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TOTAAL SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN EN ANTWOORDEN BEGROTING 2022 RIDDERKERK PER FRACTIE 
G. Nr. Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord 
R CDA 01 Blz. 11 Trends en ont-

wikkelingen burgerza-
ken 

Vanuit de gemeenteraad zijn er eerder vragen gesteld 
over het waarborgen van de privacy, wanneer bezoe-
kers bij de balie komen voor een afspraak. Welke acties 
heeft het college genomen om de privacy te kunnen 
waarborgen? 

De banken voor wachtenden zijn naar achteren geplaatst zodat er meer afstand zit tussen 
balie en wachtplaatsen. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid privacygevoelige 
gesprekken naar een spreekkamer te verplaatsen.  

R CDA 02 Blz.15 prog1. Prestatie 
indicatoren  

Waarom blijft er onvoldoende vertrouwen waarop de 
gemeente wordt bestuurd. Welke middelen kunnen wij 
inzetten  om dit vertrouwen te verbeteren 

Wij herkennen ons niet in uw stellingname. Uit de peiling blijkt dat 35% heel veel vertrouwen 
in het gemeentebestuur heeft en 47% is neutraal (niet veel/niet weinig). Tezamen is dit 82%. 
Dit is een toename van 3% ten opzichte van vorig jaar. Uiteraard blijven wij ons continu inzet-
ten om dit te verbeteren. 

R CDA 03 Blz17/ Prog.2 Cyber-
aanvallen  

Welke afdoende middelen kunnen wij inzetten, om mo-
gelijke Cyberaanvallen te kunnen afwenden. Wat zijn 
hiervan de verwachte jaarlijkse kosten? 

Als eerste moet worden opgemerkt dat het 100% afwenden van een cyberaanval in de prak-
tijk niet mogelijk is. De dreigingen, de kwetsbaarheden en het aanvalsoppervlak veranderen 
continu. Om mogelijke cyberaanvallen te kunnen detecteren/afwenden en/of de gevolgen 
daarvan te beperken worden diverse organisatorische, juridische, technische en fysieke infor-
matiebeveiligingsmaatregelen ingezet. 
Het in beeld brengen van de te verwachten jaarlijkse kosten is complex, omdat zoals aange-
geven de dreigingen, de kwetsbaarheden en het aanvalsoppervlak continu veranderen. De 
informatiebeveiligingsmaatregelen die worden ingezet worden in beginsel bekostigd binnen 
de bestaande budgetten.  
In 2021 is er op basis van de Handreiking Cybersecuritymaatregelen van het NCSC onder-
zocht wat de stand van zaken is rondom de implementatie van deze Cybersecuritymaatrege-
len. Op basis hiervan is een 8 punten plan/project opgesteld en worden deze door het NCSC 
geadviseerde Cybersecuritymaatregelen in 2021 en 2022 gefaseerd geïmplementeerd. 
Voor de implementatie van de Cybersecuritymaatregel netwerkverkeermonitoring is voor de 
BAR-organisatie in 2021 € 90.000 beschikbaar gesteld door het dagelijks bestuur. Het doel 
van de Cybersecuritymaatregel netwerkverkeermonitoring is om afwijkingen te detecteren in 
de verkeerstromen op het netwerk en in de verschillende logbronnen om zo een mogelijke 
cyberaanval tijdig te (kunnen) detecteren en hierop te (kunnen) reageren. 
Voor de uitvoering van het 8 punten plan/project is BAR breed voor 2021 € 100.000 beschik-
baar gesteld door het Dagelijks Bestuur. 
De hiervoor genoemde budgetten worden evenredig door de gemeenten verdeeld. 

R CDA 04 Blz. 19 Beleidsdocu-
ment Drank- en Horeca-
verordening 2014 

Op 1 juli 2021 is er een nieuwe alcoholwet ingegaan. 
Heeft deze nieuwe wet impact op het beleidsdocument 
Drank- en Horecaverordening 2014 en zou deze her-
zien moeten worden? 

De nieuwe Alcoholwet heeft inderdaad impact op o.a. de Drank- en Horecaverordening 2014, 
dit beleidsstuk moet tekstueel aangepast worden. 
Omdat door de nieuwe Alcoholwet meerdere beleidsstukken (tekstueel) aangepast moeten 
worden, zal dit gelijktijdig opgepakt worden. Momenteel geldt er een overgangssituatie, waar-
door de huidige Drank- en Horecaverordening 2014 (en de andere beleidsstukken) niet zijn 
komen te vervallen, maar nog steeds geldig zijn.  

R CDA 05 Blz. 25 Fietser en voet-
ganger centraal 

In de gemeenteraad is er eerder discussie geweest of 
een rotonde waarbij fietsers beide kanten op mogen 
fietsen veilig zou zijn (bijvoorbeeld rotonde Vlietlaan – 
Vondellaan). Heeft u de rotondes eens laten beoorde-
len door de fietsersbond en zo ja wat waren de resulta-
ten hiervan? 

In 2019 is door een adviesbureau een Quickscan uitgevoerd. De aanbevelingen waren om 
de zichtbaarheid van de fietsoversteken te verduidelijken en de fietsaansluitingen en de 
vormgeving van de rotonde aan te passen. De verduidelijking is in 2020 uitgevoerd door ex-
tra borden en markering aan te brengen. De overige maatregelen worden meegenomen bij 
de aanpassingen van de rotonde in het kader van HOV. 

R CDA 06 Blz. 27 Fiets en voet-
ganger 

U spreekt hier over ontbrekende schakels in het fiets-
netwerk. Welke ontbrekende schakels zijn er nu? 

In het Mobiliteitsplan Ridderkerk zijn de ontbrekende schakels opgenomen. Dit zijn: 
- Kievietsweg (tussen Rijnsingel en Randweg);
- Ringdijk (tussen Randweg en De Schans);
- Verbinding Drievliet en route Oostmolendijk;
- Oosterparkweg.



Schriftelijke raadsvragen Begroting 2022 fracties gemeente Ridderkerk versie NA B&W 12 okt. 21                 2 

G. Nr.  Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord 
R CDA 07 Blz. 33 3.1 economi-

sche ontwikkeling  
Wat is de reden van het begrotingsverschil tussen de 
begroting van 2021 en 2022? 

Het grootste verschil komt door de toevoeging van het budget voor de ‘Subsidieregeling 
Huurcompensatie Ridderkerk’. Daarnaast is er tevens een bijdrage in het budget toegevoegd 
aan het programma Dutch Fresh Port. Beide zaken zijn niet voor 2022 begroot. 

R CDA 08 Blz.  35 Prestatie indics. De 8 % onverhuurde kantooroppervlakte, Zou deze 
ruimte of een deel hiervan  beschikbaar kunnen worden 
gemaakt voor het migreren naar woningruimte? 

Dat gebeurt op sommige plekken in de gemeente al middels marktinitiatieven. De kantoren-
leegstand in onze gemeente is niet uitzonderlijk hoog. Een kleine frictieleegstand is normaal. 

R CDA 09 Blz. 46 wat mag het 
kosten/ openbaar groen 

Kosten van (groen)onderhoud stijgen progressief. 
Waarom houden we de begroting op onveranderd 5,3 
mln. Leidt dit niet tot afschaling van kwaliteit? 

Nee, dit leidt niet tot afschaling van de kwaliteit. De begroting is gebaseerd op het huidige 
kwaliteitsniveau. De budgetten voor het groenonderhoud zijn na een Europese aanbesteding 
voor 4 jaar vastgesteld.  
 

R CDA 10 Blz. 40-41 Trends en 
ontwikkelingen sportbe-
leid en activering 

De gemeente Ridderkerk heeft zich de afgelopen jaren 
ingezet om buitensporten te stimuleren, waaronder 
openbare sport attributen in parken. Staan er nog loca-
ties in de planning om daar openbare sport attributen te 
realiseren? 

Ja, de hardlooproutes worden uitgebreid met 3 nieuwe routes en er komt een calisthe-
nicspark naast de nieuwe skatebaan aan de Sportlaan.  

R CDA 11 Blz. 45 Cultureel erf-
goed 

Kunt u een update geven van de stand van zaken 
rondom de Kerkenvisie? 

Van de 24 gebedshuizen zijn er 20 in gesprek geweest. Er komt in het najaar een live bijeen-
komst met alle gebedshuizen. Daarna legt Bureau COUP de Kerkenvisie voor aan alle ge-
bedshuizen. 

R CDA 12 Blz. 49 Extra aandacht 
voor welzijn van jonge-
ren na de coronacrisis 

Hoe wordt deze extra aandacht vorm gegeven? In gezamenlijk overleg tussen o.a. gemeente en schoolbesturen en op basis van de analyse 
van de onderwijsvertragingen, die de scholen gemaakt hebben, wordt besloten welke extra 
activiteiten/interventies nodig worden geacht rondom het welzijn van jongeren. De komende 
periode worden deze gesprekken gevoerd.   

R CDA 13 Blz. 50 Welzijnsprofiel Hoe ziet het welzijnsprofiel voor de inwoners van Rid-
derkerk er uit? 

Onderzoek Burgerpeiling vergelijkt de mening en behoeften van de inwoners van de ge-
meente Ridderkerk met die van de inwoners in sterk stedelijk gemeenten en deze in de 
groep gemeenten met vergelijkbaar welzijnsprofiel. 
Uit de Burgerpeiling 2020 blijkt dat de inwoners van de gemeente Ridderkerk hun geluksbe-
vinden gemiddeld met een 7,88 waarderen. In de referentiegroep bedraagt de daadwerkelijke 
score gemiddeld een 7,85. Een aantal eigenschappen en omstandigheden blijken een sterke 
relatie te hebben met het geluk van de inwoners, zoals werk, inkomen, een prettige buurt, 
goede gezondheid, (verondersteld) sociaal vangnet, eenzaamheid en belemmeringen om 
deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 

R CDA 14 Blz. 50 Welzijn  Hoe wordt de schaalscore “eigen kracht” (leven zonder 
beperkingen) bepaald? 

Er wordt bij de inwoners onderzocht in hoeverre onderstaande aspecten de mogelijkheden 
beperken om aan het maatschappelijk leven deel te nemen: 
- (Algemene) lichamelijke gezondheid; 
- Fysiek functioneren (bewegen); 
- Geestelijke gezondheid (zoals angst en depressie); 
- Beheersing taal/cultuur; 
- Financiën (moeite om rond te komen); 
- Gevoel ‘er niet bij te horen’/ ‘niet thuis te voelen’; 
- Anders. 

M CDA 15 Blz. 50 Ondersteuning 
senioren 

We voorzien als gemeente Ridderkerk meer inzet voor 
de toekomst om te voldoen aan de toenemende be-
hoefte aan zorg en ondersteuning aan senioren. Welke 
acties worden ondernomen om deze inzet voor de toe-
komst goed te borgen? 

Hier geven we een opsomming van een aantal voorbeelden: 
- We zetten in op “Ridderkerk langer gezond”, welke een product is gericht op het aanbie-

den van een preventief gezondheids- en leefstijlprogramma, met als doel dat senioren 
zich voorbereiden op wat gaat komen op latere leeftijd. 

- Door de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers kunnen mensen zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen. 

- We ondersteunen mantelzorgers en hun omgeving en we zetten in op het voorkomen 
van overbelasting. 
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- We bieden aan: de boodschappenservice, klussendienst (klusjes in huis en tuinklussen), 

vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis, de maaltijdenservice Tafeltje Dekje en 
scootmobiellessen. 

- We willen vroegtijdig in contact komen met onze inwoners, met name rond life events. 
Daarom brengen we een bezoek aan onze 75-plussers, aan inwoners die net in  
Ridderkerk zijn komen wonen en aan diegenen die net weduwe of weduwnaar zijn ge-
worden. 

- Inwoners kunnen deelnemen aan activiteiten in de wijkvoorzieningencentra, waarbij ont-
moeting, talentontwikkeling en meedoen mogelijk worden gemaakt. 

- Er wordt onderzocht hoe de sociale kaart meer body kan krijgen. De volgende fase gaat 
het meer om het opleiden van buurtverbinders. Zij gaan verbindingen maken in de wij-
ken en organiseren verschillende activiteiten. 

- We zetten in op bevordering leefbaarheid in de wijken. 
- Er worden samen met onze partners plannen gemaakt voor onder andere implementatie 

Signaalpunt eenzaamheid, eenzaamheid onder volwassenen en ouderen en een cam-
pagne over eenzaamheid. 

- We zetten in op een publiekscampagne om kennis en inzicht in dementie te vergroten, 
mensen te leren dementie te herkennen en vaardigheden om daarmee om te gaan. Ook 
zal breed onder de aandacht worden gebracht waar men terecht kan. Ook zullen cursus-
sen worden gegeven aan inwoners van Ridderkerk, vrijwilligers en medewerkers van 
maatschappelijke organisaties. 

R CDA 16 Blz. 50 Cijfers een-
zaamheid 

Hoe komt het dat de scores van eenzaamheid tussen 
enerzijds de burgerpeiling en anderzijds de gezond-
heidsmonitor GGD-RR zoveel afwijken ten opzichte van 
elkaar? 

Elk onderzoek is gebaseerd op andere vragenlijsten en respondenten om eenzaamheid te 
meten. 
 
In onderzoek Burgerpeiling wordt onderzocht of de mensen zich weleens eenzaam voelen. In 
de Gezondheidsmonitor GGD-RR worden meerdere vormen van eenzaamheid onderzocht.  

R CDA 17 Blz. 51 Inzet wijkteams Hoe gaat de gemeente Ridderkerk ervoor zorgen dat de 
wijkteams voldoende geschikte capaciteit hebben om 
de taken van de wijkteams uit te kunnen voeren? 

We zetten alles op alles om de vacatures zo snel mogelijk in te vullen. Wanneer dit niet mo-
gelijk is vanuit de gecontracteerde moederorganisaties dan werven we bij andere organisa-
ties. In het kader van corona hebben wij professionals ingehuurd bij Yacht. 

R CDA 18 Blz. 51 Inzet wijkteams Welke keuzes worden er gemaakt (welke taken worden 
niet opgepakt) als er onvoldoende geschikte capaciteit 
binnen de wijkteams is? 

Zie antwoord CDA17. 
Op dit moment hoeven hieromtrent nog geen keuzes gemaakt te worden. 

R CDA 19 Blz. 60 6.2 Wijkteams Er wordt meer inzet verwacht vanuit de wijkteams maar 
het budget voor de komende jaren blijft nagenoeg ge-
lijk. Graag meer uitleg hierover? 

In de aanbesteding van de inzet in de wijkteams is ten opzichte van de huidige overeenkom-
sten een aanpassing gedaan t.a.v. het tarief. Gelet op de diversiteit van de teamsamenstel-
ling is het huidige uitgangspunt van het tarief van maximaal 95% van de salarisschaal naar 
beneden bijgesteld naar 90%.  
Daarnaast wordt de huidige taak van indiceren per 1-1-2022 bij de gemeente belegd. Om 
deze taak uit te kunnen voeren, zullen indicatiestellers in dienst van de gemeente komen. De 
kosten voor het in dienst nemen van indicatiestellers is lager dan wanneer we deze inzet 
aanbesteden/inkopen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het begrootte budget meer profes-
sionals aan te stellen. 

R CDA 20 Blz. 62 Uitkeringenbe-
stand 

Hier wordt nu voor de komende jaren extra budget voor 
gerealiseerd maar de effecten van de coronacrisis op 
de arbeidsmarkt blijken mee te vallen. Er is een groot 
tekort aan personeel. Hoe reëel is dit extra budget nog? 

De omstandigheden op de arbeidsmarkt verbeteren door o.a. het loslaten van de corona-
maatregelen. Er is weer veel vraag naar personeel, maar de vacatures matchen niet altijd 
met ons klantenbestand.  
Het extra budget is nodig om de mensen met een belemmering de juiste begeleiding te bie-
den. 
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R CDA 21 Blz. 65 prestatie indica-

toren  
Uitstroom naar werk nr. 57 en 58. Kunt U dit nader toe-
lichten? 

Indicator 57 geeft aan het percentage dat is uitgestroomd naar werk ten opzichte van de to-
tale uitstroom. Een uitkering kan om verschillende redenen beëindigd worden. Het kan bij-
voorbeeld ook gaan om verhuizing of samenwoning etc. Het gaat hier om het eerste half jaar 
van 2020. 
 
Indicator 58 geeft aan dat van het totale uitkeringsbestand, 7,1% dit jaar, aan het werk is ge-
gaan. Het gaat hier om het eerste half jaar van 2020. 

R CDA 22 Blz. 66 Dierenwelzijn Zijn er naast de Nederlandse Vereniging tot Bescher-
ming van Dieren (Regio Zuidwest) nog andere dieren-
opvangen die dieren opvangen vanuit Ridderkerk? Zo 
ja, worden zij ook financieel gecompenseerd? 

Er zijn ons geen andere dierenopvangen in Ridderkerk bekend. 

R CDA 23 Blz. 74 Omgevingswet Het doorschuiven// uitstel van ICT kosten van 2021 
naar 2022 brengt extra kosten met zich mee. Waarom 
zijn hier extra incidentele kosten mee gemoeid en wat is 
het bedrag? 

In het programma Omgevingswet is rekening gehouden met implementatiekosten voor ICT, 
personeel, opleidingen en bijeenkomsten tot en met begin 2021. Het uitstel van de invoering 
van de Omgevingswet naar 2022, brengt met zich mee dat ook de financiën opnieuw zijn be-
keken. Verlenging van de implementatieperiode brengt onvermijdelijk extra kosten met zich 
mee, voor ondersteuning van de implementatie. Bovendien hebben we kosten voor met 
name ICT nu scherper in beeld. De aanschafkosten van ICT zijn ca € 50.000 hoger dan ge-
raamd. Deze aanschafkosten worden echter op een later moment uitgegeven, vanwege het 
uitstel van de Wet. 

R CDA 24 Blz. 88 leges/ APV ver-
gunning  

Heffingen zijn in 2020 1 mln. hoger dan begroting 2020 
Wat is de oorzaak van dit  aanzienlijk hoger bedrag? 

In 2020 zijn er 24% meer aanvragen ingediend bij team Omgevingsvergunningen dan in het 
jaar ervoor. Dit betreft veel kleinere verbouwingen, maar ook een aantal grotere projecten 
met dito legesopbrengsten.  
De leges in Ridderkerk vielen daardoor hoger uit dan verwacht. Ook is een extra baat opge-
nomen, vanwege vergunningen die in 2019 zijn ingediend en waarbij de leges in 2020 zijn 
verantwoord. Tezamen met het toegenomen aantal aanvragen heeft dit geresulteerd in aan-
zienlijk hogere legesinkomsten. 

R CDA 25 Blz. 90 kostendekking 
afvalkosten 

De afvalkostenheffing is niet kostendekkend. Wat is de 
huidige kostendekking in pct. Rekening houdend met 
inflatiecorrecties voor de komende jaren? 

De totale directe en indirecte kosten die zijn toe te rekenen aan het product afval bedragen  
€ 7.759.300. 
De opbrengst afvalstoffenheffing in 2022 bedraagt € 6.775.200. Dit betekent dat de kosten-
dekkendheid van de afvalstoffenheffing 87,3% bedraagt. 
In de paragraaf lokale heffingen is een dekkingspercentage aangegeven van 100%. Dit per-
centage komt tot stand als gevolg van een bijdrage uit de bestemmingsreserve afvalstoffen-
heffing van € 984.100. 

R CDA 26 Bl. 107 Budget civiele 
kunstwerken 

Welke investeringen(en) liggen hieraan ten grondslag? Aanleg geluidsscherm A15 (west) € 854.500. 
Vervangen brug De Gorzen € 41.900. 
Geluidsscherm Oosterpark/A15 € 7.295.000. 

R CU 01 15/ Prestatie indicatoren   Burgers en organisaties voelen nog onvoldoende ruimte 
(3,1 – 29 %) om ideeën en initiatieven te realiseren. De 
acties genoemd in dit hoofdstuk zijn echter vrijwel de-
zelfde acties als voorgaande jaren (ook voor corona). 
Wat zijn de verschillen / is de aanpak zodat (met die-
zelfde stappen) meer tevredenheid ontstaat?  

Zie RIB van 9 juli 2021 (bijlage 6), waarin wij u op de hoogte brengen van de stand van za-
ken van de uitvoering van de moties en de evaluatie participatie. 
Met de evaluatie, waar momenteel aan gewerkt wordt, verwachten wij inzicht te krijgen in 
deze materie. 

R CU 02 17/ APV De visie van het college is dat geldende regels voor ie-
dereen helder moeten zijn. Vorig jaar vroegen we of het 
college ook zou willen werken aan een APV in begrijpe-
lijke taal. De portefeuillehouder gaf aan er naar te willen 
kijken. We zijn benieuwd of er al gekeken is naar voor-
beelden uit het land. Gaat u dit idee ook in Ridderkerk 
uitwerken? 

De verschillende voorbeelden in het land wat betreft een toegankelijke APV zijn bekeken. Uit-
eindelijk is gekozen om te werken met zogenaamde infographics. Wij zijn voornemens om na 
de vaststelling door uw gemeenteraad van de gewijzigde APV hier aandacht aan te beste-
den, door middel van publicatie in de Blauwkai en sociale media. 
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R CU 03 20/ Senioren en veilig-

heid  
Er worden naar behoefte voorlichtingsbijeenkomsten 
voor ouderen georganiseerd. In de afgelopen jaren 
werd bij de beantwoording van raadsvragen van de 
ChristenUnie aangegeven dat hier vrijwel geen gebruik 
van is gemaakt.  Is onderzocht waar ouderen wel be-
hoefte aan hebben?  

Nee dit is niet nader bekeken. In 2022 gaan we in gezamenlijkheid met onze partners weer 
gericht inzetten op deze doelgroep. 

R CU 04 20/ Senioren en veilig-
heid 

Wat was de opbrengst van de pop-up bus tav senioren? 
In hoeverre werd deze doelgroep bereikt?  

Dit valt niet te zeggen. De pop up bus gaat de wijken in en iedereen die vragen heeft of infor-
matie wil kan binnenlopen. Hier komt jong en oud op af.  

R CU 05 25/ Mobiliteitsnormen De nota Mobiliteitsnormen wordt als nieuw te ontwikke-
len beleid genoemd. Wat moeten we ons voorstellen bij 
deze nota, en op welke wijze wordt de raad betrokken 
bij deze nota? 

De Nota Mobiliteitsnormen moet inzicht geven in het invulling geven aan mobiliteit bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een complexe materie, waar vanuit veel invalshoeken in-
vloed op wordt uitgeoefend. Voorheen betrof dit vooral het aantal parkeerplaatsen bij nieuwe 
ontwikkelingen. Maar met deze Nota Mobiliteitsnormen gaan samen met interne vakdiscipli-
nes en externe ontwikkelende partijen onderzoeken op welke wijze en in welke mate lagere 
parkeernomen kunnen worden toegepast, mits alternatieve vormen van vervoer/mobiliteit vol-
doende voor handen zijn. In het proces om te komen tot de Uitvoeringsnota willen we het Vi-
siedocument met de raad bespreken, zodat u ons nog aandachtspunten kunt meegeven. 

