en verankert zijn aanpak met het lokale veld.
Het wijkteam schakelt voortdurend met samenwerkingspartners in de 0de, 1e en
2de lijn en is voor hen een informatiebron.
Het wijkteams signaleert vroegtijdig en zet in op preventie.
Het wijkteam voert diagnostiek uit, zodat de vraag van de inwoner verduidelijkt
wordt en passende hulp en ondersteuning ingezet kan worden.
Het wijkteam heeft een centrale rol ten aanzien van het toegangsproces tot gespecialiseerde hulp en ondersteuning.

Het voorbereidingsteam is een overlegstructuur van het wijkteam waar wijkteamprofessionals (casusregisseurs en gedragsdeskundigen), een jeugdverpleegkundige en
een jongerenwerker en/of ouderenadviseur vanuit welzijn aan deelnemen. Tijdens
het overleg van het voorbereidingsteam worden de aanmeldingen besproken en worden op basis van de hulpvraag hypotheses met bijbehorende aanpak vastgesteld.
De inzet van de wijkteams wordt volgens afspraak vanuit de moederorganisaties geleverd.
Er zijn verschillende redenen voor uitstroom, zoals u kunt zien in de jaarrapportage
Sociaal Domein (bijlage van de jaarrekening 2019). Hierbij gaat het om het hebben
van andere inkomsten, schending van de verplichtingen, het starten van een studie
of overige zaken zoals een verhuizing, het aangaan van een relatie of overlijden.
Nee. Er is geen verband geconstateerd tussen die twee zaken.

aanslagen. Tegelijkertijd betalen meer belastingplichtigen
niet binnen de gestelde betaaltermijnen. Is er een verband
tussen beide toenames?
Waarom kan de onderhoudsreserve Watergangen worden
opgeheven? Deze is toch juist bedoeld om schommelingen in de kosten op te vangen of worden deze in de toekomst niet meer voorzien?

Deze onderhoudsreserve was in het verleden nodig omdat de gemeente Ridderkerk
was gehouden aan de baggerschouwvakken van het waterschap. Deze vakken waren ongelijkmatig verdeeld in Ridderkerk, waardoor er jaarlijks een grote fluctuatie in
hoeveelheid baggerwerk was. Het beleid van het waterschap is inmiddels gewijzigd
en het is nu toegestaan om meer resultaatgericht te gaan baggeren. Wij laten dus
jaarlijks op basis van klachten, knelpunten en bekende problemen door de gehele
gemeente de slibdiktes onderzoeken en baggeren alleen waar (te) veel bagger aanwezig is. Door middel van deze methode kunnen wij jaarlijks een vrij stabiele hoeveelheid baggerwerk op de markt zetten, waardoor de reserve niet meer nodig is. Uiteraard moet de jaarlijkse dotatie die vroeger in de reserve werd gestort nu rechtstreeks worden toegevoegd aan het exploitatiebudget planmatig wateronderhoud
voor het baggeren.
Het beleidsdoel is om alle kinderen met een zwemdiploma Voor inwoners met een laag inkomen zijn we voornemens om de regeling Meedoen
de basisschool te laten verlaten. Wordt de toelage voor
aan te passen en een vergoeding voor zwemlessen op te nemen. Dit bedrag kan op
zwemles gelabeld op de Ridderkerkpas of kan deze ook
de Ridderkerkpas worden gezet en alleen voor dit doel worden gebruikt. In december
voor andere doeleinden worden besteed?
2020 wordt het raadsvoorstel wijzing verordening MEEDOEN aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.
Welke oorzaken buiten invloed van BAR afvalbeheer leiZie antwoord vraag LR 19.
den tot de extra kosten van circa 100k in 2020 en 2021 en
ongeveer de helft in de jaren erna?
De gemeente verwacht in 2020 € 400.000 en in 2021 €
Tegenover de degeneratiekosten staan niet direct extra kosten, contractueel is vast800.000 degeneratievergoeding te ontvangen. Staan hier gelegd dat de aanlegger gedurende drie jaar onderhoud heeft op de sleuf.
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R K SGP 13 21: Hoogwaardig Openbaar

tegenover geen hogere kosten voor herstel van wegdek
en bermen waar deze vergoeding voor wordt verkregen?
Waarom is er in 2021 geen kapitaalslasten dekking op basis van de subsidie van de MRDH voor 50% van de lasten?

R K SGP 14 29: Geen indexatie / inflatie-

Hoe reëel is dat, daar de ervaring laat zien dat kosten
jaarlijks stijgen?