R CU 06 27/ Deelmobiliteit  Wat bedoelt u met het ‘ondersteunen van initiatiefne-
mers van deelsystemen’? Bent u op dit moment met ini-
tiatiefnemers van deelsystemen in gesprek? Om welk 
type vervoer gaat het dan?  

Op dit moment is er een evaluatie gestart naar de werking van de deelscooters in Ridder-
kerk. Er zijn op dit moment (nog) geen andere gesprekken, maar in het kader van first- en 
last mile bij de verdere implementatie van HOV en ruimtelijke ontwikkelingen in Ridderkerk, 
wordt de vraag voor toepassing van deelmobiliteit als alternatief voor individueel vervoer 
steeds vaker gesteld.  
De verwachting is dat komende jaren meer aanbieders met ons het gesprek aangaan. 

R CU 07 27/ Laadpalen  U geeft aan: “we zorgen voor voldoende laadmogelijk-
heden, op basis van de vastgestelde Laadvisie”. We 
horen nu nog regelmatig inwoners die heel lang moeten 
wachten voor een laadpaal wordt gerealiseerd. Gaat 
dat proces in 2022 echt verbeteren? 

Afgelopen jaar is de samenwerking met de vorige aanbieder Allego wat stroever verlopen. 
Vanuit de regionale aanbesteding van de laadinfrastructuur is er een nieuwe partij, die de 
plaatsing van laadpalen verzorgt (Engie). We merken nu al dat het verwerken van de aanvra-
gen versnelt en verwachten dat dit zich de komende jaren voortzet. 

R CU 08 32/ watergebonden be-
drijfsterreinen  

Wat is de reden dat de provincie waarde hecht aan wa-
tergebonden bedrijfslocaties?  

Dit vloeit voort uit de schaarste aan watergebonden bedrijfslocaties. 
 

R CU 09 38/ vervoer dichtstbij-
zijnde school  

Geschreven staat: “We zorgen voor vervoer naar de 
dichtstbijzijnde school die voor de leerling toegankelijk 
is”.  
Betekent dit voor u dat er nu kinderen zijn die eigenlijk 
dichterbij naar school zouden kunnen? 

Ook nu vervoeren wij onze leerlingen naar de dichtstbijzijnde, beschikbare, passende school. 
Wanneer een leerling door omstandigheden niet op de dichtstbijzijnde school zit, volgt na af-
loop van het schooljaar een nieuwe afweging.  
We onderzoeken hoe we het aanbod van speciaal onderwijs in onze gemeente kunnen verg-
roten. 

R CU 10 57/ Veelvoorkomende 
woningaanpassingen  

Is er sprake van een lage kwaliteit tav van veelvoorko-
mende woningaanpassingen? En kunt u hiervan dan 
een voorbeeld geven?  

Er is geen sprake van een lage kwaliteit. Wel streven we naar continue verbetering van de 
verstrekking van woningaanpassingen. Door het maken van afspraken met (lokale) aan-
nemers verbeteren we de dienstverlening middels standaardiseren van het dienstverlenings-
proces. 

R CU 11 58/ Formuleren onder-
steuningsplan   

U neemt het formuleren van een ondersteuningsplan 
over van zorgaanbieders. Wat is hiervan de meer-
waarde voor 1)de cliënt, 2)de zorgaanbieder en 3)de 
gemeente?  

Door zelf formuleren van ondersteuningsplannen, realiseren we meer (rechts-)zekerheid voor 
de inwoner en sluiten daarmee bovendien beter aan op de individuele ondersteuningsbe-
hoefte. Daarnaast realiseren we een administratieve lastenverlichting voor zorgaanbieders. 
Tevens biedt het formuleren van herstelgerichte ondersteuningsplannen de mogelijkheid tot 
het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. En zetten we in op verwijzing naar voor-
liggende voorzieningen.  

R CU 12 58/ Nieuwe projecten  Wat zijn de vier projecten met nieuwe vormen van part-
nerschap met zorgaanbieders?  

De genoemde projecten worden aangesloten op de vastgestelde ontwikkelagenda Wmo en 
richt zich op het ontwikkelen van algemeen toegankelijke dagbesteding, invoering van evi-
dence based begeleiding, verbeteren van ketenzorg tussen Wmo en GGZ en herstelgericht 
indiceren. 
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R CU 13 59/ Respijtzorg  U geeft aan respijtzorg te bieden aan jeugdigen, hoe-

veel verzoeken tot respijtzorg voor jongeren zijn er per 
jaar? Kan voldaan worden aan alle hulpvragen hierin?  

We leveren respijtzorg als onderdeel van integrale jeugdhulp, hier wordt geen aparte regi-
stratie van bijgehouden. Wij hebben geen signalen dat we niet aan deze hulpvragen kunnen 
voldoen. 

R CU 14 69/ Ja-Ja sticker  De verwachting is dat de invoering van de Ja-Ja sticker 
zal bijdragen om de totale hoeveelheid papier te ver-
minderen. Op welke manier wordt het succes van deze 
maatregel gemeten, aangezien we tegelijkertijd ook 
proberen de hoeveelheid apart ingezameld oud papier 
te vergroten (papier dat niet bij het restafval terecht 
komt). 

Het is lastig om de vermindering van de totale hoeveelheid papier specifiek aan de Ja-sticker 
te wijten, gezien de invoering van het variabel tarief, maar de totale hoeveelheid zal wel afne-
men.  

R CU 15 74/ woningbouwopgave In hoeverre is de huidige capaciteit binnen de BAR-or-
ganisatie afdoende om alle binnenkomende marktinitia-
tieven voor nieuwe woningbouw adequaat in te nemen, 
tijdig te reageren en mee te werken aan de planvor-
ming? Om zo ook uitvoering te geven aan de doelen 
van de Woonvisie? 

We constateren dat de capaciteit van de organisatie niet toereikend is om alle vraagstukken 
die spelen, adequaat te kunnen bedienen (gebiedsvisies, vergunningsaanvragen en marktini-
tiatieven). Er komen veel vergunningaanvragen en marktinitiatieven binnen. Iedere vraag 
heeft een bepaalde mate van complexiteit, waardoor plantoetsing op allerlei aspecten dient 
plaats te vinden. Denk daarbij aan aspecten zoals stedenbouw, verkeer, milieu, etc.  
Binnenkort ontvangt u een RIB, waarin we nadere duiding geven over keuzes die in dat ka-
der gemaakt dienen te worden, ook met betrekking tot binnenkomende marktinitiatieven voor 
nieuwe woningbouw. 

R CU 16 90/ Afvalstoffenheffing De tarieven nemen volgend jaar toe, zeker wanneer 
vast en variabel tarief bij elkaar wordt opgeteld. Zonder 
de keuzen die in het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 
door de raad zijn vastgesteld, zouden de kosten dan 
(veel) hoger of (veel) lager zijn? Kunt u dit antwoord 
ook onderbouwen? 

In het oorspronkelijke afvalbeleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 van maart 2019 zijn 
verschillende varianten uitgewerkt. Een van de varianten, variant 0 status quo, is gebaseerd 
op het voortzetten van het destijds bestaande beleid. Daaruit blijkt al dat de kosten tussen 
14% en 17% hoger zouden liggen als gevolg van minder afvalscheiding. Daarnaast zijn de 
tarieven voor de verwerking van restafval en belastingen op restafval fors gestegen waardoor 
het verschil tussen het oude en nieuwe beleid nog verder zou toenemen. 

R EVR 01 8 / inkomsten en uitga-
ven. 

Er is toch geen sluitende begroting zonder onttrekking 
van € 9.606.500 uit de reserves? 

Het onttrekken aan reserves wordt gedaan om lasten te dekken, niet om een begroting slui-
tend te krijgen. Er vinden ook stortingen in reserves plaats, zodat toekomstige lasten gedekt 
kunnen worden. 
Daarom is de Ridderkerkse begroting aan te merken als structureel sluitend conform vereis-
ten vanuit het BBV en de normen van onze financiële toezichthouder Provincie Zuid-Holland. 

R EVR 02 11 / Participatie Het is mooi om te zien dat de burgers betrokken kun-
nen worden in het voorgenomen beleid  In hoeverre zijn 
onze bewoners tevreden met de terugkoppeling van 
hun inbreng? 

Tevredenheid over terugkoppeling na betrokkenheid van bewoners wordt niet specifiek ge-
meten.  
In algemene zin kan uit de jaarlijkse Burgerpeiling geconcludeerd worden dat inwoners de 
samenwerking met de gemeente met een 6,3 (voldoende) waarderen. 
(bron: Burgerpeiling Ridderkerk 2020 - pagina 16). 

R EVR 03 13 / Wat gaan wij daar-
voor doen (Wijkregie) 

Organiseert u  1:1 kennismakingsbijeenkomsten met 
nieuwe bewoners of nog steeds grote groepen 1 of 2 
keer per jaar? 

Eén keer per jaar organiseren wij een avond voor nieuwe inwoners. Deze avond heeft door 
corona in 2020 en 2021 niet plaatsgevonden. 
We hopen in 2022 wel weer een nieuwe inwonersdag te kunnen organiseren. 

R EVR 04 14 / Burgerzaken wat 
mag het kosten 

Veel (digitale) ambities voor Burgerzaken. Maar 
waarom worden de lasten minder? Er wordt toch om 
veel investeringen gevraagd waaronder IT. 

De reden voor de vermindering van de lasten wordt toegelicht op pagina 15 van de begroting 
2022.  
Investeringsbudget voor IT is centraal in de BAR-organisatie belegd.  

R EVR 05 17 / Trends en Ontwik-
keling Openbare Veilig-
heid 

Zijn er al geldezel projecten met daders en slachtoffers 
bekend? Zo ja hoeveel? 

Deze zijn niet bekend.  

R EVR 06 18 / Trends Ontwikke-
ling Won 

Waarom is dat onder het programma Veiligheid opge-
nomen? 

De VTH-taken hebben raakvlakken met ruimtelijke ordening en veiligheid. De wetgeving die 
aan de basis ligt van de VTH-taken op het gebied van wonen zijn bedoeld om veiligheids- en 
gezondheidsrisico's van burgers te minimaliseren. 

R EVR 07 19 / Trends en Ontwik-
keling wonen en bou-
wen 

Wat is de status van de dekking van de kosten Omge-
vingswet door Rijksoverheid? 

Op het moment van schrijven wordt over deze bijdrage nog onderhandeld met het Rijk door 
de VNG. Duidelijk is dat gemeenten een grotere rijksbijdrage verwachten voor de taken die 
uit de Omgevingswet voortvloeien. 
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R EVR 08 19/ Trends ontwikkeling 

wonen en bouwen 
Wat is de status van de dekking van kosten Omge-
vingswet door Rijksoverheid? 

Zie antwoord EVR07. 

R EVR 09 20 / Druggerelateerde 
zaken 

Wat is een henneptrein? De henneptrein is een aanpak van de politie. Op een dag worden meerdere panden gecon-
troleerd op hennepteelt en ontruimd. De panden zijn bijvoorbeeld via een Meld Misdaad  
Anoniem bij de politie in beeld gekomen. Als de politie een melding ontvangt over hennep-
teelt, inspecteert de politie het verdachte pand en zoekt uit wie de eigenaar van het pand is. 
Als blijkt dat het inderdaad om een hennepkwekerij gaat, wordt het pand ontruimd. Bij gevaar 
(voor de openbare orde) gebeurt dit direct! Is er geen direct gevaar, dan wordt er een zoge-
noemde henneptrein ingezet. Dat betekent dat er op een dag meerdere panden worden ont-
ruimd. Dit spaart tijd en is efficiënt.  

R EVR 10 20 / Druggerelateerde 
zaken 

Is het actieplan Alcohol ene Drugs niet een preventief 
actieplan? Wat als inwoners al gebruiker zijn worden ze 
dan ook geholpen met dit actieplan? 

Het actieplan is een preventief actieplan. Wel wordt er in het beleid ook ingezet om boven-
matig middelengebruik zo vroeg mogelijk te signaleren door professionals en indien nodig, 
jongeren en volwassenen, zo snel mogelijk, door te verwijzen naar specialistische zorg. 

R EVR 11 21 / Wonen en Bouwen 
wat mag dat kosten> 

Waarom zijn de lasten vanaf 2022 beduidend lager en 
gelijkblijvend? Minder aanvragen voor vergunningen of 
minder Toezicht  en Handhaving? 

In 2020 zijn er 24% meer aanvragen ingediend bij team Omgevingsvergunningen dan in 
2019. Ook in 2021 zet deze trend zich voort. Hierdoor zijn er fors meer werkzaamheden voor 
vergunningen en daaropvolgend toezicht en handhaving. Het verschil in lasten is te wijten 
aan incidentele middelen die voor deze taken zijn toegekend. Op dit moment wordt organisa-
tiebreed ingezet op een structurele oplossing, waarbij de laatste ontwikkeling rondom de  
Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen worden meegenomen. Inciden-
tele middelen zijn daardoor vooralsnog niet meer nodig. 

R EVR 12 24 / Trends en Ontwik-
keling verkeer en ver-
voer 

Wie bepaalt en controleert wat niet noodzakelijk auto-
verkeer is? 

Het autogebruik behoudt in de toekomst een prominente plek. Met het Mobiliteitsplan  
Ridderkerk als beleidskader zetten we in op een accentverschuiving door duurzame, actieve 
en gezonde mobiliteit te stimuleren. We vinden het van belang om mensen te verleiden om 
vaker bewuster te kiezen voor andere vervoerswijzen. Het beperken van niet-noodzakelijk 
autoverkeer richt zich op korte en middellange afstanden, die ook goed met de fiets, deelmo-
biliteit, te voet en het openbaar vervoer gemaakt kunnen worden.  

R EVR 13 25 / Trends en ontwik-
kelingen OV 

U zegt dat het OV steeds sterker gaat aanhaken op 
onze regio. Hoe zit dat met onze BAR gemeente  
Barendrecht dan? 

De gemeente Barendrecht is eveneens onderdeel van onze regio. Er is een verbinding via de 
buurtbus met station Barendrecht. Omdat veruit de meeste reizigers richting Rotterdam rei-
zen, is het OV vanuit Ridderkerk vooral gericht op de vervoersknopen Zuidplein, Kralingse 
Zoom en NS Lombardijen, met directe overstap op trein of metro. 

R EVR 14 27 / Verkeer en Vervoer Bevorderen van laadpalen is een mooi initiatief. Is er 
binnen het kader van de gemeentelijke laadvisie de vei-
ligheid(voorschriften) in parkeergarages meegenomen? 
Zo nee volgt hierop nog al dan niet nieuw beleid? 

Dat is niet specifiek in de Laadvisie meegenomen. Dit betreft specifiek het (bouwkundig) toe-
passen van laadinfrastructuur in parkeergarage in verband met brandveiligheid en speciale 
blusmethodieken. Parkeergarages moeten voldoen aan de actuele brandveiligheidseisen. 

R EVR 15 27 / Verkeersveiligheid Waar vinden wij de resultaten / de informatie uit het on-
derzoek Prikker op de Kaart? 

Op 19 februari 2021 heeft de raad een raadsinformatiebrief (bijlage 7) ontvangen met daarin 
een samenvatting van de resultaten van de prikker op de kaart. Het volledige rapport was als 
bijlage toegevoegd aan deze brief.  

R EVR 16 27 / Fiets en voetganger Komen er ook meer afvalbakken op de looproutes van 
voetgangers? 

De locaties van de bestaande afvalbakken worden gecheckt op gebruik. Dit kan leiden tot het 
verwijderen, verplaatsen en/of het vergroten van afvalbakken. Uiteraard wordt gekeken of 
plaatsing op locaties met veel zwerfafval noodzakelijk is. Of dit leidt tot in totaal meer afval-
bakken is niet bekend.  

R EVR 17 28 /Verkeer en Vervoer Het College schrijft, dat zij de driehoek veer blijft moni-
toren inzake vervoerswaarde. Staat deze vervoers-
waarde ter discussie en zo ja met welke consequentie? 

De vervoerwaarde van het Driehoeksveer staat niet ter discussie. In de coronatijd heeft het 
Driehoeksveer evenals het andere openbaar vervoer minder reizigers vervoerd. In de toe-
komst verwachten wij dat het Driehoeksveer nog sterker in samenhang met de waterbus zal 
gaan functioneren.  Personenvervoer over water zien wij als een goed alternatief voor auto-
mobiliteit en voorziet in de behoefte aan alternatieve vervoerswijzen voor woon-werkverkeer 
en recreatief verkeer. Dit najaar wordt u meer gedetailleerd geïnformeerd, over de toekomst 
van personenvervoer over water (waterbus en Driehoeksveer). 
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R EVR 18 28 / Wat mag het kos-

ten Baten 2.1 
Wat is de verklaring voor baten meer dan 1 miljoen in 
2021 en vanaf 2022 € 199.000 en geen verhogingen in 
al die komende jaren daarna? 

De raming van de degeneratie-inkomsten á € 800.000 vanwege het plaatsen van het glasve-
zelnetwerk stonden op dit taakveld geraamd. Daarnaast is er nog een subsidiebijdrage van  
€ 176.000 ontvangen.  

R EVR 19 28 / Wat mag het kos-
ten Baten 2.5 

Waarom blijven de baten onder deze titel de komende 
jaren gelijk? 

Dit zijn jaarlijkse bijdragen van de betrokken partners op basis van gemaakte afspraken.  

R EVR 20 29 / Toelichting Econo-
mische Havens inzake 
reserves 

Door onttrekking uit het algemeen reserve is een stor-
ting gedaan in de reserve Baggeren havens. Betreft dit 
voor de commerciële en / of recreatieve havens? 

Het baggeren van onze eigen haven betreft zowel de commerciële als de recreatieve ha-
vens. 

R EVR 21 30 / Prestatie indicato-
ren 

Wij komen niets tegen in het programma 3 tegen over 
het verbeteren van ons wegennet, terwijl dit in sommige 
wijken hard nodig is. Hoe verklaart het College dit? 

Voor de kwaliteitsverbetering wegen is geen prestatie indicator beschikbaar. De kwaliteits-
aanduidingen, die wij hanteren, zijn gebaseerd op de resultaten van de weginspecties. Op 
basis daarvan wordt bepaald welke wegen per jaar worden opgeknapt. Er is ook extra geld 
beschikbaar gesteld, om het kwaliteitsniveau te verhogen van minimaal naar standaard. Via 
een raadsinformatiebrief van 8 oktober jl. (bijlage 8) bent u op de hoogte gesteld van de we-
gen die zijn/worden opgeknapt dit jaar.  

R EVR 22 33 / Economische pro-
motie 

Wat was de uitkomst van het Leefstijlen onderzoek (on-
der wat gaan wij daarvoor  doen>) 

Normaal gesproken wordt er bij koopstromenonderzoek enkel gekeken naar het verband tus-
sen de koopkracht en de hoeveelheid winkelvloeroppervlak. Een leefstijlenonderzoek kijkt 
naar de kwalitatieve match tussen vraag en aanbod in Retail. Uit het leefstijlen onderzoek is 
gekomen dat er vooral kansen liggen voor winkels met ‘gele’ en ‘oranje’ profielen. D.w.z. ei-
gentijds en trendy. Daarnaast geeft het onderzoek ook advies over de inrichting van de open-
bare ruimte en het soort evenementen waar de bevolking van Ridderkerk in geïnteresseerd 
kan zijn. 

R EVR 23 38 / Wat gaan wij daar-
voor doen 

Wordt er rekening gehouden met de geloofsovertuiging 
bij het zorgen voor vervoer naar de dichtstbijzijnde 
school voor de leerling? 

Ja. 

R EVR 24 38 / Wat gaan wij daar-
voor doen 

Er wordt gesproken over twee speerpunten. Hoe zit het 
met de samenwerking rondom IKC en jeugdhulp? 

Door middel van de twee speerpunten zetten we in op de samenwerking rondom jeugdhulp. 
Met het speerpunt samenwerking op uitvoering wordt o.a. ingezet op het optimaliseren van 
werkafspraken en processen tussen intern begeleiders, de schoolcontactpersonen vanuit de 
wijkteams, professionals van RiBA en de jeugdgezondheidszorg. Dit geldt ook voor IKC’s. 

R EVR 25 39 / Prestatie indicato-
ren 

Hoe verhouden deze indicatoren waarden zich ten op-
zichte van de landelijke cijfers? Oftewel hoe goed doet 
Ridderkerk het? 

Indicator Ridderkerk Nederland 
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie % 
deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,9 (2019) 2,0 (2019) 
Absoluut verzuim per 1000 leerlingen 1,5 (2018) 1,9 (2018) 
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 26 (2019) 26 (2019) 
Laaggeletterheid % volwassenen 11 12 

De bovenstaande cijfers tonen aan dat Ridderkerk het goed doet op het gebied van laagge-
letterdheid/vroegtijdig schoolverlaten/ verzuim. De Ridderkerkse cijfers zijn onder en/of gelijk 
aan het landelijke gemiddelde. 

R  EVR 26 40 / Programmavisie De inrichting en het beheer van de openbare ruimte 
stemmen wij af op de behoefte van onze inwoners. Wij 
vernemen veel klachten over het onderhoud van het 
openbaar groen (niveau B is te laag). Gaat u daar reke-
ning mee houden en het niveau verbeteren? 

Bij meldingen over het onderhoud van het openbaar groen wordt door de toezichthouders al-
tijd gecontroleerd of het werk is uitgevoerd conform de afspraken. Door het groeizame weer 
van afgelopen zomer, zijn er meer klachten binnen gekomen over het onderhoud van het 
openbaar groen. Voor volgende zomers wordt dan ook, zoals eerder toegezegd, toegewerkt 
naar een plan B dat ingezet kan worden in geval er weer sprake is van groeizaam weer. 

R EVR 27 41 / Trends en ontwik-
kelingen Media. 

Wij krijgen signalen van inwoners dat ze nog niet tevre-
den zijn over de huisvesting en indeling van de Biblio-
theek AanZet. Deelt het College dit? Zo niet, waarom 
niet? 

Nee, het College herkent zich hier niet in. 

R EVR 28 44 / Wat gaan wij daar-
voor doen 

Wordt het zwembad ook meegenomen in pogingen dit 
rookvrij te maken> 

Ja, het rookverbod is in de gehele accommodatie van de Fakkel van toepassing zodra de 
APV, eind dit jaar, is aangenomen. 
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R EVR 29 49 / en verder Als er gebruik wordt gemaakt van ZZP-ers in de zorg is 

dat dan goedkoper ten opzichte van bestaande organi-
saties? Indien nee hoeveel duurder? 

In de wijkteams hebben we geen contracten met Zzp-ers. 