R J VVD 01

Blz. 11: Wat hebben we bereikt

R J VVD 02

Blz. 21: Openbaar vervoer

R J VVD 03

Blz. 23: Straatreiniging

De gemeente heeft het Koningspleinfeest financieel ondersteund. Voor welk bedrag is dat gebeurd en is dat bedrag conform de vooraf gemaakte afspraken?
De camerahandhaving blijkt een positief effect te hebben,
doordat minder vrachtverkeer de bussluis passeert. Daarmee wordt blijkbaar niet verhinderd dat er misbruik van de
bussluis wordt gemaakt, Welke maatregelen worden er
meer overwogen om dit misbruik tegen te gaan?
Voor wiens rekening komen deze kosten en waar kunnen
we deze in de jaarrekening terugvinden?

R J VVD 04

Blz. 23: Straatreiniging

Indien de kosten niet voor rekening voor de organisator/vergunning aanvrager komen, waarom worden deze
kosten niet door de gemeente doorbelast?

R J VVD 05

Blz. 25: Wat hebben we bereikt

R J VVD 06

Blz. 36: Sportbeleid en activering

R J VVD 07

Blz. 36: Sportbeleid en activering
Blz. 36: Cultureel erfgoed

Waarin uit de verbeterde samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven zich en welke resultaten heeft dat opgeleverd?
Wat is het doel van het Lokaal Sportakkoord voor
De minister voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van VWS heeft in de zoRidderkerk?
mer van 2018
samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord
gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten
en bewegen. Hierin
zijn 5 thema's/ambities opgenomen.
Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en
andere (potentiële) partners op lokaal niveau hieraan uitvoering geven. Lokale sportakkoorden zijn
daarvoor het aangewezen instrument. In zo'n lokaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij
met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten
willen bereiken.
Wanneer wordt het Lokaal Sportakkoord afgerond?
Het Lokaal Sportakkoord is gereed. Het college heeft 26 mei het Lokaal Sportakkoord vastgesteld.
Van welke panden wordt verwacht dat zij voor herbestem- De gemeente onderzoekt als eigenaar naar een eventuele herbestemming voor de
ming in aanmerking komen?
voormalige Huishoudschool. Daarnaast wordt er op dit moment een cultuurhistorisch

vervoer

correctie toepassen

R J VVD 08
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De subsidie van de MRDH is met name gericht op de uitvoering van de verschillende
projecten. In 2021 zal naar verwachting gestart worden met de uitvoering van de eerste deelprojecten, maar de oplevering van deze eerste deelprojecten is naar verwachting pas in 2022. In 2021 zijn er daarom geen uitvoeringsprojecten die kapitaallasten met zich meebrengen die gedekt worden uit subsidie van de MRDH.
Dit betekent dat strakker gestuurd moet worden op scherp inkopen en aanbesteden
en meerwerk niet zondermeer kan worden toegestaan. In het geval het beleid niet
uitgevoerd kan worden binnen de beschikbare budgetten wordt de raad hierover geinformeerd via de planning en control cyclus.
Zie antwoord LR 01.

Bij de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard/
IJsselmondse Knoop worden fietstunnels onder de Verbindingsweg gecreëerd ter
hoogte van de Rijksstraatweg. De bussluis komt daarmee te vervallen. De bus zal via
de Laurierweg gaan rijden. Het investeren in extra maatregelen om misbruik van de
bussluis te maken lijkt daarom niet nodig.
Indien het hier gaat over de kosten schoonmaak evenemententerreinen dan worden
de kosten voor commerciële evenementen doorbelast aan de organisator van dat
evenement en voor de niet commerciële / ideële evenementen worden die gedragen
door de gemeente zoals dat geregeld is in het Evenementenbeleid.
De ideële evenementen kunnen hun activiteiten veelal met subsidie organiseren. Het
niet doorbelasten van schoonmaakkosten is geregeld in het Evenementenbeleid. De
evenementen kunnen worden aangemerkt als een activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang.
Zie antwoord bij CU04.
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R J VVD 09

Blz. 88: Heffing

R J VVD 10

Blz. 88: Heffing

R J VVD 11

Blz. 158: Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw

R T VVD 12

Blz. 9: Inzameling huishoudelijk afval

R K VVD 13

Blz. 5: Grondexploitaties

R K VVD 14

Blz.6: Samenvattend

R K VVD 15

Blz. 10: Sociaal Domein

R K VVD 16

Blz. 10: Sociaal Domein

R K VVD 17

Blz. 12: Mobiliteit

R K VVD 18

Blz. 17: Programma 7. Sociaal domein

Vraag

Een stijging van de woonlasten van 3,3%. Het beleidsuitgangspunt is dat de woonlasten voor de inwoners met niet
meer dan de inflatiecorrectie (2,3%) stijgen. Geldt dat uitgangspunt per persoon of per huishouden?
Indien bij vraag 09 het antwoord per huishouden is,
waarom zijn de woonlasten dan met 1% meer gestegen
dan de inflatiecorrectie en hoe wordt dit in de toekomst
voorkomen?

Antwoord

waarde onderzoek gedaan naar de Molensteeg om te kijken hoe het ingepast kan
worden in de nieuwe ontwikkelingen voor Centrum-Oost.
Uitgangspunt geldt per huishouden.

De werkelijke gemiddelde WOZ-waarde blijkt hoger te zijn dan bij de begroting was
uitgegaan, Doordat de waarde van onroerend goed objecten harder is gestegen dan
bij het opstellen van de begroting werd verwacht/geraamd. Het blijft lastig om exact
te kunnen berekenen. Voortaan gaan we in het tarieven-/belastingverordeningenproces, zo dicht mogelijk op de verzending van de aanslagen, een extra check als borging inbouwen.
Het bedrag aan extra uren projectleiding en directievoeHet verband tussen extra kosten meerwerk en extra kosten projecturen is er niet
ring en het nadeel van de kosten van 63 K lijken met elrechtstreeks. Er waren o.a. ook extra uren projectleiding, directievoering en toezicht
kaar in verband te staan. Zijn de kosten voor de extra uren nodig om oplossingen te bedenken voor onvoorziene omstandigheden en om uitvoewel correct gezien de verhouding nadeel kosten 63.000
ringskosten te besparen.
euro t.o.v. 47.800 euro voor extra uren?
Welke oorzaken buiten de directe invloedsfeer van de NV Zie antwoord vraag LR 19.
BAR Afvalbeheer hebben geleid tot de opgenomen extra
kosten?
“ De grondverkopen hebben de afgelopen vier jaar negaWe gaan wel degelijk uit van het aanbieden van een sluitende begroting. De getieve exploitatiesaldi van de recente jaarrekeningen doen
noemde begrotingssaldi zijn vooral structureel van aard. Opbrengsten uit grondexveranderen in een positief saldo”. Ondanks sluitende beploitaties zijn incidenteel van aard en tellen dus niet mee in een structurele saldo van
grotingen in die jaren steeds een negatief exploitatiesaldo. de begroting. Daarnaast worden volgens het MPG 2020 meerjarig bijna geen grote
Hoe verstandig is het dan om nu al op voorhand van een
winstnemingen meer verwacht. Uitschieter is een mogelijke winstneming uit Cornelisniet sluitende begroting uit te gaan?
land in 2021.
Al jaren is het uitgangspunt voorzichtig boekhouden. Daar Dat uitgangspunt wordt niet losgelaten. Er wordt nog steeds voorzichtig begroot. Er
hoort een structureel sluitende begroting bij. Wordt dit uit- wordt gebruik gemaakt van de ruimte in de regels van de toezichthouder die stelt dat
gangspunt nu verlaten en zo ja, waarom wordt daarvoor
minimaal de laatste jaarschijf van de begroting structureel in evenwicht moet zijn.
gekozen?
‘Ridderkerk heeft een samenleving waarin iedereen mee- Voor de goede orde zou inderdaad ‘o.a.’ voorafgaand aan de opsomming van de
doet, ongeacht zijn of haar culturele achtergrond, leeftijd,
kenmerken moeten zijn opgenomen.
gender of beperkingen, oftewel een inclusieve samenleving.’ Bij opsommingen wordt vaak het risico gelopen bepaalde kenmerken uit te sluiten. Waarom is bijvoorbeeld
etniciteit niet benoemd of is er niet voor gekozen om ‘o.a.’
aan de kenmerken vooraf te laten gaan?
Waar gaat de bestemmingsreserve sociaal domein voor
Zie antwoord CU 21.
worden gebruikt? Graag enkele concrete voorbeelden van
besteding.
Onder Mobiliteit wordt gesproken van onnodige autokiloWe willen met het (concept) Mobiliteitsplan Ridderkerk de inwoners, bezoekers en
meters. Wie bepaalt of er sprake is van onnodige autokilo- werkenden stimuleren om voor korte afstanden niet zonder meer de auto te gebruimeters? Het is toch een vrije keuze van mensen om te be- ken, maar vaker gebruik te maken van gezonde en duurzame mobiliteitsvormen zopalen met welk vervoersmiddel zij zich willen verplaatals (elektrische) fiets, te voet of openbaar vervoer. We maken het autogebruik zeker
sen?
niet onmogelijk, maar kiezen ervoor meer ruimte te geven aan de fietser en voetganger.
Wat is de GRJR vlaktaks evaluatie?
Het vlaktaksmodel rekent met een vast bedrag aan inleg. Bij de inleg voor de GR is
gekeken naar historisch zorggebruik en samenstelling van de gemeente. De inleg
staat gedurende een jaar vast. Als achteraf blijkt dat er meer verbruikt is dan vooraf
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was ingeschat, dan wordt dat bedrag achteraf geïnd. Was het gebruik lager, dan
wordt het bedrag teruggestort. De verrekening vindt plaats met de vaststelling van
het nieuwe termijnbedrag. Dat is hoger als er meer verbruikt is en lager als er minder
verbruikt is.
Bij het vlaktaksmodel van de GRJR vond de verrekening plaats 3 jaar na het boekjaar.
In de evaluatie is gekeken naar de werking van het vlaktaksmodel over de afgelopen
5 jaar. Op basis van deze evaluatie is het model aangepast om meer tegemoet te komen aan het daadwerkelijke zorggebruik en de daarop gebaseerde inleg per jaar. Zo
is de hiervoor genoemde verrekening teruggebracht van 3 naar 2 jaar.