R EVR 30 50 / Trend en ontwikke-
lingen basishulp en on-
dersteuning Wijkteams 

Wat gaat u doen om vacatures die lastig op te vullen 
zijn, alsnog vervuld te krijgen? 

Zie antwoord CDA17. 

R EVR 31 52 / Trend en ontwikke-
ling maat- en specialis-
tisch week/geësca-
leerde zorg 18- 

Wanneer wordt de kentering in de kosten voor (specia-
listische) jeugdhulp verwacht 

In Ridderkerk worden verschillende soorten jeugdhulp ingezet. Historisch gezien worden re-
latief veel trajecten jeugdhulp met verblijf ingezet. Een nadere verdiepende analyse op de 
verschillende zorgvormen wordt nog uitgevoerd. 

R EVR 32 52 / Trends en Ontwik-
keling Maat- en Specia-
listisch werk 

Wat wordt er verstaan onder unieke cliënten? Is niet ie-
dere cliënt uniek? 

Met unieke cliënten wordt bedoeld dat dit gekoppeld is aan 1 BSN nummer. 

R 
 

EVR 33 52 / Trends en Ontwik-
keling Maat- en Specia-
listisch werk 18+ 

Er staat dat er verwacht wordt dat dit in 2022 de vraag 
normaliseert. Waar is dat op gebaseerd? Zullen de 
wachtlijsten van 2021 weggewerkt zijn of verschuift die 
naar 2022? 

De verwachting is dat er in 2022 minder en minder strenge maatregelen in verband met  
Covid-19 nodig zijn, dan in 2020 en 2021. Daardoor zal een toename van meldingen van ver-
ward gedrag die gerelateerd is aan Covid-19 ook verminderen. Er zijn geen wachtlijsten voor 
de afhandeling van meldingen van verward gedrag.  

R EVR 34 56 / Basis en onder-
steuning inkomstenre-
gelingen 

Kunnen vaste lasten ( huur, zorgpremies, gas, water en 
licht bijvoorbeeld) niet gelijk ingehouden worden van de 
uitkering, zodat er op deze terreinen zeker geen achter-
standen zullen ontstaan? 

In principe worden de vaste lasten niet doorbetaald vanuit de uitkering. Als er dringende re-
denen zijn om dit toch te doen, dan is het mogelijk. Dit is maatwerk. Tevens is er budgetbe-
heer mogelijk via schuldhulpverlening. 

R  EVR 35 58 / Maat- en specialis-
tisch werk/maatwerk 
dienstverlening 18+ / 
wat willen wij bereiken 
WMO 

Hoe denkt het College een grotere variëteit in woon-
zorgaanbod te realiseren? 

In het nieuwe beleidsplan voor Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2026, 
dat nog ter besluitvorming aan uw zal worden voorgelegd, is opgenomen hoe op regionale 
schaal er een grotere variëteit in woonzorgaanbod voor beschermd wonen wordt gereali-
seerd. In het Webinar voor raadsleden van 21 mei en de commissie Samen Leven van 26 
mei zijn de contouren van het beleidsplan besproken. 

R EVR 36 58 / Wat gaan wij daar-
voor doen 

Waar gaan inwoners kortdurend opgevangen worden 
ter voorkoming van dak- en thuisloosheid. 

Dat is op een bestaande woonzorglocatie in de gemeente.  

R EVR 37 61 / 7.3 maatwerk spe-
cialistisch 

Waarom blijven de baten hiervoor  gelijk? In de begroting is € 452.600 opgenomen op basis van het actueel aantal eigenbijdrage plich-
tige binnen de Wmo. Hierbij houden we geen rekening met toekomstige ontwikkelingen 
(prognoses).  
De inkomsten voor geëscaleerde zorg van € 35.000 is een vaste bijdrage vanuit het netwerk 
op basis van bestaande afspraken.  

R EVR 38 62 / Toelichting basis 
hulp en ondersteuning 

Waarom wordt het moeilijker om mensen naar werk te 
begeleiden? Op dit moment “schreeuwen” veel bedrij-
ven om personeel: in alle regionen van de arbeids-
markt. 

Zie het antwoord op CDA20. 

R EVR 39 64 / Nr 51 prestatie Wanneer en hoe worden die onderzoekmethodes aan-
gepast? 

De Burgerpeiling is een van onderzoeksmethodes, die de gemeente inzicht geeft in de moge-
lijkheden van onze inwoners om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven en 
de behoefte om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun buurt en 
het welzijn van anderen. In Ridderkerk wordt de Burgerpeiling jaarlijks afgenomen. 

R EVR 40 64 / Prestatie 47 Er wordt gesproken over drugsgebruik. Wordt alcohol 
hier ook meegenomen? 

Het actieplan is gericht op bestrijden en voorkomen van alcohol- en drugsgebruik. Er worden 
verschillende interventies uitgevoerd op scholen om het gebruik van alcohol- en drugsgebruik 
te bestrijden en voorkomen. In de jeugdmonitor van 2019 wordt het drinken van alcohol wel 
gemeten, maar dronken/aangeschoten niet. De cijfers voor alcohol (dronk alcohol in de laat-
ste 4 weken) zijn 7% / 44%. De cijfers voor bingedrinken (deed aan bingedrinken in de laat-
ste 4 weken) zijn wel meegenomen in de begroting.  

R EVR 41 68 / Afval Welke afspraken zijn er met VVE (Verenigingen van  
Eigenaren) over containers gemaakt? 

De VvE's die daar behoefte aan hadden, hebben mee kunnen denken over de inzamelvoor-
zieningen en -locaties. 
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R EVR 42 68 / Wat gaan wij daar-

voor doen 
College verwacht afvaltoerisme tegen te gaan. Hoe zit 
dat met bijplaatsingen dan? 

Er is een project ‘integrale aanpak bijplaatsingen’ gestart, waarbij BAR-Afvalbeheer en de 
teams Buitenruimte en Handhaving van de BAR-Organisatie betrokken zijn. Het projectteam 
levert een advies per gemeente om bijplaatsingen terug te dringen op.  

R EVR 43 69 / Energietransities Graag toelichting over het inzetten van het thema voed-
sel in relatie tot de energietransitie. 

Voedsel en vooral voedselverspilling is een enorm bron van CO2-uitstoot. Op wereldschaal is 
de voedselproductie verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale broeikasgasemissies 
en voor 60% van het verlies aan biodiversiteit (RIVM-rapport Milieubelasting van de voedsel-
consumptie in Nederland 2016). Eten produceren kost ook veel water en er gaat bos en na-
tuur verloren. Volgens het klimaatakkoord moeten bedrijven en organisaties in de landbouw-
sector 3,5 megaton CO2 equivalenten minder uitstoten in 2030. Ook de Klimaatvisie  
Ridderkerk geeft daarom specifiek aandacht aan het thema voedsel. 

R EVR 44 69 / Wat gaan wij daar-
voor doen 

Hoeveel bedrijven produceren gevaarlijke stoffen in 
Ridderkerk? 

In Ridderkerk zijn momenteel geen bedrijven gevestigd die gevaarlijke stoffen produceren 
met een relevant veiligheidsrisico. 
Wel zijn er een aantal bedrijven die het opslaan of gebruiken: 
- 6 tankstations, waarvan 4 met LPG; 
- 2 bedrijven met een opslag voor ammoniak, voor koeling; 
- 1 op- en overslagbedrijf, waar gevaarlijke stoffen opgeslagen mogen worden, maar op-

slag is nu niet aan de orde; 
- 1 bedrijf dat gevaarlijke stoffen gebruikt bij de vervaardiging van kunststof. 

R EVR 45 70 / Kosten Gezondheid 
en Duurzaamheid 

De kosten van afval zijn op € 6.695.000 begroot en de 
inkomsten op € 7.428.900. Het doel was toch dat maxi-
maal 100% van de kosten bij de burgers terechtkomen? 
Zo ja waarom dan een overschot van circa € 733.000. 

De totale kosten voor afval betreft meer dan de kosten genoemd op dit programma. Voor een 
beeld over de kostendekkendheid zie paragraaf Lokale heffingen, pagina 90. 

R EVR 46 77/Begraafplaatsen Zijn er islamitische begraafplaatsen? Zo ja worden deze 
plaatsen eeuwigdurend uitgegeven? 

Op begraafplaats Vredehof is een gedeelte gereserveerd en ingericht voor islamitische gra-
ven. Conform de verordening worden graven nooit eeuwigdurend uitgegeven. Wel kunnen 
graven voor onbepaalde tijd worden uitgegeven of kan de graftermijn worden omgezet naar 
onbepaalde tijd. De voorwaarde om het graf te laten bestaan, is een geregistreerde rechtheb-
bende van het graf. 

R EVR 47 78 / Wat willen wij berei-
ken 

Hoe denkt het College een gezonde woon- en leefom-
geving te kunnen bereiken liggend naast de A15 en 
A16 met alle uitstoot van fijnstof en dergelijke? 

Voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit voor een gezond woon- en leefklimaat, heb-
ben wij een Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022 waarin acties zijn geformuleerd. 
Tevens investeren we in nieuwe schermen langs de snelwegen bij het Oosterpark en  
Ridderkerk West. 

R EVR 48 79/Wonen en bouwen Fysieke bedrijf infrastructuur kost de komende jaren 
ruim € 400.000, maar er zijn geen baten ervan te ver-
wachten zoals in 2021 nog wel het geval was. Waarom 
geen baten meer? 

Onder Fysieke bedrijfsinfrastructuur vallen de bedrijfsterreinen Cornelisland en Nieuw  
Reijerwaard. In de begrotingsraming 2022 wordt uitgegaan van het afsluiten van de grondex-
ploitatie Cornelisland eind 2021. De daaraan verbonden kosten en opbrengsten komen daar-
door met ingang van 2022 te vervallen. Met ingang van 2022 resteren alleen nog de kosten 
verbonden aan Nieuw Reijerwaard. Dit betreft een structurele bijdrage in de beheerkosten 
van Nieuw Reijerwaard (ongeveer € 320.000 per jaar) en doorberekende personeelskosten 
van de BAR-organisatie (ongeveer € 130.000 per jaar). 

R EVR 49 82/ Nr.76  
Bladzijde 85, nr.78 

Hoe verhoudt deze waarde zich ten opzichte van lande-
lijke tabellen? Mocht dit hoger zijn, waardoor wordt dit 
veroorzaakt. 

Deze waarde is gelijk. 6,8 fte per 1.000 inwoners bij gemeenten in de inwonersklasse van 
20.000 tot 50.000 inwoners (peiljaar 2020). 
 

R EVR 50 89/ Variabel tarief 2022 Wordt er in dit voorstel rekening gehouden met “me-
disch” afval? Zo ja hoe? 

Ja, hier wordt rekening mee gehouden. Inwoners met onvermijdbaar medisch afval kunnen 
een aanvraag doen door middel van een (digitaal) formulier. Als na controle blijkt dat de in-
woner recht heeft op een aantal gratis klepbewegingen in de ondergrondse container of ledi-
gingen van de minicontainer, zal de afdeling Belastingen zorgdragen voor de verwerking.  
Deze inwoners betalen in ieder geval het vast recht.  
 
Wij gaan uit van de volgende vergoeding op aanvraag (in het jaar volgende op het belasting-
jaar): 
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Klepbeweging 0 tot en met 104 in ondergrondse container geen vergoeding 

Klepbeweging 105 tot en met 208 in ondergrondse contai-
ner 

kosten worden op aanvraag 
vergoed 

Lediging 0 tot en met 26 van minicontainer geen vergoeding 
Lediging 27 tot en met 52 van minicontainer kosten worden op aanvraag 

vergoed 
 

R EVR 51 93/ Kwijtscheldingsbe-
leid 

Motie 2020-99 …is gedeeltelijk rekening gehouden met 
de uitvoering. Wat is er uitgevoerd en wat dient er nog 
te worden uitgevoerd? 

Via de raadsinformatiebrief van 7 mei 2021 (bijlage 5) bent u geïnformeerd over de afdoening 
van de motie.  

R EVR 52 109/ Vooruitblik Wat wordt er bedoelt met PFA problematiek? Er wordt bedoeld PFAS-problematiek. Abusievelijk is de S weggevallen. Het gaat om de mo-
gelijke vervuiling van bagger met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS).  

R EVR 53 110/ Beheer gebouwen Wat doet het College aan het waardeoordeel matig bij 
gebouwen? 

Per gebouw wordt gekeken welk(e) beleidskader(s) van toepassing zijn en of daarnaast extra 
ingrepen nodig zijn om de conditie van het gebouw te verbeteren.  

R EVR 54 111/ Rentevisie Welke kosten zijn er verbonden aan het afromen van 
saldi naar de schatkist? 

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) rekent voor het schatkistbankieren geen kosten 
voor haar huisbank relaties anders dan de reguliere kosten voor betalingsverkeer. De kosten 
van het betalingsverkeer m.b.t. het schatkistbankieren ligt op ongeveer € 10 per jaar. 

R EVR 55 113/ Leningenporte-
feuille 

De gemeente heeft leningen afgesloten om erfpacht-
contracten te financieren. Hoeveel rente betaalt de ge-
meente hierover en hoeveel baten krijgen ze van de erf-
pachters? 

In de paragraaf financiering is opgenomen dat: 
“Een deel van de investeringen in 2022 (circa € 12 miljoen) betreft aankopen van grond ten 
behoeve van erfpacht.”. Deze investeringen hebben nog niet plaatsgevonden. 
In Ridderkerk gaan we uit van concernfinanciering; de totale financieringsbehoefte bepaalt de 
hoogte van de benodigde korte- en langlopende leningen. We sluiten geen leningen af, die 
specifiek zijn toe te wijzen aan een investering of project (projectfinanciering). Het BBV kent 
de verplichting om de rentelasten bij totaalfinanciering via een voorgeschreven methode toe 
te rekenen aan de taakvelden, de zogenaamde omslagrente. De opbrengst van de betref-
fende erfpachtcanons baseren we op deze omslagrente plus een opslag van 0,8%. 

R EVR 56 117/ 6.2 Wijkteams De druk op de wijkteams om de ogen en oren van de 
burgerij te zijn, neemt eerder toe dan af. Is het dan re-
eel om de kosten daarvan stabiel en zelf op termijn la-
ger te begroten? 

Zie antwoord CDA 19.  
Het genoemde bedrag op pagina 117 is het deel van de BAR-bijdrage (personeelskosten) 
dat, op basis van inzet, over de producten/diensten van de gemeente verdeeld wordt (ver-
plichting uit het BBV: Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). De da-
ling van het budget wordt veroorzaakt door een daling van de bijdrage aan de BAR-organisa-
tie. Deze daling komt onder andere door taakstellingen van de gemeenten aan de BAR-orga-
nisatie. Het budget (excl. personeelskosten) voor de wijkteams is conform het huidige beleid 
stabiel. Te weten € 2.692.000 per jaar. Als het aantal (complexe) vragen bij de wijkteams 
stijgt en daardoor meer inzet in de wijkteams nodig is en daarmee extra budget, dan wordt u 
daar te zijner tijd over geïnformeerd. 

R EVR 57 122/ Nieuw Reijerwaard De Gemeenteraad in Barendrecht heeft een motie aan-
genomen om de gaan onderhandelen over de beëindi-
ging deelname Nieuw Reijerwaard. Wat betekent dat fi-
nancieel als deze beëindiging wordt gerealiseerd. 

De gemeenteraad van Barendrecht heeft in december 2020 besloten geen onderhandelingen 
te starten over uittreding van de GRNR. De motie is hiermee afgedaan.  
De vraag wat de financiële gevolgen zijn bij uittreding van de gemeente Barendrecht is dus 
niet meer actueel.  

R EVR 58 133/ 9 Onttrekkingen Wat verklaart de dip van de onttrekkingen in 2023 ruim 
negen ton, terwijl het in andere jaren rondom de ander-
half miljoen schommelt? 

Het integraal accommodatieplan heeft geen onttrekking in 2022  
(€ 388.000) en er is sprake van fluctuaties in groot onderhoud gebouwen (2022 € 815.600 en 
2023 € 359.500). 

R EVR 59 166/Bestemmingsplan-
nen 

Wat zijn de standaard looptijden van deze bestem-
mingsplannen. 

De standaardlooptijd van een bestemmingsplan is 10 jaar. 

R EVR 60 166/Bestemmingsplan-
nen 

Mocht de looptijd van bestemmingsplannen verstreken 
zijn in welk jaar wordt de herziening daarvan inge-
pland? 

De bijlage is opgenomen om aan te geven onder welk thema een geldend bestemmingsplan 
of een nieuw bestemmingsplan valt. Dit vanwege de aankomende Omgevingswet, waarin be-
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stemmingsplannen van rechtswege overgaan in omgevingsplannen. Gemeenten krijgen ver-
volgens tot eind 2029 de tijd om het tijdelijk deel van het omgevingsplan en andere regels 
over de fysieke leefomgeving om te zetten naar een nieuw omgevingsplan. 

R EVR 61 Algemeen Wat zou het College graag willen realiseren wat om 
welke reden dan ook niet kan worden meegenomen in 
begrotingsplannen 

De ambities van het college hebben een vertaling gekregen in het collegeprogramma. Alle 
ambities hebben in meer of mindere mate een plaats gekregen in deze of voorgaande begro-
ting(en) of zijn om gegronde redenen gewijzigd of niet tot uitvoering gebracht. Ook zijn er ge-
durende de collegeperiode nieuwe ambities opgestart en afgewikkeld.  
(Her)prioritering als gevolg van corona, beperkte capaciteit of beperkte financiën en externe / 
lokale omstandigheden, zorgt er tegelijk voor dat niet alle ambities al tot uitvoering zijn geko-
men en sommige naar de toekomst zijn geschoven. 

R GL 01 40 kunst/ groen Jarenlang zijn veel kunstwerken in de buitenruimte niet 
zo goed onderhouden. Wij zagen dat er een beginnetje 
gemaakt is met het onderhoud aan ‘het vrijheidsbeeld’. 
Wordt er nu weer structureel onderhoud gepleegd aan 
onze kunstwerken in de buitenruimte? 

Jaarlijks onderhouden wij de beeldende kunstwerken in de buitenruimte. Het gaat hierbij om 
regulier en incidenteel onderhoud.  

R GL 02  Is het college bereid alle kunstwerken eens kritisch te 
bekijken en te bezien welk onderhoud er nodig is?   

Het college kijkt het komende jaar of meer structuur onderhoud wenselijk en budgettair mo-
gelijk is. 

R GL 03 73, wonen Hoeveel woningen waren er in Ridderkerk op: 
• 1 januari 2018 
• 1 januari 2019 
• 1 januari 2020 
• 1 januari 2021 

- 1 januari 2018: 21.009 
- 1 januari 2019: 21.140 
- 1 januari 2020: 20.960 
- 1 januari 2021: 21.308 
Bron: CBS 

R GL 04 73, wonen Hoeveel woningen zullen er naar verwachting zijn op 1 
januari 2022 in Ridderkerk? 

21.320 woningen. Dit is een combinatie van nieuwbouw (132 woningen) en sloop (120 wo-
ningen). 

R GL 05 150, Leningen Klopt de stelling dat door de vele investeringen, voort-
vloeiend uit besluiten de laatste 4 jaar, de langlopende 
leningen flink hoger worden?  

Dat klopt. In de berekening van de financieringsbehoefte zijn daarbij ook de bij deze begro-
ting te voteren investeringen (ca. 16 miljoen) betrokken. 
Aan de leningen verbonden kosten zijn gedekt in de exploitatiebegroting. 

R GL 06 150 Leningen Klopt het dat de verwachte langlopende leningen 2024 
bij de vorige kadernota 84 miljoen was, maar dat deze 
nu opgelopen is naar 109 miljoen in 2024 en 117 mil-
joen in 2025? 

In de kadernota is geen prognose van de langlopende leningen opgenomen. Het bedrag van 
ca. 84 miljoen in 2024, zoals genoemd in deze vraag, is waarschijnlijk gebaseerd op de be-
groting 2021.  
In de begroting 2022 is over investeringen in relatie tot de financieringsbehoefte opgenomen 
dat: “Het totaalbedrag (met name van investeringen) over deze periode (2022-2025) be-
draagt circa € 106 miljoen. In de afgelopen jaren hebben we geen gebruik hoeven te maken 
van langlopende financiering en onze leningenportefeuille sterk afgebouwd. Dit investerings-
volume en daarmee de financieringstekorten, kunnen we echter niet volledig financieren met 
(voordelige) kortlopende leningen of eigen middelen. In de periode 2022 tot en met 2025 ver-
wachten we daarom nieuwe langlopende leningen te moeten afsluiten.” 
We betrekken in deze begroting het (meerjarige) begrote kasstroomeffect in de (meerjarige) 
berekening van de begrote financieringsbehoefte. Daarbij gaan we, in het kader van realis-
tisch begroten, uit van de investeringsplanning, zoals opgenomen in deze begroting. 

R GL 07 86 101 schulden Een vervolgvraag. Ridderkerk gaat zo veel schulden 
maken in een paar jaar, om de ambities uit het college-
akkoord te realiseren, dat we zelfs niet meer in de vei-
ligste categorie ‘a’ vallen. Maar in de meer risicovolle ‘b’ 
categorie. Betekent dit dat we geen vreemd vermogen 
eer kunnen aantrekken in de komende 4 jaar om in ie-
der geval in de veilige marge te blijven in ‘B”? 

We blijven meerjarig ruim in categorie ‘B’. De bovengrens voor categorie B is 130% en onze 
hoogste waarde is 102%. Er is dus nog voldoende ruimte om binnen deze categorie leningen 
aan te trekken. In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing’ (pagina 101 van 
de begroting 2022) is een grafiek opgenomen waarin de meerjarige (t/m 2025) ontwikkeling 
van de netto schuldquote is opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met de in de begro-
ting opgenomen meerjarige (langlopende) financieringsbehoefte. 

R GL 08 104 Klopt de stelling: We moeten de netto schuldenquote op 
hogen van 20 procent in 2019 tot boven de honderd 

Nee, dit klopt niet. De netto schuldquote wordt niet opgehoogd om op een bepaald percen-
tage te komen, maar is een gevolg van het aantrekken van vreemd vermogen. 
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procent in 2024. Zonder deze oplopende schulden had-
den we al jaren geen sluitende begroting? 

Het aantrekken van vreemd vermogen is niet voor het sluitend maken van een begroting, 
maar om uitgaven te kunnen doen. Het begrotingssaldo is het resultaat van lasten en baten, 
niet van ontvangsten en uitgaven. 

R LR 01 Blz 19 crisisorganisatie Graag voorbeelden specifieke behoefte. Komen trainers 
vanuit intern of ervaringsdeskundigen van buitenaf en 
wat zijn hiervan de kosten? 