R K VVD 19
R K VVD 20

Blz. 17: Programma 7. Sociaal domein
Blz. 17: Programma 9

R K VVD 21

Blz. 19: Ontwikkeling
Dillenburgplein

R K VVD 22

Blz. 26: Groen

R K VVD 23

Blz. 26: Groen

R K VVD 24

Blz. 27: Leerlingenvervoer

R K VVD 25

Blz. 28: Nog niet ingedeelde
opbrengsten in de programma’s opgenomen lasten
en baten

Dit heeft tot gevolg dat alle jaren voor 2019 in 1 keer worden verrekend. Voor
Ridderkerk betekent dit een afrekening van 1,2 miljoen euro.
Waar is de 1,2 miljoen euro ivm GRJR vlaktaks evaluatie
Het betreft een openstaand saldo aan andere gemeenten. Door nu alles te verrekevoor benodigd?
nen ontstaat, met eenmalig geld, meerjarig ruimte.
Opstellen wijkplannen klimaatakkoord. Er is hiervoor vier
Op basis van ervaringscijfers van andere gemeenten in deze regio is er een inschatjaar lang 1 miljoen euro in de begroting opgenomen. Wilt u ting gemaakt van de personeels- en proceskosten. Hiermee geven we een eerste
ons een nadere specificatie van deze kosten doen toeko- aanzet om te starten met deze grote opgave.
Gaandeweg zullen we meer inzichten krijgen en weten we of er een eventuele bijmen?
drage vanuit het Rijk komt. Wij zullen op basis van onze ervaringen bijsturen en u via
de gebruikelijke P&C cyclus informeren.
Graag ontvangen wij het rapport van het externe bureau
Dit onderzoek betreft het onderzoek van De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Hierover
en het door u gemaakte definitieve ontwerp. Klopt het dat is de raad o.a. middels de RIB Economie van 11 september 2018 geïnformeerd.
de raad hierover nog niet geïnformeerd is?
Minder verwijderen van graffiti. Is dat een politieke keus of Zie antwoord GL 11.
laten jaarrekeningen zien dat het budget niet volledig benodigd was?
Indien minder verwijderen van graffiti een politieke keuze
Het is geen politieke keuze geweest. We zien de afgelopen jaren een daling van grafis, zal dit dan niet tot verrommeling van de omgeving leifiti. Mocht graffiti weer toenemen dan kunnen wij snel opschalen.
den en zo nee, waarom dan niet?
Hoe realistisch is die taakstelling bij de nieuwe aanbesteZie antwoord PvdA 50.
ding voor 2024? Tot op heden zijn er na de laatste aanbesteding alleen nog maar kostenstijgingen te zien geweest.
Waar is de opbrengst van 50 K uit reclamebelasting op
Het bedrag is gebaseerd op de ervaringen van andere gemeenten.
gebaseerd?
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