Elk jaar wordt er een OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen) plan opgesteld, gedurende het lo-
pende jaar kunnen er incidenten voordoen of ontwikkelingen zijn, waaruit blijkt dat er speci-
fieke kennis of ervaring nodig is. Recent voorbeeld is de coronacrisis of pandemie aanpak of 
hoe om te gaan met cyberaanvallen, die de maatschappij kan ontwrichten. De crisisorganisa-
tie bestaat uit meerdere teams. Een training specifiek voor informatiemanagers zal anders 
zijn dan voor team nafase. Dat wordt bedoeld met specifiek. De trainers worden ingehuurd bij 
speciale trainingsbureaus. De kosten zijn divers en afhankelijk of een training fysiek is, online 
of een e-learning module. Oefeningen kunnen groot of klein zijn, dus de investeringen zijn 
ook verschillend. Waar mogelijk zoeken wij de samenwerking op met de Veiligheidsregio en 
regiogemeenten. 

R LR 02 Blz 20 Veiligheid Voorlichtingsbijeenkomsten en inzet pop-up bus; wat 
zijn hiervan de kosten? 

De kosten die hieraan verbonden zijn, bestaan uit het reguliere onderhoud en eventuele 
schades. Voorlichtingsmateriaal wordt bekostigd uit het reguliere veiligheidsbudget. Inzet van 
de diensten (politie en brandweer) komen voor rekening van die organisaties. 

R LR 03 Blz 27/28 HOV Waarom wordt de Qbuzz niet betrokken in dit overleg?  Voor versterking van de HOV-lijn 489 hebben we contact met Qbuzz, dan wel Provincie Zuid-
Holland. Bij de totstandkoming van de Ontwikkelvisie HOV Ridderkerk is Qbuzz nadrukkelijk 
betrokken geweest om te bezien of de lijnvoering van lijn 489 hierin betrokken kon worden. 
Dit heeft niet geleid tot aanpassingen van deze R-netlijn. De verdere invoering van HOV be-
treft hier de busverbinding die door RET wordt geëxploiteerd in opdracht van MRDH.  

R LR 04 Blz 29 toelichting ver-
keer en vervoer 

Welk bedrag wordt er jaarlijks uitgegeven voor verho-
ging van het onderhoudsniveau van minimaal naar 
standaard en welke wijken/straten zijn inmiddels ver-
hoogd qua onderhoudsniveau? 

In de periode 2020 t/m 2023 is jaarlijks € 350.000 extra ter beschikking. Bij de raadsinforma-
tiebrieven met van 16 oktober 2020 en 8 oktober 2021 (bijlagen 8 en 9) lijsten opgenomen 
met straten en fietspaden, die in 2020 en 2021 zijn opgeknapt.  
 

R LR 05 Blz 30 toelichting reser-
ves 

Ontmanteling baggerdepot oudelande, wat is hier exact 
het tijdspad voor? 

De analyseresultaten van de bodem, de grondwallen en de partijen bagger zijn inmiddels be-
kend. Hierover moet het bevoegd gezag (DCMR) nog een uitspraak doen of dit voldoende 
onderbouwing is voor het definitief ontmantelen. 
We rekenen erop dat we dit jaar een beslissing van DCMR mogen ontvangen en dan kunnen 
volgend jaar de plannen voor toekomstig gebruik worden ontwikkeld. 
Afhankelijk van de beslissing van DCMR en de toekomstige bestemming, kan worden beoor-
deeld welke partijen grond zullen moeten worden afgevoerd, dan wel dat er een mogelijkheid 
is om een gedeelte grond ter plaatste toe te passen. 

R LR 06 Blz 32 Starters en ZZP Is er vanuit de gemeente financiële steun voor starters? 
Zo ja, welke mogelijkheden zijn er? En onder welke 
voorwaarden? 

Innovatieve starters kunnen gebruik maken van de ondersteuning vanuit de Innovation 
Board, waarbij kennis, netwerk en kapitaal beschikbaar wordt gesteld. Starters die vanuit een 
bijstandssituatie een onderneming starten, kunnen gebruik maken van de mogelijkheden on-
der de BBZ-regeling. 

R LR 07 Blz. 33 Vastgoedeige-
naren 

Hoeveel gesprekken zijn er met vastgoedeigenaren in 
2021 geweest? In hoeverre zijn zij bereid om (star-
tende) ondernemers tegemoet te komen? Zo ja op 
welke wijze? Zo nee, waarom niet?  

Er zijn frequent gesprekken met de eigenaren gevoerd op individuele en collectieve basis 
met verschillende functionarissen en adviseurs. Een concreet aantal is daarom niet te geven. 
Het beleid t.a.v. starters is een keuze van de eigenaren zelf. Het afwegingskader daarbij be-
palen zij zelf. 

R LR 08 blz 62 toelichting onder-
steuning/inkomensrege-
lingen 

Fraude signalen; onder anderen vanuit het inlichtingen-
bureau. Van welke kanalen is gebruik gemaakt door dit 
bureau? Welke bronnen zijn er nog meer gebruikt om 
signalen op te vangen? 

Het inlichtingenbureau is een overheidsinstantie opgericht door het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid om informatiedeling tussen gemeenten en overheidsinstanties te 
bevorderen. De bevoegdheden van het inlichtingenbureau zijn vastgelegd in de Wet SUWI. 
Het inlichtingenbureau haalt informatie op bij verschillende instanties. Denk hierbij aan het 
UWV, de SVB of de belastingdienst. Hiervan worden informatiepakketten gemaakt die ge-
deeld worden met gemeenten. Daarnaast kan de gemeente zelf ook informatie ophalen door 
onder meer periodieke hercontroles uit te voeren.  
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R LR 09 Blz 66 Dierenwelzijn Wat gebeurd er met zwerfdieren waarvan de termijn 

van 2 weken is verstreken? 
Elk gevonden zwerfdier wordt vervoerd naar een dierenopvangcentrum. Indien nodig wordt 
nazorg verleend aan de opgevangen zwerfdieren.  
De eerste opvangperiode duurt maximaal 14 dagen of zoveel korter, totdat de eigenaar het 
zwerfdier heeft opgehaald. 
Ingeval een zwerfdier in de eerste opvangperiode niet is opgehaald door de eigenaar, dan 
aanvaardt De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Regio Zuidwest) het ei-
gendom van deze gezelschapsdieren vanaf de vijftiende dag. 

R LR 10 Blz 68 afval Op welke pagina van het aangenomen beleidsplan  
21-3-2019 staat dat ondergrondse containers voor pa-
pier afgesloten moeten gaan worden? 

In het raadsvoorstel over het Afvalbeleidsplan van 21 maart 2019 is bij de onderbouwing van 
de benodigde investeringskredieten een post opgenomen voor toegangscontrolesystemen 
ondergrondse containers papier (zie ook paragraaf 3.2 van het beleidsplan). Met de plaatsing 
van deze toegangscontrolesystemen worden de containers afgesloten en de toegang van de 
afgesloten papiercontainers gereguleerd. Het uitgangspunt hierbij is dat de laagbouw gebruik 
maakt van de minicontainers OPK en de hoogbouw van ondergrondse papiercontainers. Dit 
is ook gevisualiseerd in figuur 10 op bladzijde 15 van het beleidsplan. 

R LR 11 Blz. 68 energietransitie Wat is er voor nodig om de verlichting op sportparken 
versneld te vervangen voor LED verlichting?  

Voor het versneld vervangen van verlichting voor LED verlichting op de sportparken is bud-
get en capaciteit nodig. 

R LR 12 Blz 97 Weerstandver-
mogen en risicoprofiel 

De bedragen met financiële gevolgen zijn dit de bedra-
gen ten nadele van de Ridderkerk of moet hier het per-
centage in de tabel nog opgenomen worden?  

In de top 10 worden de actuele kans klasse en het maximaal (bruto) geschatte financiële ri-
sico getoond. In de bijgevoegde tabel wordt inderdaad de kans klasse en het daarbij gel-
dende percentage dat bepalend is voor de (netto) invloed op de benodigde weerstandscapa-
citeit toegelicht. Daarmee is de tabel derhalve volledig. 

R LR 13 Blz. 148 investeringen  Skateboard Vlietlaan staat benoemd, waar zou deze 
moeten komen? 

In het nieuwbouwproject aan de Vlietlaan. 

R LR 14 Blz 161 subsidies Subsidie Sport (beleid), hoe moeten we dit duiden? Wanneer de kostprijs dekkende huur voor sportaccommodaties ingaat, zullen de sportveren-
gingen met het verstrekken van subsidies gecompenseerd worden voor de verhoogde huur-
prijzen.  

R LR 15 Algemene vraag Op welke termijn kunnen we de ontwikkelvisie Bolnes 
tegemoet zien 

We constateren dat de capaciteit van de organisatie niet toereikend is om alle vraagstukken 
die spelen, adequaat te kunnen bedienen. Iedere vraag heeft een bepaalde mate van com-
plexiteit, waardoor plantoetsing op allerlei aspecten dient plaats te vinden. Denk daarbij aan 
aspecten zoals stedenbouw, verkeer, milieu, etc. Binnenkort ontvangt u een RIB, waarin we 
nadere duiding geven over keuzes die in dat kader gemaakt dienen te worden.  

R P18P 01 Evenementenbeleid Kunnen we deze periode nog een vernieuwd evene-
mentenbeleid verwachten? 

Het nieuwe evenementenbeleid wordt naar verwachting in december aan uw raad aangebo-
den. 

R PvdA 01 10/Bestuur en over-
heidsparticipatie 

Hoeveel ex-wethouders ontvangen er wachtgeld en 
voor welk percentage? 

1 ex-wethouder; het betreft aanvulling tot 70%. 

R PvdA 02 10/Bestuur en over-
heidsparticipatie 

Wat zijn de meest voorkomende onderwerpen die het 
afgelopen jaar tijdens het collegespreekuur of bij het 
ontbreken daarvan in coronatijd onder de aandacht van 
het college zijn gebracht? 

Het afgelopen jaar heeft het spreekuur telefonisch en digitaal plaatsgevonden. Sinds medio 
september kunnen inwoners weer op het gemeentehuis terecht voor het spreekuur. De on-
derwerpen zijn zeer uiteenlopend, maar hebben meestal te maken met de directe fysieke 
leefomgeving, woon-, inkomens- of zorgsituatie van de inwoner. 

R PvdA 03 10/Bestuur en over-
heidsparticipatie 

Hoeveel rechtszaken heeft de gemeente momenteel lo-
pen? Kunt u per rechtszaak aangeven of de gemeente 
of de wederpartij deze heeft aangespannen en in alge-
mene zin wat het onderwerp van de betreffende rechts-
zaak is? 

Op dit moment heeft de gemeente 25 zaken onder de rechter liggen. Het gaat daarbij grof-
weg om de volgende soort zaken: 
- WOZ 
- Participatiewet 
- Omgevingsvergunning 
- Handhaving 
- Opiumwet-sluiting 
- Bestemmingsplan 
- BRP 
- Uitweg 
- Pseudo-aanbesteding. 
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- Museum
- Kievitsweg
- Stolk
Al deze rechtszaken zijn aangespannen door de wederpartij(en).

R PvdA 04 17/Veiligheid Wij krijgen al langere tijd serieuze signalen van inwo-
ners in Slikkerveer over een levendige drugshandel op 
en rond (in de omgeving van) het Dillenburgplein met 
bijbehorende overlast. Wij hebben dit probleem al vaker 
onder de aandacht gebracht. Wat wordt er concreet ge-
daan om de overlast terug te dringen? Omwonenden 
merken tot op heden geen verschil.  

De signalen over het Dillenburgplein en omstreken, die ons destijds bereikten (eind 2020 be-
gin 2021), hebben wij in gezamenlijkheid met bewoners en ondernemers opgepakt. Hierop is 
een plan met (fysieke) maatregelen opgesteld. Sindsdien hebben zowel de politie als de ge-
meente geen signalen meer bereikt. 

R PvdA 05 17/Veiligheid Naar aanleiding van het messengeweld was het tot 
voor kort mogelijk om in bepaalde gebieden in Ridder-
kerk preventief te fouilleren. Hoe vaak is er preventief 
gefouilleerd toen dit mogelijk was en wat zijn daarvan 
de resultaten? Hoeveel mensen zijn er hierdoor daad-
werkelijk van de straat gehaald? 

Hierover hebben wij u geïnformeerd doormiddel van de raadsinformatiebrief Uitkomsten pre-
ventief fouilleren van 7 mei jl. (bijlage 1) 

R PvdA 06 24/Verkeer, vervoer en 
wegen 

In de tekst staat dat de regio de komende jaren met een 
verstedelijkingsopgave te maken krijgt. Wat betekent dit 
voor Ridderkerk en voor een railverbinding over de Rot-
terdamseweg (het gedeelte waar de provincie een re-
servering voor heeft gemaakt)? 

In de Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 is opgenomen dat er 900 woningen tot 2030 bijko-
men. Hierin is het van belang om een sterke relatie te leggen met het Hoogwaardig Open-
baar Vervoer, waarbij gekozen is voor het HOV-busconcept en het netwerk via de Vlietlaan-
Vondellaan-Burg. De Zeeuwstraat-Populierenlaan en verder richting Rotterdam Zuidplein. 
Juist woningbouw langs de HOV-lijn biedt kansen om het HOV nog verder te versterken. Dit 
biedt op zichzelf nog geen perspectief om invulling te geven aan een railverbinding op de 
Rotterdamseweg. Ook omdat op de Rotterdamseweg al een HOV-lijn aanwezig is (lijn 489 
van Qbuzz). De reservering op die locatie blijft wel bestaan. 

R PvdA 07 27/Verkeer, vervoer en 
wegen 

Wanneer is de onderzoekstudie naar het sluipverkeer 
op de Rijksstraatweg naar verwachting afgerond en 
worden de uitkomsten daarvan met de raad gedeeld?  
Hoe staat het met de met het wijkoverleg West afge-
sproken tellingen van het vrachtverkeer op de Populie-
renlaan? Een eerdere telling was niet representatief en 
er zou nog een nieuwe telling worden uitgevoerd.  

De uitkomsten van het onderzoek naar sluipverkeer op de Rijksstraatweg zijn in december 
2021 beschikbaar. Deze worden met de raad gedeeld in een Raadsinformatiebrief.  
Op de Populierlaan worden jaarlijks tellingen van zowel personen-  als vrachtauto’s gehou-
den.  
In het najaar komen de resultaten van recent gehouden tellingen op de Populierenlaan be-
schikbaar. Deze worden met het wijkoverleg gedeeld en in december 2021 in dezelfde raads-
informatiebrief met de raad gedeeld. 

R PvdA 08 31/Economische zaken Hoeveel verhuurders hebben er tot nu toe gebruikge-
maakt van de huurderscompensatieregeling en voor 
welke duur? Kan er een uitsplitsing per (wijk)winkelcen-
trum worden gemaakt? 

Er zijn 57 aanvragen gedaan door 10 verschillende verhuurders. Centrum: 46. Vlietplein: 3. 
Dillenburgplein: 6. Irisstraat: 2. 

R PvdA 09 31/Economische zaken Wat is de gemeente bereid te doen voor ondernemers 
die door de coronacrisis financieel in de knel zijn geko-
men en voor wie landelijke en lokale steunmaatregelen 
onvoldoende uitkomst bieden? Of als ondernemers 
straks door het wegvallen van landelijke steunmaatre-
gelen  (verder) in de knel komen? 

Middels de nieuwsbrief Ondernemend Ridderkerk (i.i.g. februari 2021 en maart 2021) als-
mede de beantwoording Artikel 40 vragen ‘Horecaondernemers’ d.d. 2 april 2021, hebben wij 
de Raad hierover al uitvoerig geïnformeerd (bijlage 2). 

R PvdA 10 31/Economische zaken Wat is het beleid van de gemeente ten aanzien van lo-
kale inkoop en lokale aanbesteding? Welke stappen 
zijn er in deze collegeperiode gezet en wat zijn de daar-
van tot nu toe behaalde resultaten?  

Per raadsinformatiebrief van 18 juli 2019 (bijlage 3), is de raad geïnformeerd over de vast-
stelling van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019. In de RIB wordt eveneens ingegaan 
op het Lokaal-inkopen-beleid.  
Eind september 2021 bedraagt het percentage lokale inkopen over 2021 voor de gemeente 
Ridderkerk 23% (± 8 miljoen euro). Gedurende de collegeperiode varieert het percentage 
tussen de 20 en 23% per jaar. Afgezet tegen bijvoorbeeld het 14% (resultaat uit 2016), kan 
het resultaat uit de collegeperiode als goed en stabiel worden aangemerkt.  
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R PvdA 11 31/Economische zaken Wij hebben gehoord dat de Aldi straks de plaats in-

neemt van de Lidl op het Vlietplein als deze naar het 
centrum verhuist. Klopt dit en zo ja, wat betekent dit 
dan voor de winkelstrip in West? Blijft de Aldi daar ook 
of gaat deze weg?   

Dat is ons niet bekend. Huurovereenkomsten zijn een privaatrechtelijke aangelegenheid, 
waarin de gemeente in deze geen partij is.  

R PvdA 12 36/Onderwijs Is al duidelijk of de leerlingen van de Noord tijdens de 
nieuwbouw tijdelijk in de voormalige gemeentewerf kun-
nen worden gehuisvest? Zo nee, wanneer komt die dui-
delijkheid er naar verwachting?  

Ja, de leerlingen van De Noord kunnen tijdelijk gehuisvest worden bij de voormalige gemeen-
tewerf aan de P.C. Hooftstraat. De raad is hierover geïnformeerd op 24 september. 

R PvdA 13 40/Cultuur, sport en 
groen 

Wat is de stand van zaken ten aanzien van de beoogde 
recreatiesteiger in Rijsoord? Is het al gelukt om met de 
indieners van de petitie tot een aangepast plan te ko-
men waarvoor wel draagvlak is?  

Er is een bijeenkomst geweest met betrokken partijen. Naar aanleiding daarvan is toege-
werkt naar een aangepast plan voor de recreatieve steiger waar wel draagvlak voor is. Dit 
wordt nu verder uitgewerkt. 
 

R PvdA 14 41/ Trends en ontwikke-
lingen Sportbeleid en 
activering 

Wil het college bij het opstellen van de nieuwe nota  
Gezonde Leefstijl de mogelijkheden onderzoeken om 
sporten/bewegen voor de minima zoveel mogelijk gratis 
te laten zijn? Denk aan de besparing die het oplevert in 
de daling van de zorgkosten (op termijn). 

Deze mogelijkheid zullen we gaan onderzoeken. 

R PvdA 15 42/Trends en ontwikke-
lingen Openbaar groen 
en (openlucht) recreatie 

Wil het college in haar visie hierop duidelijk maken hoe 
ecologisch groenbeheer en recreatie zich tot elkaar ver-
houden. Dit aspect werd in het plan voor het Oosterpark 
bijvoorbeeld niet duidelijk en leverde veel onbegrip en 
boosheid op bij de bevolkingen en gebruikers. Beter dit 
in de toekomst te voorkomen.  

In het plan voor Oosterpark is er aanzienlijke moeite gestoken om de link tussen recreatie en 
natuurwaarde te leggen. Ook is er nadrukkelijk aandacht besteed aan ecologisch groenbe-
heer en hoe biodiversiteit in het Oosterpark vorm krijgt. We zullen uitleg blijven geven over 
wat ecologisch groenbeheer is en dat dit niet hoeft te conflicteren met de recreatiewaarde. 

R PvdA 16 42/ Trends en ontwikke-
ling Media 

Hoe gaat de Bibliotheek in deze vestigingen die con-
nectie maken? Selfservice betekent immers ‘zonder of 
met zo weinig mogelijk contact met medewerkers’. De 
vaste medewerkers van de bibliotheek kennen hun 
klanten en kennen hun voorkeuren en kunnen op die 
manier goede diensten verlenen bij met name de uit-
leen van boeken en dergelijke. Wordt het nu niet ‘zoek 
het zelf maar uit’? 

De bibliotheek zal in beide vestigingen de verandering goed begeleiden, in samenwerking 
met het wijkcentrum, buurtverenigingen, wijkregisseur, andere partners en (op te leiden) vrij-
willigers die de bibliotheek functie willen helpen dragen. Vooral ouderen worden goed bij dit 
proces begeleid en ondersteund door de vrijwilligers, zodat zij optimaal gebruik kunnen blij-
ven maken van de diensten van de bibliotheek en niet aan hun eigen lot worden overgelaten. 
Ook draagt de bibliotheek er zorg voor dat professionals op een vast moment in de week in 
de verschillende vestigingen aanwezig zijn, zodat de klanten met de meer ingewikkelde vra-
gen bij hen terecht kunnen. 

R PvdA 17 45/ Trends en ontwikke-
lingen Cultureel erfgoed 
onder Wat gaan we 
daarvoor doen? 

Citaat: ‘We voeren de subsidieregeling uit en onder-
steunen daarmee instandhouding van gemeentelijke 
monumenten en initiatieven op het gebied van erfgoed.’ 
Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘instandhouding’? Als 
wij zien hoe dit college bij voorbeeld de Huishoudschool 
‘in stand houdt’, dan beloofd dat weinig goeds voor de 
toekomst. Komt er op dit vlak verbetering in de aanpak 
en uitvoering? 

Met het uitvoeren van de subsidieregeling zorgen we ervoor dat eigenaren van monumenten 
worden ondersteund bij het onderhoud en de instandhouding.  
 

R PvdA 18 45/Media onder Wat 
gaan we daarvoor 
doen? 

De uitwerking is weinig concreet. Kunt u de doelen uit 
het samenwerkingsplan zo concreet mogelijk benoe-
men? 

De samenwerkende organisaties streven de volgende doelen na: 
- Een hogere kwaliteit van dienstverlening; 
- Ontwikkelen van een “third place’; 
- Cross-sectoraal aanbod; 
- Aantoonbare samenwerking met de bewoners van Ridderkerk; 
- Hoger rendement op de inzet van de organisaties en tevens van de subsidies; 
- Meer ruimte voor ondernemerschap door de organisaties; 
- Meer bezoekers, groter bereik. 
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R PvdA 19 45/ Media onder Wat 

gaan we daarvoor 
doen? 

Kunt u aangeven wat de concrete doelen zijn bij de 
wijkgerichte programmering voor de vestigingen in Bol-
nes en Slikkerveer? Met andere woorden: Aan wat voor 
activiteiten en diensten wordt gedacht? 

In beide vestigingen gaat de bibliotheek samen met andere partners, zoals Facet en scholen, 
een wijkgerichte programmering opzetten die helpt in de aanpak van maatschappelijke 
thema’s voor de jeugd, die tegelijkertijd bijdragen aan lees- en taalbevordering, zelfredzaam-
heid van de ouders en het helpen wegnemen van (onderwijs) achterstanden. Voorbeelden 
van een dergelijke programmering zijn bijvoorbeeld: 
- “Koffie met”- ochtenden waar bewoners elkaar op een laagdrempelige manier kunnen 

ontmoeten; 
- ‘Klik en Tik’- cursussen, waarbij met name ouderen leren hoe zij digitaal vaardiger kun-

nen worden, wat bijdraagt aan hun zelfredzaamheid; 
- De ‘Baby Drive In’ waarbij ouders samen met hun baby elkaar ontmoeten in de biblio-

theek en tips en adviezen krijgen en met elkaar informatie kunnen uitwisselen op het 
gebied van voorlezen en het bevorderen van leesplezier; 

- Workshops voor verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ‘Hiphop in je bieb’, spe-
ciaal voor jongeren; 

- Lezingen van lokale inwoners over specifieke (lokale) onderwerpen. 
R PvdA 20 45/Cultuur, sport en 

groen 
Wanneer wordt naar verwachting de kerkenvisie voor-
gelegd aan de raad en hoeveel geld heeft de gemeente 
gekregen van het Rijk om die visie op te stellen?  
Wij hebben begrepen dat de Levensbron en de Opstan-
dingskerk worden samengevoegd. Van welk gebouw 
gaat de ‘nieuwe’ kerkgemeenschap gebruikmaken?  

De Kerkenvisie wordt in het 1e kwartaal 2022 vastgesteld door het college en ter kennisname 
voorgelegd aan de raad. De gemeente heeft € 50.000 ontvangen van het ministerie. 
Voor het gebruik van de kerk verwijzen wij naar de kerkbesturen. In de gesprekken, die ge-
voerd zijn met de gemeente, is dit niet expliciet gemeld. 

R PvdA 21 45/Cultuur, sport en 
groen 

Wat is het beleid ten aanzien van snippergroen en 
welke mogelijkheden hebben inwoners om deze stukjes 
groen van de gemeente te kopen dan wel het onder-
houd van deze stukjes groen van de gemeente over te 
nemen? 

Het beleid is er op gericht om openbaar groen te behouden en eerder uit te breiden dan af te 
staan (Groenvisie). De kwaliteit van de leefomgeving, klimaat en biodiversiteit spelen hierbij 
een belangrijke rol. 

R PvdA 22 45/Cultuur, sport en 
groen 

Hoe komt de actie voor gratis bomen eruit te zien en in 
welke wijken zal deze worden gehouden? De vorige ac-
tie was een succes, maar er was ook kritiek dat er te 
weinig bomen waren en dat het maar in een wijk was.  

De actie gratis bomen in 2022 is nog niet bekend. 
In 2019 is de actie gehouden in wijk Drievliet. In 2020 in de wijk Oost en daarbij konden gere-
gistreerde inwoners uit de wijk Drievliet, die in 2019 geen boom konden krijgen, alsnog de 
boom afnemen. In 2021 wordt de actie gehouden in wijk Slikkerveer en Het Zand. Bij de eer-
ste actie waren de bomen van een relatief groot formaat en hierdoor zwaar en kostbaar. In 
2020 is dit aangepast. De bomen zijn beter hanteerbaar en goedkoper. Hierdoor zijn meer 
bomen beschikbaar. 

R PvdA 23 45/Cultuur, sport en 
groen 

Is de gemeente ervan op de hoogte dat bewoners van 
t’Zand een petitie zijn gestart om de door kinderen veel-
gebruikte speeltuin aan de Spinozastraat-Vossiusstraat 
te behouden?  
Waarom wilt u deze speelplek op korte termijn verwijde-
ren en wat zijn de mogelijkheden om deze speelplek 
alsnog te behouden en daarnaast ook de andere be-
oogde speeltuin te realiseren?  
Bent u hiertoe bereid? Waarom wel/niet?  

Ja, het college is hiervan op de hoogte. Deze speelplek was bedoeld als tijdelijke voorziening 
in afwachting van de realisatie van de definitieve locatie ter hoogte van de Donderstraat – 
Vossiusstraat.  
De definitieve speelplek wordt in het vierde kwartaal van 2021 opgeleverd en dus kan de tij-
delijke voorziening worden opgeheven, zoals destijds aan de omgeving is gecommuniceerd. 
Het college onderzoekt op dit moment of de tijdelijkheid van de speelvoorziening kan worden 
verlengd. Het gebruik, de afstand tot de overige speelvoorzieningen en het aantal (jonge) kin-
deren dat er gebruik van maakt wordt hierbij meegenomen, evenals de mogelijke overlast die 
het tijdelijke behoud van de speelvoorziening met zich meebrengt. 

R PvdA 24 Blz 50/ wijkteam Het wijkteam krijgt meer vragen en levert door wachtlijs-
ten elders meer overbruggingszorg. 
Wanneer vindt er een evaluatie plaats? Worden daarbij 
inwoners en MBR betrokken? 

Er komt geen evaluatie. 
Het MBR wordt enkel betrokken bij beleidskaders, verordeningen en beleidsregels. 

R PvdA 25 Blz 50/ afdeling WMO 
en werk en inkomen 

De afdelingen WMO en Werk en inkomen hebben veel 
aanvragen. 

Afgezien van doorlopende werving dragen we zorg voor de medewerkerstevredenheid en 
zingeving. Zo hebben we in het tweede kwartaal de administratieve processen rondom de 
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Vaste gezichten worden belangrijk gevonden door in-
woners en zijn bewezen effectiever in de hulpverlening. 
Wat wordt gedaan om het personeelsverloop en het 
aantal interim medewerkers en managers te verklei-
nen? 

Wmo- toegang vereenvoudigd en aanvullende tijdelijke medewerkers ingehuurd om de werk-
druk te verlagen. Hierdoor hebben Wmo-consulenten meer tijd voor de inhoud van het werk 
en contact met de inwoner. 

R PvdA 26 Blz 50/afdeling WMO Van inwoners en organisaties horen we terug dat zij 
lang moeten wachten op een besluit.  
Wat zijn de wachttijden voor Indicatie Huishoudelijke 
hulp, begeleiding en dagbesteding? 
Organisaties zijn veel tijd kwijt met het bereiken van de 
afdeling via het klantcontactcentrum. Wat kan er ge-
daan worden om dit tijdsverlies tegen te gaan? 

Per raadsinformatiebrief van 1 oktober 2021 (bijlage 4), met de beantwoording schriftelijke 
van vragen ex artikel 40 RvO inzake functioneren gemeentelijke organisatie binnen het  
Sociaal Domein is de raad geïnformeerd over de wachttijden. 

R PvdA 27 P51 Arbeidsparticipatie Inwoners zijn gebaar bij voldoende en stabiel inkomen. 
Uit onderzoek blijkt dat naar werk gaan en met name bij 
wisselende flexibele contracten het armoede en schul-
den zeer hoog wordt. De gemeente begeleidt mensen 
naar werk met vaak een contract voor een halfjaar. Het 
verrekenen tussen salaris en aanvullende bijstand is in-
gewikkeld. 
Daarom wordt in andere gemeenten gewerkt met het 
vrijlaten van een bedrag per jaar. 
Wat doet de gemeente `Ridderkerk om deze armoede-
val te voorkomen? 

In beginsel zoeken we naar werk dat past bij kandidaat en streven we naar volledige uit-
stroom uit de uitkering. Het gedeeltelijk vrijlaten van inkomsten vloeit voort uit de Participatie-
wet. De gemeente Ridderkerk heeft het vrijlaten van inkomsten tijdens de bijstand gecombi-
neerd met een uitstroompremie. Zie hiervoor de uitvoeringsregels Participatie en tegenpres-
tatie 2018 Ridderkerk, hoofdstuk 3.3.3. Participatiepremie.  
Deze premie houdt in dat per klant, die gedurende een aaneengesloten periode van twaalf 
maanden of langer aangewezen is (geweest) op een bijstandsuitkering, gedurende een uitke-
ringsperiode, eenmalig een totaalbedrag van € 1.000 per persoon vrijgelaten/toegekend kan 
worden. Dat kan in de vorm van een inkomstenvrijlating (Artikel 31, lid 2, onder n of r), een 
uitstroompremie (artikel 31, tweede lid, onderdeel j, van de Participatiewet), conform de rege-
ling van de betreffende premie, of als combinatie van beiden. 
Door het combineren van inkomstenvrijlating en een uitstroompremie proberen wij een ar-
moedeval te voorkomen. 

R PvdA 28 P52 abonnementstarief Het abonnementstarief zorgt voor een toename van het 
aantal inwonersaantal een beroeps doet op een maat-
werkvoorziening. Hoe groot is de groep mensen met 
een inkomen boven 130% bijstandsnorm die via de ge-
meente Huishoudelijke hulp ontvangen? 

Gelet op de wettelijke kaders rondom de Wmo beschikken wij niet over inkomensgegevens 
van Wmo-cliënten. 

R PvdA 29 P52 Schulddienstverle-
ning 

Hoeveel ondernemers/ZZP zijn in beeld bij de schuld-
dienstverlening? 
Wat is hun gemiddelde schuld?  

In 2021 is 1 zelfstandige doorverwezen naar het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Dit is spe-
cialistische schuldhulpverlening voor zelfstandigen.  
De gemiddelde schuld is niet bekend. 

R PvdA 30 P54 burgerparticipatie U gaat aan de slag met een andere houding en werk-
wijze.; gelijkwaardiger.  
Hoe omschrijft u de oude werkwijze? 
De gemeente heeft veel financiële en personele capaci-
teit. En neemt besluiten. Hoe borgt u de gelijkwaardig-
heid? Hoe meet u de vooruitgang?  

Burgerparticipatie kan op verschillende manieren vorm krijgen. Tot op heden wordt veelal 
‘advies’ gevraagd aan bijvoorbeeld een adviesraad. De huidige tijdsgeest biedt ruimte om 
door te groeien naar bv. co-creatie. De participatieladder vinden wij een handig hulpmiddel 
om te bekijken welke wijze van participatie bij projecten en/of processen het best passend is. 
Elk traject vraagt immers om maatwerk.  

R PvdA 31 P57 basishulp; Inkomen Veel huishoudelijke hulpen verkeren in onzekerheid 
over hun baan nu er opnieuw wordt aanbesteed. wan-
neer wordt er voor hen meer duidelijk ? 

De gunning van de aanbesteding hulp bij het huishouden wordt voltrokken voor 31 december 
2021. 

R PvdA 32 P58 meer aanbod in 
woonzorgaanbod 

Er is meer woonzorgaanbod nodig en meer diversiteit. 
En een goede spreiding over alle wijken. De leefbaar-
heid in de wijken kan er door verbeteren maar ook on-
der druk komen te staan. Hoe wordt het effect op de 
leefbaarheid van Wijken bepaald? 

Op dit moment brengen wij de woonzorgopgave van onze gemeente in kaart. Hierin is ook 
aandacht voor de door u genoemde aandachtspunten. Nog dit jaar bespreken we de woon-
zorgopgave met elkaar in de commissie Samenleven. Voor het plannen van een geschikt 
moment zijn we met de griffie in gesprek. 
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Welke sturing kan en wil de gemeente geven ten aan-
zien van zorgvorm, identiteit van zorgorganisaties en lo-
caties? 

R PvdA 33 P 58 dak en thuisloos-
heid 

Kunt meer vertellen over de pilot om inwoners kortdu-
rend op te vangen en door te leiden naar een zelfstan-
dige woonvorm? 
Is dit in Ridderkerk? Is dit in de St.  Jorisstraat of de bi-
bliotheek? 

Deze pilot is bedoeld voor inwoners van Ridderkerk, die (dreigen) dak- of thuisloos (te) wor-
den en niet zelfstandig kunnen wonen. In enkele gevallen per jaar komt het voor dat iemand 
(nog) niet opgevangen kan worden via de WMO, beschermd wonen of de maatschappelijke 
opvang in de centrumgemeente, maar misschien ook wel zelfstandig kan wonen met begelei-
ding. In deze pilot wordt de inwoner begeleid naar de juiste woonvorm. Interne en externe 
partners werken vanaf het begin van een casus samen met coördinatie door het lokaal zorg-
netwerk. In april/mei 2022 zullen we deze pilot evalueren en u middels een raadsinformatie-
brief hierover informeren.  
Ja, dit is in Ridderkerk. 

R PvdA 34 P60 verbeteringen in de 
integrale benaderingen 

Hoe wordt bepaald of er verbeteringen zijn in de inte-
grale benaderingen vanuit de WMO, participatie, werk 
en inkomen en schulddienstverlening? 

Dit doen wij door het monitoren van de acties in het lokale verbeterplan huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 

R PvdA 35 P62 fraude 180 mensen in de bijstand worden geconfronteerd met 
maatregelen. Kunt u meer vertellen over de data die u 
ophaalt bij Het inlichtingenbureau’? 
Is er gebruik gemaakt van fakeaccounts op sociale me-
dia? De overheid/gemeente is vaak zelf een grote aan-
jager van schulden door het korten, intrekken en later 
weer herstellen van uitkeringen. Het inlichtingenbureau 
speelde ook een rol in de toeslagenaffaire. 
Wie controleert de kwaliteit en kwaliteit van de data bij 
het nemen van deze besluiten? 

Zie hiervoor het antwoord op vraag LR 08.  
Het officiële account van de gemeente Ridderkerk wordt enkel gebruikt om vragen, klachten 
en opmerkingen te beantwoorden en vanuit openbare informatie signalen op te vangen om 
de dienstverlening te verbeteren.  
In specifieke gevallen wordt incidenteel gebruik gemaakt van een ander account dan het offi-
ciële account van de gemeente Ridderkerk op sociale media, in overeenstemming met art. 
53a van de Participatiewet en jurisprudentie. Dit gebeurt enkel om door inwoners gedeelde 
openbare informatie in te zien (raadsvragen jaarrekening 2020). 
 

R PvdA 36 P63 maatwerkdienstver-
lening/derde bolletje 

Toetsing op voorzienbaarheid, ’controleren op voorzien-
baarheid van de voorziening’ 
Wat houdt dit in? 
Betekent dit een terugkeer van het primaat van verhui-
zen? 
Iedereen wordt ouder en heeft dan voorzieningen no-
dig. Valt dit onder voorzienbaarheid en is het mogelijk 
en grond om voorzieningen te weigeren? 

Dit betreft enkel de toepassing van voorzienbaarheid bij de Wmo voorziening Hulp bij het 
huishouden. 
Controle op de voorzienbaarheid van de voorziening betekent de mate waarin de inwoner 
vooraf rekening heeft kunnen houden met toenemende afhankelijkheid en hier redelijkerwijs 
naar heeft (kunnen) handelen. 
De wijziging in het werkproces betreft het opnemen van de vraag bij het keukentafelgesprek 
of de inwoner recent een particuliere hulp heeft beëindigd en zo ja, waarom. Na afweging 
van de toelichting kan bij een mogelijke aanvraag een afwijzing volgen op basis van voor-
zienbaarheid. 
 
De toepassing van voorzienbaarheid bij de voorziening woningaanpassing is ongewijzigd. Bij 
die belangenafweging tussen verhuizen of het aanpassen van de huidige woning (verhuispri-
maat), hanteren we (indien van toepassing) de volgende factoren: 
- De aanwezigheid van aangepaste of eenvoudig aan te passen woningen; 
- Kostenvergelijking tussen aanpassen en verhuizen; 
- Volkshuisvestelijke factor kan een rol spelen; 
- Woning moet binnen medisch aanvaardbare termijn beschikbaar zijn; 
- Sociale omstandigheden; 
- Afstemming met andere voorzieningen; 
- Werksituatie; 
- Verandering in woonlasten; 
- Wooncomfort; 
- Is de cliënt huurder of eigenaar van de woning? 
- De wil van de cliënt om te verhuizen. 
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R PvdA 37 P 64 prestatie indicator 

41 en 56 
Er leven 1501 huishoudens in Ridderkerk in armoede. 
Hoeveel mensen betreft het?  
Hoeveel kinderen leven in Ridderkerk in armoede? 

De armoedemonitor toont jaarlijks het aantal huishoudens met een laag inkomen. Het is niet 
bekend uit hoeveel personen het huishouden bestaat.  
In 2020 leefden 1.061 kinderen in een minimahuishouden in Ridderkerk. 

R PvdA 38 68/Gezondheid en duur-
zaamheid 

Welke ondersteuning wordt er vanuit de gemeente en 
haar partners zoals Facet geboden aan verenigingen, 
culturele instellingen en maatschappelijke organisaties 
die vragen hebben over onderwerpen als duurzaam-
heid, de AVG etc.?  

We ondersteunen maatschappelijke partners natuurlijk waar mogelijk op bijvoorbeeld het ge-
bied van duurzaamheid. Zonder deze partners kunnen we immers onze doelstellingen niet 
realiseren. Zo ondersteunen we de partners met de stimuleringsregeling duurzaamheid. 
Daarnaast zetten we altijd in op het verbreden en versterken van (bestaande) samenwer-
kingsverbanden, zoals het betrekken van deze partners bij de Duurzaamheidskring. En tot 
slot, zullen we deze partners ook ondersteunen met het nieuw op te richten energieloket voor 
bedrijven en maatschappelijke partners, om hun te helpen om de weg naar verduurzaming te 
realiseren. Ook als er vragen zijn over AVG zorgen we voor een goede reactie.   

R PvdA 39 P 69/milieubeheer wat 
gaan we ervoor doen 

Geluidsoverlast tast de gezondheid aan. Inwoners kla-
gen over geluidsoverlast van koelingen hoorbaar op de 
Rijksstraatweg ter hoogte van Sursum Corda en van 
koelingen van Albert Heijn. Zij hebben dit aangegeven 
op verschillenden manieren bij de gemeente, DCMR en 
politie. Zij voelen zich niet gehoord en ervaren dat be-
drijven boven bewoners worden gesteld. 
Wat kan de gemeente Ridderkerk voor deze mensen 
betekenen? 

De DCMR Milieudienst Rijnmond zorgt, namens de gemeente Ridderkerk, voor toezicht op 
en de handhaving van milieuwet- en regelgeving ten aanzien van bedrijven.  
Voor het aspect geluid zijn wettelijke normen vastgesteld voor de activiteiten van bedrijven 
(als genoemde koelingen). DCMR heeft een meldkamer, waar klachten en meldingen in be-
handeling worden genomen. Waar nodig worden geluidmetingen uitgevoerd om te controle-
ren of bedrijven aan de normen voldoen. Is dit niet het geval, dan zal DCMR handhavend op-
treden.  
Wanneer inwoners ervaren dat DCMR niet/te weinig acteert op klachten/meldingen dan kent 
DCMR een eigen klachtenprocedure. 

R PvdA 40 P69/ milieubeheer wat 
gaan we ervoor doen 

Geluidsoverlast tast de gezondheid aan. Inwoners kla-
gen over geluidsoverlast van sportscholen en horeca. 
De gemeente Ridderkerk zet in op gemengde wijken 
van wonen met bedrijvigheid. Wat wil de gemeente  
Ridderkerk betekenen voor inwoners die overlast erva-
ren van bedrijven die zich in hun buurt vestingen?  

Zie reactie op PvdA 39, voor de overlast van sportscholen en horeca. 
Uit de meldingscijfers van DCMR blijkt overigens niet dat er heel veel klachten en meldingen 
zijn over sportscholen en horeca. Bij één sportschool loopt momenteel een handhavingstra-
ject. Het melden bij DCMR blijft belangrijk, zodat een goed beeld ontstaat van de overlast. 
Bij ruimtelijke procedures (zeker waar ingezet wordt op gemengd gebied) wordt nadrukkelijk 
gekeken naar het realiseren van een gezonde woon- en leefomgeving, waarbij ook wordt ge-
keken naar de bestaande situatie en rechten van inwoners en bedrijven. Bij nieuwvestiging 
van bedrijven wordt getoetst of een bedrijf (op basis van de bedrijfsmatige activiteiten) op vol-
doende afstand staat van woningen. 

R PvdA 41 71/Gezondheid en duur-
zaamheid 

Wat gaan de communicatieadviseurs die voor verschil-
lende duurzaamheidsthema’s worden ingehuurd pre-
cies doen en waarom kan dit niet door ‘eigen’ medewer-
kers worden gedaan? 

De gemeente vervult een belangrijke regierol in de energietransitie. Onderdeel van een goede 
regie op de sturing en uitvoering van de nieuwe Klimaatvisie is een goede communicatie en 
intensieve samenwerking en afstemming met stakeholders. We richten ons daarvoor o.a. op 
peer-to-peer communicatie en onderzoek met het Erasmus Universiteit. We zijn ons ervan be-
wust dat we met onze communicatie- en bewustwordingsacties nog lang niet iedereen kunnen 
bereiken. Dit is ook allerminst eenvoudig. Inwoners en partners ervaren het klimaatvraagstuk 
op verschillende manieren, ze verschillen in de waarde die ze eraan hechten en ze verschillen 
in de wijze waarop ze willen participeren. Deze diversiteit stelt ons voor een belangrijke op-
gave, aangezien het belangrijk is om zoveel mogelijk inwoners en partners aan te spreken. 
Een recent ingezette koers is dat we aan de slag gaan met peer-to-peer communicatie. Dit 
betekent dat we in de samenleving zoeken naar sleutelfiguren, koplopers en early adopters, 
die met verhalen en goede voorbeelden anderen aan het denken zetten. Hiervoor is een on- 
en offline communitymanager aangesteld, om o.a. de wijken in te gaan om contact en samen-
werking op te starten met de doelgroepen. We werken hiervoor met eigen medewerkers.  

R PvdA 42 74/Ruimtelijke ontwikke-
ling, wonen en maat-
schappelijk vastgoed 

Wat zijn de regels met betrekking tot grafrust? Graag 
de regels toelichten en niet volstaan met een algemene 
verwijzing naar relevante wetsbepalingen. In hoeverre 
zijn gemeenten ‘vrij’ om zelf de regels omtrent grafrust 
te bepalen? 

De wettelijke grafrusttermijn bedraagt minimaal 10 jaar. Dit is de termijn dat er niet geruimd 
mag worden. 
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R PvdA 43 74/Ruimtelijke ontwikke-

ling, wonen en maat-
schappelijk vastgoed 

In de tekst staat dat de slaagkansen van (actief) wo-
ningzoekenden in Ridderkerk afnemen en dat de wacht-
lijsten voor een sociale huurwoning langer worden. Re-
cente signalen van Maaskoepel bevestigen dat beeld. 
Wat zijn die signalen en wat betekent dit concreet voor 
de slaagkansen van Ridderkerkse woningzoekenden en 
de duur van de wachtlijst?  

Uit de Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam voor de periode 2016 t/m 2020 zien 
we een aantal regionale trends: 
- Het aantal advertenties voor sociale huurwoningen neemt elk jaar verder af; 
- Het gemiddeld aantal reacties per woning neemt elk jaar verder toe; 
- Het aantal verhuringen voor sociale huurwoningen neemt elk jaar verder af; 
- De gemiddelde slaagkans voor een sociale huurwoning neemt elk jaar verder af; 
- De gemiddelde mediane inschrijfduur voor een sociale huurwoning neemt vanaf 2017 

elk jaar verder toe. 
Deze trends zien we in Ridderkerk niet in de mate waarin we ze op regionaal niveau zien. In 
Ridderkerk weten we het aantal advertenties en verhuringen van sociale huurwoningen goed 
op peil te houden. Dat geldt niet voor de slaagkans van Ridderkerkse woningzoekenden in 
de periode 2016 t/m 2020. Die neemt weliswaar niet steeds verder af, maar is al jaren laag. 
De inschrijfduur voor Ridderkerkse woningzoekenden schommelt in de periode 2016 t/m 
2020 tussen de 52 en 72 maanden. In 2019 en 2020 was dit 61 maanden. 

R PvdA 44 76/Ruimtelijke ontwikke-
ling, wonen en maat-
schappelijk vastgoed 

In de tekst staat dat er wordt ingezet op 10% labelwijzi-
ging van Nieuw Reijerwaard ter compensatie van loca-
ties in Ridderkerk met hogere milieucategorieën die 
worden getransformeerd naar wonen. Door wie wordt 
hierop ingezet, wanneer wordt hierover een besluit ge-
nomen, op welke wijze worden omwonenden en de 
raad hierbij betrokken en om wat voor soort bedrijven 
gaat het?  

Uit onderzoek van de provincie blijkt dat er ruimte is voor vestiging van bedrijven buiten het 
bestaande label. Tegelijkertijd zoekt Ridderkerk ruimte voor bedrijven om ruimtelijke plannen 
mogelijk te maken. Samen met de andere deelnemers van GR Nieuw-Reijerwaard zetten wij 
ons in om 10% van het label van Nieuw-Reijerwaard te wijzigen.   

R PvdA 45 79/Ruimtelijke ontwikke-
ling, wonen en maat-
schappelijk vastgoed 

In de tekst staat dat de gemeente samen met Woon-
compas aanvullende maatregelen verkent om de door-
stroming van oudere van een grote naar een kleinere 
woning te faciliteren. Welke maatregelen worden er ver-
kend, op welke termijn wordt daarover een beslissing 
genomen en welke maatregelen worden er nu al toege-
past op dit vlak? 

Maatregelen die we op dit moment verkennen om doorstroming te bevorderen zijn:  
- Mogelijkheden binnen de woonruimtebemiddeling, zoals het verlenen van voorrang en 

nieuwe specifieke regelingen voor doorstromers. 
- Financiële prikkels, zoals premies en huurincentives. 
We verwachten hier samen met Wooncompas in 2022 verdere afspraken over te maken. 
Maatregelen die nu al toegepast worden zijn: 
- Het verlenen van voorrang aan leeftijdsgroep, lokale woningzoekenden, inkomensgroep 

en huishoudentype; 
- Directe bemiddeling (vanuit regeling of maatwerk); 
- Inzet seniorenconsulent; 
- Woningruil; 
- Verhuiskostenbijdrage ‘in natura’ (ontzorgen bij verhuizing). 

R PvdA 46 78/Ruimtelijke ontwikke-
ling, wonen en maat-
schappelijk vastgoed 

Wanneer gaat er begonnen worden met fase 5 van de 
Riederwerf en wat zijn de verwachte prijzen van de 22 
Maaswoningen en 23 dijkwoningen? 
Bij de huisartsenpost in Bolnes gaan ook 12 woningen 
gebouwd worden. Wat voor typen woningen zullen dit 
naar verwachting zijn en in welke prijsklasse(n)? 

In april 2022 wordt naar verwachting begonnen met de bouw van fase 5 van de Riederwerf. 
De 22 Maaswoningen zijn vrije sector tweekappers. De prijs ligt tussen € 680.000 en  
€ 730.000 vrij op naam. De 23 Dijkwoningen zijn ruime vrije sector rijwoningen. De prijs ligt 
tussen € 450.000 en € 505.000 vrij op naam. 
 
De 12 vrije sector rijwoningen aan de Rijnsingel / Marktstraat / Dintelstraat (Gewoon Dintel) 
zijn al gerealiseerd, verkocht (de verkoop startte in 2019) en bewoond. De prijs van een wo-
ning bedroeg € 367.750. 

R PvdA 47 81/Ruimtelijke ontwikke-
ling, wonen en maat-
schappelijk vastgoed 

De gemeente heeft eerder via een persbericht gecom-
municeerd dat er voor het einde van het jaar een tijde-
lijke truckparking wordt aangelegd op Nieuw Reijer-
waard. Ligt de aanleg van deze tijdelijke truckparking 
op schema en is deze voor het einde van het jaar gere-
aliseerd?  

De aanleg van het tijdelijke parkeerterrein ligt op schema en wordt dit jaar opgeleverd.  
Samen met de andere deelnemers in het Dagelijks Bestuur van de GRNR zetten wij ons in 
om de definitieve truckparking te realiseren.    
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Wat zijn naast de aanleg van de tijdelijke truckparking 
(die er wat ons betreft echt moet komen) de mogelijkhe-
den om de aanleg van de definitieve truckparking te 
versnellen? 

R PvdA 48 88/Lokale heffingen Er is voor 2022 een bedrag van € 407.200 begroot aan 
opbrengst voor straat parkeren en parkeerboetes. Wat 
is de verwachte opbrengst van het straat parkeren en 
wat is de verwachte opbrengst van parkeerboetes?  
Wat is de verwachte opbrengst van de gemeentelijke 
parkeergarage? 

- De verwachte opbrengsten voor het straat parkeren bedragen € 373.600; 
- De verwachte opbrengsten voor parkeerboetes bedragen € 2.300; 
- De verwachte opbrengsten voor parkeervergunningen bedragen € 31.300; 
- Voor de Koningsplein-garage zijn de te verwachte opbrengen, op basis van voorgaande 

jaren, ca. € 10.000.  

R PvdA 49 88/Lokale heffingen Hoe hebben de tarieven voor het straatparkeren zich 
deze collegeperiode ontwikkeld? 

Er is deze collegeperiode geen aanpassing geweest in de tarieven van het straat parkeren. 

R PvdA 50 89/Lokale heffingen Het tarief voor de afvalstoffenheffing is de afgelopen ja-
ren fors gestegen in Ridderkerk. Er wordt voor gekozen 
om de kosten voor straatreiniging in 2022 niet toe reke-
nen aan onze inwoners. Wat betekent dit voor het tarief 
van de afvalstoffenheffing vanaf 2023? Dat deze nog 
harder zal gaan stijgen?  

Het al of niet toerekenen van de kosten straatreiniging aan de afvalstoffenheffing is een 
keuze van de gemeenteraad. 
Indien de toerekening van de straatreiniging in 2023 niet wijzigt, dan heeft dit geen invloed op 
de afvalstoffenheffing. 
 

R PvdA 51 89/Lokale heffingen Wanneer loopt het contract met afvalverwerker Omrin 
uit Friesland af? 

De overeenkomst is in werking getreden op 1 januari 2020 en is aangegaan voor onbepaalde 
tijd. De overeenkomst kan door elk van de Partijen worden opgezegd, met inachtneming van 
een opzegtermijn van vijf jaren. 

R PvdA 52 91/Lokale heffingen Aan welke voorwaarden moeten inwoners voldoen om 
in aanmerking te komen voor kwijtschelding van hun 
gemeentelijke belastingen? Graag de voorwaarden op-
sommen en niet volstaan met een algemene verwijzing 
naar relevante wetsbepalingen.  

Een inwoner krijgt kwijtschelding als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
- De inwoner heeft een inkomen op of rond bijstandsniveau. 
- De inwoner heeft geen vermogen in de vorm van spaargelden, banksaldo of een auto 

met een waarde boven de € 2.169. Is de auto noodzakelijk vanwege ziekte of invalidi-
teit, dan wordt de waarde niet als vermogen gezien. Als de WOZ-waarde hoger is dan 
de hypotheekschuld geldt het verschil tussen deze twee ook als vermogen. Het saldo 
van deze vermogensbestanddelen mag niet hoger zijn dan het inkomen, waarop de in-
woner op basis van de Participatiewet recht zou hebben.  

- Er is geen sprake van verwijtbaar gedrag. Verwijtbaar gedrag is bijvoorbeeld, als een 
inwoner in de periode van 12 maanden, vóór de aanvraag kwijtschelding, een dure aan-
koop (bijv. aanschaf auto) doet. 

R PvdA 53 96/Lokale heffingen De laatste weken is er vanuit de gemeente gecommuni-
ceerd dat de lokale lasten in Ridderkerk vergeleken met 
omringende gemeenten relatief laag zijn. Figuur 24 laat 
zien dat er ook een substantieel aantal gemeenten zijn 
met lagere lokale lasten dan Ridderkerk, waaronder 
een grote gemeente als Den Haag. Kunt u daarvoor 
een verklaring geven?  

Sommige gemeenten hebben andere inkomsten ter dekking van hun gemeentelijke begro-
ting. Denk bijvoorbeeld aan andere inkomstenbronnen, zoals toeristenbelasting, parkeerbe-
lasting, aandelen of hogere inkomsten uit eigen vermogen, dat zij met lagere gemeentelijke 
belastingen hun begroting dekkend krijgen. Ook de kosten voor gemeentelijke voorzieningen, 
die verhaald worden op de inwoners via gemeentelijke heffingen, zoals de afvalstoffenheffing 
en de rioolheffing verschillen per gemeente. Deze kosten bepalen uiteindelijk de hoogte van 
de woonlasten in die gemeenten. Op pagina 94 zijn de gemiddelde woonlasten in Ridderkerk 
vergeleken met buurgemeenten, hieruit blijkt dat de woonlasten bij ons relatief laag zijn. 

R PvdA 54 97/Weerstandsver-
mogen en risicobeheer-
sing 

De AVG is op 25 mei 2018 inwerkingtreden, na een 
overgangstermijn van twee jaar. Op welke onderdelen 
is de BAR-organisatie nog niet compliant aan de AVG? 

Uw vraag beperkt zich tot het compliant zijn aan de AVG. Daarover kunnen wij kort zijn. Wij 
houden ons uiteraard aan de wet. De taken zijn belegd en ingevuld, registraties van persoon-
lijke informatie worden vastgelegd en getoetst, en eventuele datalekken worden gemeld en 
geanalyseerd.  
Het risico dat in de paragraaf genoemd wordt, heeft betrekking op het verhoogde risico voor 
informatieveiligheid a.g.v. meer digitaal en thuiswerken (o.a. door de coronacrisis). Hierdoor 
wordt de kans op ‘data-lekken’, zoals in de AVG genoemd, groter ook al voldoen we aan de 
wet. Door diverse extra acties op gebied van informatieveiligheid (incl. AVG) proberen we de 
kans op schade (waaronder datalekken) te voorkomen en dit grotere risico te verkleinen.   
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G. Nr.  Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord 
R PvdA 55 102/Weerstandsver-

mogen en risicobeheer-
sing 

Hoeveel ruimte heeft het nieuwe college om op basis 
van deze begroting structurele investeringen te kunnen 
doen nu de meerjarige ontwikkeling nog altijd een 
schommeling rond 0 laat zien? Graag het antwoord toe-
lichten.  

Het begrotingssaldo geeft aan hoeveel ruimte het college nog heeft voor lasten in de exploi-
tatie. In de aanbiedingsbrief worden de nieuwe begrotingssaldi gegeven, inclusief het meerja-
renbeeld uit de tweede tussenrapportage en de positieve saldi uit de septembercirculaire. 
Daaruit blijkt dat de begroting jaarlijks positief sluit. 

R SGP 01 17/ cyberaanvallen Wat heeft de gemeentelijke crisisorganisatie tot nu toe 
ondernomen om zich voor te bereiden om cyberaanval-
len? 

Momenteel bevindt het toevoegen van een team Cyber Security Incident Response aan de 
gemeentelijke crisisorganisatie zich in een afrondende fase (alle betrokken worden op dit mo-
ment geïnformeerd over hun rol/taak hierbinnen). Daarnaast is er draaiboek Cyber Security 
Incident Response (grip 0 fase) aanwezig. 

R SGP 02 17/18 / toename geweld In Ridderkerk (b)lijkt een groep jongeren die los van de 
messen problematiek overlast veroorzaakt en excessief 
geweld gebruikt tegen (zeer) jonge inwoners. Wat wordt 
naast de aanpak via de scholen gedaan om deze pro-
blematiek aan te pakken? 

De overlast die er was, is er niet meer. Deze jongeren worden door de politie scherp in de 
gaten gehouden. Ook worden pak je kans trajecten ingezet. Daar waar het gaat om straf-
rechtelijke feiten, wordt dat via die weg opgepakt. Ook betrekken we de ouders van de jonge-
ren hierbij en bieden ondersteuning. Wij willen dat deze jongeren een mooie toekomst kun-
nen opbouwen zonder politiecontacten.  

R SGP 03 18 / Capaciteit U geeft aan tegen de grenzen van de inzet aan te lopen 
en dat verdere investering in veiligheid vraagt om ver-
der investering in materialen zoals (mobiele) camera’s. 
En in menskracht zowel op straat als beleidsmatig. 
Toch is in deze begroting geen voorstel opgenomen tot 
extra investeringen in materialen of mankracht. 
Waarom niet? 

In de begroting staat de volgende alinea opgenomen: 
‘In 2022 zullen we incidenteel versterkingen aanbrengen en dit via de tussenrapportages aan 
u voorleggen. In de Kadernota/ Begroting 2023 zullen we u een voorstel voor structurele ver-
sterkingen doen.’ 
We willen komend jaar dus zeker investeren in mens en middelen. 

R SGP 04 28 / parkeren Wat is de reden van de sprong in lasten voor parkeren 
van 2022 naar 2023 van € 271.800 naar € 312.800 die 
zich in de jaren erna structureel doorzet rond dit hogere 
niveau? 

In 2021/2022 gaan we investeren in parkeerplaatsen deelgebied 1 centrum, Oosterpark en 
Mr. Treubstraat. Deze parkeerplaatsen worden naar verwachting in 2023 in gebruik geno-
men. Vanaf dat jaar gaan we hierover kapitaalslasten betalen. Vandaar de verhoging in de 
lasten.  

R SGP 05 47 / openbaar groen en 
recreatie 

Waar heeft de kostenverschuiving die vanaf 2022 
plaatsvindt voor regionale samenwerking van pro-
gramma Bestuur en (overheids)participatie betrekking 
op en wat is de hoogte hiervan? 

Dit betreft de verschuiving van de inwonersbijdrage aan de Landschapstafel á € 23.000.  

R SGP 06 90 / straatreiniging Om welke soort straatreiniging gaat het?  Met straatreiniging wordt onder andere straatvegen en opruimen huishoudelijk afval bedoeld, 
zoals bijvoorbeeld op straat geworpen flesjes, blikjes, drinkpakjes, (snoep)zakjes en plastic-
tassen. 

R SGP 07 90 / straatreiniging Wat is de beweegreden om de kosten van straatreini-
gen in de toekomst wel gedeeltelijk toe te rekenen aan 
de afvalstoffenheffing? 

Uitgangspunt is een optimale transparantie in de begroting door toerekening van kosten aan 
de producten. Bij straatreiniging wordt deels afval verwijderd. Deze kosten kunnen dus aan 
de afvalstoffenheffing worden toegerekend. 

R SGP 08 94 / lastendruk Kan de tabel voor lastendruk burgers (woningen) op-
nieuw worden aangeleverd, waarbij de verschillende 
huishoudens zijn aangegeven? 

Een juist overzicht wordt u toegezonden met de aanbiedingsbrief. 

 



RIDDERKERK

Aan de leden van de gemeenteraad
p/a griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n): 1

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer:
E-mailadres:
Datum:

321080
H.W.F. de Wind
0180-451249
info@ridderkerk. nl
7 mei 2021

Betreft: Uitkomsten preventief fouilleren

Geachte leden van de gemeenteraad ,

In de afgelopen 6 maanden is door de politie preventief gefouilleerd in de aangewezen veiligheidsrisico
gebieden (zie bijlage). De periode van aanwijzing is thans afgelopen. Aanleiding voor het aanwijzen van
de risicogebieden was de sterke toename van het aantal ernstige geweldincidenten, waarbij
messengebruik een prominente rol speelde. Dit fenomeen verspreidde zich in een razend tempo onder
jongeren. Omdat dit een groot gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid en leidt tot verstoring
van de rechtsorde ontstond hierdoor de dringende maatschappelijke behoefte om tegen het bezit en
gebruik van steek-en vuurwapens op te treden. In deze brief leest u de uitkomsten van het preventief
fouilleren

Vanwege covid-19 zijn er kleinschalige acties gehouden. Er is met name in de avond en nacht
gecontroleerd op verschillende plaatsen en overdag rondom middelbare scholen. In totaal zijn er 1 13
personen gefouilleerd, bij 4 personen zijn messen aangetroffen. In 8 gevallen werden er andere zaken
aangetroffen zoals, wiet, een honkbalknuppel, een boksbeugel en een hamer. In de meeste gevallen is er
niets aangetroffen. Dit zijn de uitkomsten uit de gerichte acties van het preventief fouilleren. In
werkelijkheid liggen de uitkomsten iets hoger, omdat er ook bijvangsten zijn geweest tijdens andere
acties zoals verkeerscontroles. Deze zijn in de politiesystemen weggezet onder verkeerscontroles en niet
onder preventief fouilleren.

Vanwege de geldende coronamaatregelen is er minder jeugd op straat en daardoor ook minder ovedast
van jongeren. Indien de politie het nodig acht is het mogelijk om in een later stadium opnieuw gebieden
aan te wijzen.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoenl lebbeNgeïnformeerd

Iderkerk,
'meester

Hoogachtend ,
Het college van burgemeester en wethouders
de secretaris,

i Mw. A. Attema
/

1
\

Bijlage 1 klik hier om terug te gaan naar PvdA 05



Bijlage 1: Veiligheidsrisicogebieden
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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) inzake Corona/Horeca

Geachte mevrouw Kayadoe,

Op 5 maart 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over horecaondernemers. In deze brief
beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1
Is het college op de hoogte van dreigende faillissementen van onder andere horecaondernemers in
Ridderkerk?

Antwoord :

Het is bekend dat met name de horeca het vanwege de maatregelen bijzonder zwaar heeft. De horeca is
langer gesloten geweest dan welke andere branche dan ook. De landelijke maatregelen dekken daarbij
slechts een deel van de kosten van de ondernemers. Dat betekent dat de ondernemers tot heropening
maandelijks geld in hun bedrijf moeten steken. Daar zit voor iedere ondernemer een grens aan. Die grens
dient zich bij de ene ondernemer eerder aan dan bij de andere, maar voor alle ondernemers is de situatie
zorgwekkend. Daar zijn wij ons bewust van en om die reden hebben wij middels een brandbrief vanuit de
MRDH op initiatief van de gemeente Ridderkerk ook bij het kabinet aandacht gevraagd voor de benarde
situatie van de horecaondernemers. Tot op heden is ons één horecaondernemer bekend die naar
aanleiding van de omstandigheden zijn bedrijfsactiviteiten wil staken. Recent is daarover bekend
geworden dat een andere Ridderkerkse ondernemer voornemens is nieuwe horeca activiteiten ter plaatse
in te vullen.

Vraag 2
Neemt het college proactief contact met alle ondernemers? is er exact in beeld welke ondernemers in
zwaar weer zitten?

Antwoord:

Er is vanuit Economie periodiek een horeca-overleg waarvoor horecaondernemers zijn uitgenodigd.
Daarin wordt hen gevraagd naar de actuele stand van zaken en specifieke problemen aan te geven.
Waar mogelijk pakken wij die direct op. Daarnaast weten individuele ondernemers onze
bedrijfscontactfunctionarissen goed te vinden. Die geven op hun beurt via de Nieuwsbrief Ondernemend
Ridderkerk actuele informatie over ondersteunende maatregelen .

Bijlage 2 klik hier om terug te gaan naar PvdA 09
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Veel van die maatregelen verlopen via de landelijke overheid, een aantal via de gemeente. Met name de
TC)ZO-regeling, die bestaat uit inkomensondersteuning en/of financiering is een belangrijke maatregel
voor de horecaondernemers. Er is helaas ook een groep ondernemers die buiten alle regelingen valt
Naar aanleiding van een oproep van de gemeente kwamen er hierover ruim twintig gevallen binnen

Vraag 3
Zo ja, is het college voornemens ondersteuning te bieden en tezamen met de ondernemers maximaal de
mogelijkheden te onderzoeken om deze crisis het hoofd te bieden?

Antwoord
Absoluut. Eind 2020 heeft de gemeente Ridderkerk met de gemeente Nissewaard het voortouw genomen
in een collectief schrijven van de MRDH aan het kabinet om aandacht te vragen voor de benarde positie
van de horeca. Dit naar aanleiding van het onder punt 2 genoemde horeca-overleg. In de periode daarna
zijn de regelingen ook daadwerkelijk verruimd

Daarnaast heeft de gemeente Ridderkerk de precario voor 2020 opgeschort. Dat is in het voordeel van
met name de horeca. Ook zijn de terrassen zonder kosten naar fysieke mogelijkheden verruimd tijdens
de heropening in de zomer van 2020 om de schade van begin 2020 in te kunnen lopen. Dit willen we ook
in 2021 voortzetten. Daarnaast werken we voortdurend actief mee met initiatieven van ondernemers om
de crisis te trotseren voor zover de landelijke regels dat mogelijk maken

Begin van het jaar heeft de gemeente Ridderkerk in samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard
aandacht gevraagd voor ondernemers die tussen wal en schip dreigen te raken, waaronder enkele
horecaondernemers . Het meest recente initiatief is de subsidieregeling huurcompensatie Corona
Ridderkerk die mede op aangeven van het horeca-overleg tot stand is gekomen. Daarnaast is besloten
de aanslag gemeentelijke belasting voor horecaondememers later te versturen dan voor de overige
ondernemers en willen we ook voor 2021 de precario opschorten. Dit laatste ook overeenkomstig de
aangenomen motie in de raadsvergadering van 18 maart jl.

Vraag 4
Wat zijn naast de bestaande regelingen van de overheid de mogelijkheden voor Ridderkerk om
horecaondernemers de helpende hand te bieden?

Antwoord :

Wat in het vermogen ligt van de gemeente hebben we ook gedaan, zie hiervoor ook het antwoord op
vraag 3.

Vraag 5
Vindt het college de huidige mogelijkheden toereikend genoeg voor de ondernemers in Ridderkerk? Zo
nee, is het college voornemens de huidige mogelijkheden uit te breiden en de raad hierover te
informeren?

Antwoord :

Nee, wij vinden de huidige, landelijke mogelijkheden absoluut niet toereikend voor alle
horecaondernemers. Niet alleen die in Ridderkerk, maar die in heel Nederland. Zolang ondernemers
gesloten zijn en de kosten niet volledig (lees: 100%) gecompenseerd worden, worden zij gedwongen geld
uit privé of middels bedrijfskredieten toe te voegen. Op termijn bedreigt dat het voortbestaan van de
ondernemingen en holt het de financiële situatie van ondernemers steeds verder uit. En dat, zonder enig
perspectief op heropening vinden wij een zeer zorgwekkende situatie. Zoals gezegd, doet de gemeente
wat zij kan, maar uiteindelijk zijn ook de middelen van de gemeente niet oneindig. Uiteraard informeren
wij uw raad over onze initiatieven .
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Vraag 6
Enige weken geleden heeft er een oproep in de Blauwkai gestaan voor ondernemers om zich te melden
met betrekking tot de impact van Corona, hoeveel ondernemers hebben zich gemeld en hebben al deze
ondernemers terugkoppeling gehad?

Antwoord:
Op de oproep hebben 25 ondernemers uit Ridderkerk gereageerd. Alle ondernemers hebben een
bevestiging van ontvangst gekregen en de mededeling dat wij met hun verhaal aan de slag zijn gegaan
richting het kabinet. Twee Ridderkerkse ondernemers zijn tevens benaderd met de vraag of zij mee
wilden werken aan een nieuwsitem voor EenVandaag. Een ondernemer heeft aan het item meegewerkt.
Met vier ondernemers is contact geweest over aanvullende hulpvragen.

Op 25 januari jl. zijn alle ondernemers via onze sociale media op de hoogte gebracht over de uitzending
van EenVandaag. Op 1 februari zijn de binnengekomen signalen gebundeld en in een brandbrief aan de
demissionair ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstuurd. Dit is
middels de Nieuwsbrief Ondernemend Ridderkerk gedeeld met de ondernemers. Op 6 februari hebben
alle 352 aangesloten leden van de VNG een kopie van de verzonden brandbrief ontvangen. Via de
Blauwkai zullen alle ondernemers geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken naar aanleiding
van het versturen van de brandbrief

Hoogachtend,

het college van burgemeester en weth

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
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Betreft: Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019 en Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Ridderkerk 

Geachte raadsleden, 

Wij hebben op 16 juli 2019 het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019 en de Algemene 
Inkoopvoorwaarden van de gemeente Ridderkerk vastgesteld. Middels deze brief willen wij u hier nader 
over informeren. Tevens is het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019 en de Algemene 
Inkoopvoorwaarden van de gemeente Ridderkerk ter kennisgeving toegevoegd als bijlage bij deze brief. 

Inleiding 
Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ridderkerk stamt uit het jaar 2014. Tussen 
2014 en nu zijn er een aantal zaken gewijzigd waardoor 2019 een goed moment is om het huidige 
inkoop- en aanbestedingsbeleid op een aantal punten te herzien conform coalitieakkoord. Gelijktijdig met 
de herziening van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de 
gemeente Ridderkerk ook herzien. Met deze herziening is het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014, 
eveneens als de Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 van de gemeente Ridderkerk vervallen. 

Wijzingen inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is op een aantal punten herzien: 

1) Om lokaal inkopen te bevorderen is de drempel voor enkelvoudig onderhandse aanbestedingen 
(het 1 op 1 gunnen) verhoogd. Voor 'leveringen en diensten' is dit van €25.000 naar €50.000 
gegaan en voor 'werken' van €50.000 naar €100.000. Dit betekent dat tot €50.000/€100.000 een 
opdracht 1 op 1 kan worden gegund aan, indien mogelijk, een lokale partij. 
Deze verhoging is in overeenstemming met de Gids Proportionaliteit, welke een verplicht 
richtsnoer is bij de Gewijzigde Aanbestedingswet 2012. 

2) De nationale aanbestedingsprocedure voor 'leveringen en diensten' wordt niet meer 
voorgeschreven. Dit bevordert het lokaal inkopen. Door de nationale aanbestedingsprocedure te 
laten vervallen is er gelegenheid om meervoudig onderhands (3 tot 5 marktpartijen worden 
uitgenodigd voor het indienen van een offerte) aan te besteden tot de Europese drempel. Het 
nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid schrijft voor dat de gemeente, indien mogelijk, minimaal 
twee lokale partijen dient uit te nodigen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. 

3) Tot €2.500 hoeft er geen aanbestedingsdossier in het zaaksysteem aangemaakt te worden. 
Hiermee worden de administratieve lasten voor de organisatie verlicht. 

Koningsplein 1 - Postbus 271 - 2980 AG Ridderkerk - T 0180 451 234 - e-mail info@ridderkerk.nl 

Bijlage 3 klik hier om terug te gaan naar PvdA 10



4) Het inkoopbeleid schrijft voor om 100% duurzaam in te kopen. Duurzaam Inkopen is het
meenemen van sociale (SROI) en milieuaspecten in het inkoopproces. Per 1 november 2018 zijn
de landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar via een
gebruiksvriendelijke webtool mvicriteria.nl. De MVl-criteriatool ondersteunt bij maatschappelijk
verantwoord inkopen (MVI). Dit betekent dat, naast op de prijs van de producten, diensten of
werken ook wordt gestuurd op de effecten op duurzaamheid: milieu, klimaat, circulariteit en
sociale aspecten. De MVl-criteriatool bevat inkoopcriteria voor 45 productgroepen.
Hiermee wordt tevens voldaan aan raadstoezegging ID1653 en is hiermee naar onze mening
afgedaan.

Voorlichting 
Het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid zal door Team Inkoopadvies breed bekend worden gemaakt 
in de organisatie. Daarnaast wordt de herziene versie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
gepubliceerd op de gemeentelijke website en gecommuniceerd richting bedrijven middels diverse 
kanalen en bijeenkomsten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridde 

de secretaris, 

mw. A. Attema 

Bijlagen: 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019 
Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Ridderkerk 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2019-07-18-RIB-Bijlage-Inkoop-en-aanbestedingsbeleid-2019-Ridderkerk.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2019-07-18-RIB-Bijlage-Algemene-inkoopvoorwaarden-2019-Ridderkerk.pdf
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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO inzake functioneren gemeentelijke
organisatie binnen het Sociaal Domein.

Geachte heer Los,

Op 19 juli jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over het functioneren van de gemeentelijke organisatie,
binnen het Sociaal Domein. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1
Bij “werk en inkomen” hebben de klant managers bij de BAR, sinds kort een vast klantenbestand uit een 

van de drie gemeenten. Heeft dit voor de drie verschillende gemeentes, geleid tot een verhoging van de
wachttijden bij de WMO?

Antwoord: Nee, dit heeft niet geleid tot een verhoging van de wachttijden bij de Wmo. Want er is geen
relatie tussen de Wmo-toegang en de toegang werk en inkomen. De genoemde wijziging van
klantbestanden is daarmee niet van invloed geweest op de werkwijze bij de Wmo-toegang.

Vraag 2
Wat zijn nu de wachttijden voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagopvang?

Antwoord:
Inwoners die een beroep doen op de Wmo hebben ondersteuning nodig om zelfstandig deel uit te kunnen
maken van onze samenleving. Daarom vinden wij het van belang dat Wmo-aanvragen van inwoners
kwalitatief goed en tijdig worden afgehandeld.

Ondanks maatregelen die wij hebben getroffen gericht op het beperken van de wachttijden binnen de
Wmo, zien we dat deze in de zomer zijn toegenomen. Als onderdeel van deze maatregelen hebben we
vanaf januari extra middelen beschikbaar gesteld om de formatie bij de Wmo-toegang uit te breiden. Ook
hebben wij opdracht gegeven tot het verbeteren van de werkprocessen. Werkprocessen zijn onderzocht
en herschreven aan de hand van ‘Lean’ principes.

Desondanks zien we de wachtlijst toenemen, als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en een tekort
aan professionals die de Wmo-toegang kunnen versterken. De gemiddelde periode bij aanvragen gericht
op begeleiding en huishoudelijke hulp is 11 weken (peildatum 16 september 2021). Dit is de periode
tussen melding en afhandeling van de aanvraag en betreft reguliere gevallen (geen spoedprocedure).
Voor aanvragen gericht op dagbesteding is dit 14 weken. Hiermee overschrijden wij de wettelijke termijn
van maximaal 8 weken (6 weken van melding tot aanvraag en nog eens 2 weken tot besluit).

Bijlage 4 - klik hier om terug te gaan naar PvdA 26



 
 

Bij alle meldingen onderzoeken we of er sprake is van ‘spoed’. Aanvragen die niet kunnen wachten 
worden altijd met voorrang opgepakt. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheid om inwoners die wachten 
op een besluit te ondersteunen door een tijdelijke voorziening aan te reiken in de vorm tijdelijke 
dagbesteding. Om zo direct ondersteuning te bieden waar nodig. Daarnaast onderzoeken wij wat er 
verder gedaan kan worden om de wachtlijsten structureel op te lossen. 
 
Vraag 3 
Klopt het dat als een melding wordt afgewezen, daar niet automatisch een bezwaar tegen gemaakt kan 
worden? 
 
Antwoord:  
Inwoners kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen een besluit. Dit houdt in dat wanneer een inwoner 
een aanvraag heeft gedaan tot het ontvangen van ondersteuning in het kader van de Wmo en de inwoner 
het oneens is met het genomen besluit, er bezwaar aangetekend kan worden hiertegen. Een besluit 
wordt voorafgegaan door: een melding van de inwoner, het keukentafelgesprek en het opstellen en 
ondertekenen van het onderzoeksverslag. 
 
Als het besluit niet overeenkomt met de aanvraag van de inwoner wijzen wij altijd op de mogelijkheden tot 
het aantekenen van bezwaar. Waar nodig bieden we ondersteuning door het beschikbaar stellen van een 
onafhankelijke cliëntondersteuner die inwoners kunnen bijstaan bij het indienen van dit bezwaar.  
 
Vraag 4 
Wanneer worden de werkprocessen vereenvoudigd en brieven, beschikkingen en verweerschriften, in de 
bezwaarprocedures beter leesbaar gemaakt voor cliënten, of is daar in uw optiek, helemaal geen 
aanleiding voor? 
 
Antwoord:  
Verbetering, toegankelijkheid en vereenvoudiging van het toegangsproces heeft onze voortdurende 
aandacht. In het kader van het ‘Gids-project’ worden alle brieven, beschikkingen en verweerschriften 
rondom de aanvraag van Wmo-ondersteuning beter leesbaar gemaakt. Hierbij zetten wij in op het 
herschrijven in toegankelijk Nederlands (ofwel B1-niveau). Het verbeteren van de leesbaarheid zal 
worden afgerond in het vierde kwartaal van 2021. Zie ook de beantwoording van vraag 2. 
 
Vraag 5 
Klopt het dat bij herindiceren en onderhoudsaanvragen van hulpmiddelen alle gegevens opnieuw moeten 
worden ingevoerd, via het algemene meldingsformulier, door de cliënten, terwijl al die gegevens al bij de 
gemeente bekend zijn? 
 
Antwoord:  
Nee, dit klopt niet. Onderhoud en vervanging van hulpmiddelen zijn de verantwoordelijkheid van de 
gecontracteerde hulpmiddelen leveranciers. Daarom wordt in deze gevallen geen nieuwe melding 
gedaan of gebruikgemaakt van een meldingsformulier. Bovendien beschikken leveranciers over 
toereikende klantgegevens. Met deze gegevens kunnen zij direct inspelen op de vraag van de inwoner. 
 
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 
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Betreft: Afdoening motie 2020-99 inzake Kwijtschelding lokale heffingen voor minima

Geachte leden van de raad,

Tijdens de raadsbehandeling van de begroting 2021 is de motie 2020-99 “Kwijtschelding lokale heffingen
voor minima” aangenomen. Met de motie wordt het college verzocht om voor de Kadernota 2022
inzichtelijk te maken hoe volledige kwijtschelding voor minima te realiseren is vanaf 2022 en daarbij aan
te geven welke beleidskeuzes er zijn om kwijtschelding mogelijk te maken. Door middel van deze brief
geven wij uitvoering aan de motie.

Landelijke richtlijnen voor kwijtscheldingsbeleid
Het kwijtscheldingsbeleid wordt als instrument gebruikt om onder andere minima zoveel mogelijk te
ontzien. Huishoudens met een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm (minima) kunnen recht
hebben op kwijtschelding van gemeentelijke- en/of waterschapsbelasting. Vaak komen deze huishoudens
hiervoor meerdere jaren achter elkaar in aanmerking.

De gemeente is bij het verlenen van kwijtschelding in beginsel gebonden aan de regels zoals die zijn
vastgesteld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Er is echter wel sprake van beleidsvrijheid.

Vigerend beleid Ridderkerk: Gedeeltelijke kwijtschelding
Gemeenten kunnen besluiten algehele of gedeeltelijk kwijtschelding te verlenen. De gedeeltelijke
kwijtschelding is vigerend beleid en is vastgelegd in de Verordening kwijtschelding gemeentelijke
belastingen 2018. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing kunnen gedeeltelijk worden kwijtgescholden.
Voor Onroerendzaakbelasting (OZB) is kwijtschelding ook mogelijk. In de praktijk komt dit niet veel voor,
omdat er vaak overwaarde is op de woning. De overwaarde is vermogen waardoor kwijtschelding niet
mogelijk is.

Dit bestaand beleid is gebaseerd op het feit dat in de uitkeringen voor minima vanuit wordt gegaan dat
een bedrag is opgenomen om een gedeelte van deze belastingen te kunnen betalen (drempelbedrag).

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
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Beleids ruimte
Wij zien, in lijn met de motie, de volgende drie concrete verruimingsmogelijkheden van het gemeentelijk
kwijtscheldingsbeleid.

Volledige kwijtschelding in plaats van gedeeltelijke kwijtschelding;
Kwijtschelding voor ondernemers die op bijstandsniveau leven;
Kwijtscheldingsnorm AOW-er,

Volledige kwijtschelding in plaats van gedeeltelijke kwijtscheldinq qemeentelijke belastingen
De gemeente heeft de keuze om algehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen. Het laatste is het
huidige kwijtscheldingsbeleid. OZB wordt, in het zeldzame geval dat men hiervoor in aanmerking komt, al
volledig kwijtgescholden. In plaats van het gedeeltelijk kwijtschelden van afvalstoffenheffing en
rioolheffing kan in de verordening worden bepaald dat ook deze heffingen volledig worden
kwijtgescholden .

Er is een ontwikkeling te zien waarbij gemeenten overstappen van een volledige kwijtschelding naar
gedeeltelijke kwijtschelding zoals we die in Ridderkerk thans kennen. Voorbeeld hiervan is onze
buurgemeente Rotterdam die vanaf 2015 is overgegaan van volledige kwijtschelding naar een
gedeeltelijke kwijtschelding. Zo blijkt uit de Rotterdamse kwijtscheldingsverordening 2021 dat er tot
maximaal 76,5% van het verschuldigde belastingbedrag voor de aanslagen over belastingjaar 2021
kwijtschelding wordt verleend.

Kwijtscheldinq voor ondernemers die op bijstandsniveau leven
In de Uitvoeringsregeling is uitgesloten dat aan ondernemers kwijtschelding wordt verleend. De
gemeente heeft echter de bevoegdheid om te bepalen dat aan natuurlijke personen die een bedrijf of
zelfstandig een beroep uitoefenen, toch kwijtschelding kan worden verleend. Kwijtschelding wordt dan
alleen verleend voor privé belastingschulden

Om hoeveel extra aanvragen/toewijzingen het in Ridderkerk zou kunnen gaan, indien voor verbreding
van ons beleid op dit punt wordt gekozen, is lastig in te schatten. Als we ons baseren op de ZZP-
huishoudens met een minimuminkomen die wij in beeld hebben (o.a. vanuit de Armoedemonitor 2019 en
de TOZO) gaan wij uit van 150 huishoudens

De uitvoeringskosten van de eventuele verruiming van ons kwijtscheldingsbeleid op dit punt leidt echter
wel tot meerkosten. Het beoordelen van jaarcijfers vereist een bepaalde specialistische kennis die op dit
moment niet voorhanden is binnen de bestaande bezetting. Onderstaand, bij het onderdeel kosten,
komen we hier op terug.

KwijtscheIdingsnorm AOW’er
De gemeente heeft ook de bevoegdheid om m.b.t. pensioengerechtigden voor de kosten van bestaan de
koppeling met de bijstandsnorm te vervangen door een koppeling met de AOW-norm . De AOW-norm is
hoger dan de bijstandsnorm. Bij de koppeling met de AOW-norm zullen meer AOW’ers in aanmerking
komen voor kwijtschelding. Op basis van een analyse op de afgewezen verzoeken kwijtschelding 2020
van pensioengerechtigden met de hogere AOW-norm en de aanname dat indien voor deze
verruimingsmaatregel wordt gekozen, het aantal kwijtscheldingsaanvragen flink zal toenemen (i.v.m
actieve communicatie en groei doelgroep door vergrijzing), gaan wij uit van 50 huishoudens.
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Kosten
Een verruiming van het kwijtscheldingsbeleid leidt tot extra kosten. Onze verwachting is daarnaast dat,
indien voor de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid wordt gekozen, het aantal
kwijtscheldingsaanvragen flink zal toenemen. Bovendien zullen de kosten voor de uitvoering van het
beleid toenemen

De totaal extra benodigde financiële dekking komt uit op een bedrag van € 183.645 (€ 108.308 voor het
verruimen van gedeeltelijke naar volledige kwijtschelding + € 75.337 voor het verlenen van kwijtschelding
aan ondernemers en AOW’ers). Onderstaand zijn de financiële gevolgen van de verruiming van het
kwijtscheldingsbeleid nader uitgewerkt

Volledige kwijtscheldinq in plaats van qedeeltelijke kwijtscheldinq qemeentelijke belastingen
Uitgaande van de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2020 bedraagt het aantal toegewezen
kwijtscheldingsverzoeken 875 en ziet het verschil tussen het huidige beleid en een eventuele algehele
kwijtschelding er als volgt uit.

Toegekend AFV (JR 20) RIO
J R20

€ 52,529
€ 26,16

€ 75.419
€ 22.890

OZB (JR 20) Totaal

Gedeelteliike kwiitscheldin
Drempelbedrag 2021
Bij volledige :scheldin
Meerkosten

€ 1 62.227
€ 97,62

€ 247,645
€ 86.418

€ 1 .616
€ o,oo

€ 1.616
€o € 108.308

-) Dit bedrag komt niet in aanmerking voor kwijtschelding

Bij het wijzigen van het kwijtscheldingsbeleid van gedeeltelijke naar een volledige kwijtschelding is er een
extra dekking nodig van € 85.418 voor de afvalstoffenheffing en € 22.890 voor de rioolheffing. In totaal
dus een bedrag van € 108.308

Verruiminq kwijtscheldinqsbeleid
Op basis van de gemiddelde kwijtscheldingsbedragen kan worden berekend welke extra kosten een
verruiming van het kwijtscheldingsbeleid met zich meebrengt. Bij verruiming van het kwijtscheldingsbeleid
stijgen de kosten voor kwijtschelding zoals hierna weergegeven.

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
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Stijging kosten

na kwiitsche leid
K 'sche, voor ondernemers
Extra uttvoel •,osten

Kwijtscheldingsnorrn AOW’er

stijging
aantal met

150
AFV

€ 27.810
€ 17,500
€ 9,270

RIO
€ 9,005
€ 8,750
€ 3,002

€ 37,092
€ 26,250
€ 12.364

Totaal € 20.767€ 64.680 € 76.337

") Het in behandeling nemen en de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken van ondernemers vereist specifieke
vakinhoudelijke kennis (doorgronden jaarstukken, e.d.) hetgeen op dit moment niet binnen de organisatie
aanwezig is. Dit betekent dat de uitvoering hiervan in eerste instantie door derden zal moeten worden uitgevoerd.
Navraag leert dat een beoordeling van een verzoek door een exteme partij € 175 per dossier bedraagt. Uitgaande
van het ingeschatte aantal van 150 aanvragen betekent dit een extra bedrag aan uitvoeringskosten van € 26.250
(2/3 AFV en 1/3 RIO)

De kosten van verruiming van het kwijtscheldingsbeleid bedragen (op basis van de bovengenoemde
aannames) € 54.580 voor de afvalstoffenheffing en € 20.757 voor de rioolheffing. In totaal € 75.337 (OZB
laten we buiten beschouwing).

Stijging van de gemeentelijke belastingen
Ons vigerend beleid is dat de kosten voor de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid worden
doorberekend in de belastingtarieven (1 00% kostendekkendheidsprincipe). Een verruiming van het
kwijtscheldingsbeleid betekent dat de lokale lasten voor de inwoners die geen recht hebben op
kwijtschelding en de bedrijven zullen stijgen. Wanneer deze kosten vervolgens worden omgeslagen over
de overige huishoudens (totaal 20.803), dan geldt de volgende stijging van de gemeentelijke belastingen
per huishouden (op jaarbasis):

1. Bij voiiedige kwijtschelding totaai € 5,- per jaar:
- Afvalstoffenheffing: 85.418 / 20.803 = € 4,-
- Rioolheffing: 22.890 / 20.803 = € 1 ,-

2. Bij volledige kwijtschelding én verruiming kwijtscheldingsbeleid totaal € 9,- per jaar:
- Afvalstoffenheffing: 139.998 / 20.803 = € 7,-
- Rioolheffing: 43.647 / 20.803 = € 2,-

Integrale afweging bij de Kadernota 2022
De integrale afweging omtrent (nieuw) beleid vindt plaats bij de behandeling van de Kadernota 2022
Indien u daartoe besluit, kan e.e.a. met ingang van het (begrotings)jaar 2022 worden ingevoerd.

Overleg commissievergadering 9 juni
Wij stellen het op prijs met u in overleg te treden in uw commissievergadering van 9 juni a.s. om
zodoende duidelijkheid te krijgen over de te maken keuze in het verruimen van het kwijtscheldingsbeleid

Wij beschouwen hiermee motie 2020-99 als te zijn afgedaan
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Hoogachtend,
Het college van burgemeester en weth audersy’an Ridderk

de/éurgemeesterDe secretaris,

Dhr. H.W.J . Klaucke Mw. A. Attema

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
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Datum: 9 juli 2021

Betreft: Stand van zaken moties Participatiebeleid (2020-95) en Wijkdashboards (2020-84)

Geachte raadsleden,

In uw raadsvergadering van 5 november 2020 zijn de moties 2020-95 “Participatiebeleid” en 2020-84
“Wijkdashboards” aangenomen. In deze moties wordt verzocht om het participatiebeleid te evalueren,
een visie op e-participatie te ontwikkelen en de mogelijkheid voor wijkdashboards te onderzoeken. Met
deze raadsinformatiebrief brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken van de uitvoering van de
genoemde moties.

Evaluatie participatiebeleid
Doel van de evaluatie is in beeld te brengen wat de gemeente doet op het gebied van participatie en in
welke vorm. Op basis van de evaluatie willen we aanbevelingen formuleren voor de verdere
doorontwikkeling van participatie.

Bij de evaluatie maken we onderscheid in:
1. Beleid inzake participatie: de visie op participatie zoals die in Ridderkerk is vastgesteld met als

laatste notitie “Ridderkerk dragen we samen” uit 2016.
2. Platforms: de diverse adviesplatforms die het gemeentebestuur adviseren over het te voeren

beleid, maatschappelijke vraagstukken en uitvoeringskwesties.
3. Participatie-instrumenten: alle instrumenten die wij inzetten om bewoners, ondernemers en

maatschappelijke organisaties te betrekken bij wat de gemeente doet.
4. Participatieve processen: processen in het kader van het opstellen van (beleids-)visies en de

uitvoering van projecten.

De visie op participatie uit de notitie “Ridderkerk dragen we samen” (2016) is beoordeeld op actualiteit en
we hebben geëvalueerd wat de stand van zaken is van de uitvoering van de actiepunten uit deze notitie.
Er is tevens een inventarisatie gemaakt van alle participatie-instrumenten die de gemeente inzet om
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te betrekken bij (de uitvoering van)
gemeentelijk beleid en projecten.

We gaan nu met de platforms in gesprek over hun rol in de participatie. Ter voorbereiding op dat gesprek
hebben we de platforms een vragenlijst voorgelegd over hun werkwijze en hun ervaringen met
participatie. Tevens gaan we de opbrengst van de genoemde onderdelen van de evaluaties bespreken
met betrokkenen en daarna ronden we de evaluatie af.

Bijlage 6 klik hier om terug te gaan naar CU 01



  Koningsplein 1 
  Postbus 271 
  2980 AG Ridderkerk 

Wij streven er naar de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de evaluatie voor het eind van dit 
jaar aan uw raad te kunnen aanbieden om daarmee de uitvoering van motie 2020-95 “Participatiebeleid”
af te ronden. 

Visie op e-participatie 
De visie op e-participatie is gereed en vastgesteld in onze vergadering van 6 juli jongstleden. In de bijlage 
treft u de visie aan. Door de digitalisering van de samenleving in combinatie met de coronacrisis, waarbij 
mogelijkheden van offline participatie minder geschikt zijn, heroverwegen we het palet aan on- en offline 
participatiemiddelen.

In de visie worden de vormen van e-participatie besproken, de verschillen met traditionele 
participatiemiddelen geduid en de voor- en nadelen aangegeven. Het advies is om e-participatie meer en 
bewuster in te zetten in de participatiemiddelen-mix als een waardevolle aanvulling op offline participatie 
met als doel om het bestaande doelgroepen makkelijker te maken, om nieuwe doelgroepen te bereiken 
en om participatie laagdrempeliger te maken. 

Dit advies wordt opgenomen in de evaluatie van de huidige inzet van participatiemiddelen. Indien nodig 
zal dan ook budget worden aangevraagd. 

Wijkdashboards 
In april 2020 is de sociale kaart www.wiewatwaarridderkerk.nl in samenwerking met mijn buurtje en 
bibliotheek AanZet gelanceerd. Een eerste fase in een mooie aanpak van MijnBuurtje. 

In 2021 ontwikkelen we door naar fase 2: naar een beweging van betrokken en actieve inwoners die hun 
buurt belangrijk vinden en daarin iets willen betekenen. Om dit doel te bereiken zijn betrokken en actieve 
inwoners cruciaal. Mensen die samenwerken, mooie dingen in de buurt zichtbaar maken en willen 
verbinden. Deze mensen noemen we buurtverbinders. 

De eerste stap in dit project is het werven en opleiden van minimaal 6 en maximaal 10 buurtverbinders 
door MijnBuurtje. Hierbij sluiten de Sociaal Makelaars van Facet ook aan. Zo ontstaat een betrokken 
team buurtverbinders uit verschillende wijken van Ridderkerk.  

Deze buurtverbinders worden versterkt door het online platform op www.wiewatwaarridderkerk.nl. Dit 
platform wordt uitgebreid met een agendafunctie, waarin alle Ridderkerkse maatschappelijke, sociale en 
sportorganisaties hun aanbod kunnen vullen. Dan hebben de Ridderkerkse inwoners een goed overzicht 
van activiteiten per wijk of thema. Daarnaast zijn er pagina’s voor (nieuws-)berichten pagina, berichten 
over vraag en aanbod en prikbordadvertenties. 

De site biedt ook de mogelijkheid van subsites voor bijvoorbeeld de verschillende wijken. Zo komt er per 
wijk een heel duidelijk overzicht van alles wat met die wijk te maken heeft tot stand. Naast het 
organiseren van verschillende activiteiten door buurtverbinders, kunnen ook andere inwoners initiatieven 
plaatsen op het online platform. Ook de gemeente kan haar inwoners via dit online platform informeren. 
Voor de uitbreiding van de sociale kaart met deze modules is in de 1e tussenrapportage 2021 budget 
aangevraagd, 20.000 euro structureel en 20.000 euro éénmalig in 2021. 

http://www.wiewatwaarridderkerk.nl/
http://www.wiewatwaarridderkerk.nl/
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Momenteel zijn we gezamenlijk met de leden van de wijkoverleggen en overige vrijwilligers bezig om de 
startbijeenkomst Buurtverbinder voor te bereiden. Gezamenlijk wordt gekeken naar de invulling hiervan 
en de manier waarop we zoveel mogelijk geïnteresseerden kunnen informeren. Na de startbijeenkomst 
kunnen buurtverbinders zich aanmelden voor de training.  

Met de nieuwe modules van de sociale kaart kunnen we samen met de wijkoverleggen verder werken 
aan de ontwikkeling van de wijkdashboards. Met de wijkoverleggen kunnen we bepalen welke informatie 
over de wijk op de sociale kaart geplaatst kan worden. De buurtverbinders kunnen samen met de 
wijkoverleggen een rol spelen in het actueel houden van de informatie. 

Wij beschouwen motie 2020-84 Wijkdashboards hiermee als afgedaan. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris, de burgemeester, 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 

Bijlage: 

- Visie op e-participatie

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-07-09-RIB-Moties-Participatiebeleid-en-Wijkdashboards-visie-op-eParticipatie.pdf
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Betreft: Uitkomsten Prikker op de Kaart

Geachte raadsleden,

De inwoners van de gemeente Ridderkerk hebben aangegeven welke locaties zij binnen de gemeente als
verkeersonveilig ervaren. Dit hebben zij gedaan door het invullen van de online enquête tool Prikker op
de Kaart. In deze raadsinformatiebrief leest u de uitkomsten.

In totaal zijn er 687 enquêtes ingevuld en 1208 unieke prikkers geplaatst
856 keer is het gedrag in het verkeer genoemd als oorzaak van de onveilige situatie en 717 keer werd de
inrichting van de weg genoemd als oorzaak van de onveilige situatie. 63% van de respondenten heeft
thuis wonende kinderen. En 554 prikkers zijn geplaatst op een school-thuis-route.

Top 20 van meest genoemde locaties
Alle prikkers zijn verzameld, geclusterd en daaruit komt een top 20 van meest genoemde locaties. Wat
opvalt is dat bij 12 van 20 locaties het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie wordt genoemd. Alle
locaties liggen op een school-thuisroute en twee van de locaties liggen in de directe omgeving van een
school. Per locatie is aangegeven of er in 2019 ongelukken zijn gebeurd. Van het genoemde aantal is
nog niet duidelijk wat de aard, oorzaak en ernst van het ongeluk was. Hieronder leest u de top 20 met per
locatie aanvullende informatie:

1. Rotonde Vondellaan - Vltetlaan – Donkerslootweq
Er zijn 55 prikkers geplaatst. Bij 29% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 35% de infrastructuur en bij 36% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en de onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals de bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 vijf ongelukken gebeurd.

2. Kruising Sportlaan – Kievitsweq – Sportlaan
Er zijn 34 prikkers geplaatst. Bij 44% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 15% de infrastructuur en bij 41% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 twee
ongelukken gebeurd
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3. Weqvak Willem Dreesstraat – Koninqsplein – Schoutstraat
Er zijn 26 prikkers geplaatst. Bij 54% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 38% de infrastructuur en bij 8% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 twee
ongelukken gebeurd

4. T-kruisinq Rinqdijk - Benedenrijweq {Slikkerveer eind Oranjestraat)
Er zijn 24 prikkers geplaatst. Bij 29% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 42% de infrastructuur en bij 29% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 geen ongelukken gebeurd

5. Weqvak Bilderdijklaan – Huyqensplantsoen - Van Alphenstraat
Er zijn 18 prikkers geplaatst. Bij 44% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 11% de infrastructuur en bij 44% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie is in 2019 één ongeluk
gebeurd

6. T-kruising Rijnsinqel – Benedenrijweq
Er zijn 17 prikkers geplaatst. Bij 29% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 29% de infrastructuur en bij 41 % wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de auto’s,
vrachtauto’s en motoren. Op de locatie zijn in 2019 negen ongelukken gebeurd.

7. Kruising St. Jorisstraat – Molensteeg
Er zijn 16 prikkers geplaatst. Bij 44% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 13% de infrastructuur en bij 44% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de bromfietsers, auto’s, motoren, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 twee
ongelukken gebeurd.

8. Oversteek Burgemeester de Zeeuwstraat - Burgemeester Crezéestraat
Er zijn 14 prikkers geplaatst. Bij 21% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 50% de infrastructuur en bij 29% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 geen
ongelukken gebeurd.

9. T-kruising Benedenri,jweg - Rinqdijk - Randweg
Er zijn 14 prikkers geplaatst. Bij 29% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 21 % de infrastructuur en bij 50% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 drie
ongelukken gebeurd.
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10. Weqvak Rinqdijk - Kraanbaan
Er zijn14 prikkers geplaatst. Bij 64% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 14% de infrastructuur en bij 21 % wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden verooIzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromftetsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 geen
ongelukken gebeurd

11. T-Kruising Rijksstraatweq - Linnenstraat
Er zijn 13 prikkers geplaatst. Bij 8% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 62% de infrastructuur en bij 31 % wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 geen ongelukken gebeurd.

12. T-Kruising Vondellaan – Da Costalaan
Er zijn 13 prikkers geplaatst. Bij 54% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 15% de infrastructuur en bij 31 % wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto's, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 geen
ongelukken gebeurd.

13. Kruising Frans Halstraat – Jonkheer van Karnebeekweg – Meester Troelstrastraat
Er zijn 12 prikkers geplaatst. Bij 50% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 33% de infrastructuur en bij 17% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 twee
ongelukken gebeurd.

14. Rotonde Donkerslootweg – Erasmuslaan
Er zijn 13 prikkers geplaatst. Bij 67% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 25% de infrastructuur en bij 8% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie is er in 2019 één
ongeluk gebeurd.

15. Burgemeester de Gaaii Fortmanstraat - Jan Luykenstraat – Kerkweg
Er zijn 10 prikkers geplaatst. Bij 80% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 0% de infrastructuur en bij 20% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets. voetgangers, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie is er in
2019 één ongeluk gebeurd.



16. Kievitsweq – Benedenrijweq
Er zijn 10 prikkers geplaatst. Bij 60% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 30% de infrastructuur en bij 10% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals auto's, vrachtauto’s, motoren e.d. Op de locatie zijn in 2019 drie ongelukken gebeurd

17. Rotonde Jan Luykenstraat - Vondellaan – Bilderdijklaan
Er zijn 10 prikkers geplaatst. Bij 20% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 30% de infrastructuur en bij 50% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals de fiets, bromfietsers, auto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 zeven ongelukken gebeurd.

18. Weqvak Erasmuslaan - Huizinqastraat – Noordmansstraat
Er zijn 9 prikkers geplaatst. Bij 44% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 11 % de infrastructuur en bij 44% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers en auto’s. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s, motor e.d. Op de locatie zijn in 2019
geen ongelukken gebeurd

19. Dillenburqplein
Er zijn 9 prikkers geplaatst. Bij 0% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie
genoemd. Bij 33% de infrastructuur en bij 67% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig
voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 vier
ongelukken gebeurd.

20. Weqvak Erasmuslaan
Er zijn 9 prikkers geplaatst. Bij 22% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige
situatie genoemd. Bij 56% de infrastructuur en bij 22% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk
onveilig voor fietsers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals de fiets, auto’s en vrachtauto’s. Op de locatie zijn in 2019 drie ongelukken gebeurd

Veel van de genoemde locaties hadden we al in beeld
Deze zijn al genoemd of onderdeel van plannen en projecten zoals het Mobiliteitsplan, HOV visie,
onderzoek verkeersstructuur centrumring, herinrichting Erasmuslaan e.d. De locaties die nog niet bekend
waren, maken ons beeld over de verkeersveiligheid in Ridderkerk compleet.

De volledige vragenlijst en het rapport vindt u in de bijlage
Inwoners hebben, tussen 9 september en 12 oktober 2020, de Prikker op de Kaart in kunnen vullen. Dit
hebben zij gedaan door het plaatsen van een prikker op de kaart en het beantwoorden van een aantal
vragen. De volledige vragenlijst vindt u in de bijlage van deze brief. Alle geplaatste prikkers zijn
verzameld, geclusterd en daaruit is de eerder genoemde top 20 ontstaan. Voor alle locaties uit de top 20
is een factsheet gemaakt. Het volledige rapport vindt u in de bijlage. De uitkomsten van de Prikker op de
Kaart worden via de Blauwkai gedeeld met de inwoners. Wanneer we aan de slag gaan met de
individuele projecten zullen de betreffende bewoners en andere belanghebbenden betrokken worden
voor participatie.
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Bovenstaande informatie wordt verwerkt in het Verkeersveiligheidsplan Ridderkerk
Het rapport Prikker op de Kaart verwerken we in het Verkeersveiligheidsplan Ridderkerk, waarin ook de
kaders uit het Mobiliteitsplan Ridderkerk als 'kapstok’ aan bod komen. Daarnaast leggen we in het
Verkeersveiligheidsplan Ridderkerk ook de koppeling met de algemene verkeersveiligheidsingrepen die
mogelijk worden gemaakt door de subsidies vanuit het Ministerie van 1&W en de MRDH. Over deze
subsidieverstrekking en de algemene verkeersveiligheidsmaatregelen volgt een afzonderlijke
raadsinformatiebrief. De globale planning is hierbij als volgt:
• Eerste kwartaal 2021 : raadsinformatiebrief subsidieverstrekking voor verkeersveiligheid;
• Derde kwartaal 2021 : rapport Verkeersveiligheidsplan Ridderkerk

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema F h'

Bijlage:
Eindrapport Prikker op de Kaart Ridderkerk

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-02-19-RIB-Uitkomsten-Prikker-op-de-Kaart-eindrapport.pdf
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Betreft: Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau buitenruimte

Geachte raadsleden ,

In de raadsvergadering van 1 1 juli 2019 heeft u besloten om het onderhoudsniveau van wegen,
6etspaden, bebording, verkeersmeubilair, markering en lichtmasten te verhogen van niveau 'minimaal’
naar 'standaard’ in woongebieden en op doorgaande wegen. In 2020 is gestart met de uitvoering. Vorig
jaar bent u geïnformeerd over de voortgang via een raadsinformatiebrief d.d. 16 oktober 2020 (kenmerk
205644). In 2019 is de pilot 'frequentie-gestuurd groenonderhoud’ gestart in een aantal wijken. Deze
aanpak wordt sinds dit jaar in heel Ridderkerk toegepast. Ook hierover bent u geïnformeerd via een
raadsinformatiebrief d.d. 16 oktober 2020 (kenmerk 206306).

In deze brief stellen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen.

Meer onderhoud wegen en fietspaden
Door het extra incidentele budget voor planmatig onderhoud t/m 2023 kan er jaarlijks méér verharding
worden herstraat of worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Er zijn dit jaar al diverse weggedeeltes
en fIetspaden opgeknapt. Voor komend najaar staan nog een aantal wegen en fietspaden voor een
opknapbeurt in de planning. In bijlage 1 kunt u zien om welke wegen het in 2021 gaat. Het betreft vaak
gedeeltes van straten. Zo kunnen de locaties die het meeste onderhoud behoeven verspreid over de
gemeente worden aangepakt.

Ophalen markeringen
Diverse wegmarkeringen zijn de laatste tijd opgefïist met een nieuwe (verDlaag. Denk aan haaientanden,
aanduidingen 30km-zone en zebrapaden. Bijvoorbeeld op plaatsen van de Burgemeester de
Zeeuwstraat, Havenstraat, Ringdijk, Tarbot en Rijksstraatweg. Door het extra budget is het mogelijk om
méér markeringen op te halen dan voorheen, Later dit jaar volgen nog meer locaties. Op basis van
inspecties / eigen waarnemingen wordt het werk gebundeld en meerdere keren per jaar via de
raamovereenkomst bij de aannemer uitgezet.

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
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Opfris beurt lichtmasten
De lichtmasten met de meeste alg-aanslag worden schoongemaakt, ongeveer 600 stuks per jaar. In
Slikkerveer (o.a. Nassaustraat, Reijerweg, van Beethovenstraat) en Bolnes (o.a. Rijnsingel, Spuistraat,
Leklaan, Dijkje, Majubastraat) zijn deze zomer al bijna 200 lichtmasten schoongemaakt. Daarna volgen
de meest vervuilde lichtmasten in de andere wijken van Ridderkerk.

De kwaliteitsverbetering betreft een intensivering van het onderhoud van de bestaande lichtmasten in
Ridderkerk. Hierbij gaat het ook om het rechtzetten van masten die volgens kwaliteitsniveau 'standaard’
te scheef staan. Het aanbrengen van extra verlichting of nostalgische verlichting behoort niet tot het
standaard onderhoud. Hierover vindt altijd aparte besluitvorming plaats

Borden en verkeersmeubilair up-to-date krijgen
Hierover bent u op 30 april 2021 uitgebreid geïnformeerd via een informatiebrief (kenmerk 305651).
Samengevat staat daarin beschreven dat overbodige verkeersborden en palen dit jaar worden verwijderd .
Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. Het schoonmaken van de borden en het rechtzetten van de palen zal
daarna per wijk plaatsvinden en een aantal jaar in beslag nemen. In 2022 wordt het bordenbestand up-to-
date gemaakt door ontbrekende borden te plaatsen

G roenondertloud
Voorheen werden alleen de grootste stukken onkruid verwijderd uit de plantvakken. Het kwaliteitsniveau
was daardoor constant, maar het zag er nooit helemaal schoon uit. Door - zoals nu gebeurt - het onkruid
meerdere keren per jaar volledig te verwijderen , wordt nieuwe onkruidgroei sterker geremd. De
plantvakken worden 10x per jaar geschoffeld. Daarbij worden 3x per jaar alle plantenresten afgevoerd.
De andere keren mag de aannemer een gedeelte van het geschoffelde onkruid laten liggen

Door het zeer groeizame weer deze natte zomer, was er veel meer onkruidgroei dan voorgaande jaren
Bij een drogere zomer had het schQffelen op deze manier een beter beeld gegeven. Tussen de
schoffelrondes door kon het onkruid deze zomer soms een behoorlijk deel van het plantvak bedekken.

Het effect van de financiële investering in de andere manier van onderhoud is door deze natte zomer niet
altijd zichtbaar geweest. Maar als de aannemer zijn schoffelronde had gedaan waren er wel positieve
reacties van inwoners. Al het onkruid was immers geschoffeld, niet alleen pleksgewijs zoals voorheen.

Onkruid op verharding
Het onkruid op de verharding wordt ook op basis van frequentie verwijderd. Het onkruid in de straat krijgt
afwisselend een thermische handeling (3x per jaar) en wordt geborsteld (2x per jaar). Alleen bij het
borstelen wordt het onkruid daadwerkelijk afgevoerd en ziet de verharding er helemaal schoon uit. De
goten worden 5x per jaar geborsteld. Dit is van belang voor een goede waterafvoer. Door het straatvuil
kunnen de kolken, die het water afvoeren naar het riool of de sloot, verstopt raken. Het is van belang dat
mensen hun geparkeerde auto op een andere plek neerzetten als de borstelwagen komt. Als dit niet
gebeurt kan het onkruid niet worden verwijderd op die plek. Uiteraard groeide het onkruid op de
verharding ook welig deze natte zomer, waardoor het beeld anders was dan vorig jaar. Conform
raadstoezegging van 16 september jl. ontvangt u eind dit jaar een raadsinformatiebrief over een plan de
campagne voor de onkruidbestrijding in zomers met vergelijkbare weersomstandigheden als dit jaar

Wij gaan er van uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd over de stand van zaken rondom de
kwaliteitsverbetering van het onderhoud in de buitenruimte
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Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris de burgemeester,

@
W.J. Klaucke mw. A. Attema

Bijlage:
1. Planmatig onderhoud wegen 2021
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https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-10-08-RIB-Onderhoudsniveau-buitenruimte-onderhoud-wegen-2020.pdf


RIDDERKERK

Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a de griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Bijlage(n):

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer:
E-mailadres:
Datum:

205644

Mw. M. Heijboer
+31180451364

m.heijboer@bar-organisatie.nl
16 oktober 2020

1

Betreft: Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau grijs (verhardingen)

Geachte raadsleden,

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om het onderhoudsniveau van wegen, fietspaden,
bebording, verkeersmeubilair, markering en lichtmasten te verhogen van niveau 'minimaal’ naar
'standaard’ in woongebieden en op doorgaande wegen. In 2020 is gestart met de uitvoering. In deze brief
stellen wij u op de hoogte van de uitgevoerde werkzaamheden.

Opfrisbeurt lichtmasten
De lichtmasten met de meeste alg-aanslag zijn dit vooÖaar schoongemaakt. ongeveer 600 stuks. Iets wat
voorheen niet meer gebeurde als gevolg van het toenmalige kwaliteitsniveau 'minimaal’. Volgend jaar
wordt bekeken welke 600 lichtmasten dan in aanmerking komen.

De kwaliteitsverbetering betreft een intensivering van het onderhoud van de bestaande lichtmasten in
Ridderkerk. Hierbij gaat het ook om het rechtzetten van masten die volgens kwaliteitsniveau 'standaard’
te scheef staan. Het aanbrengen van bijvoorbeeld extra verlichting betreft geen onderhoud. Dit veHoopt
via aparte collegebestuiten als dit aan de orde is. De daaruit vooRkomende kosten en kostendekking
worden dan meegenomen in de P&C-cyclus.

Ophalen markeringen
Veel wegmarkeringen zijn begin van de zomer opgefrist met een nieuwe (verf)laag. Door het extra budget
was het mogelijk om méér markeringen op te halen dan anders, waardoor het gemiddelde
kwaliteitsniveau omhoog is gegaan. Omdat het budget structureel is verhoogd, kunnen er volgend jaar
ook voldoende markeringen worden opgehaald. Net als dit jaar, wordt er eerst een inspectie uitgevoerd
om te bekijken welke markeringen het meest zijn vervaagd.

Koningsplein 1
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Meer onderhoud wegen en fietspaden
Hetzelfde geldt voor de wegen en fietspaden. Door het extra budget voor planmatig onderhoud kan méér
verharding worden herstraat of worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Er zijn dit jaar al diverse
wegvakken opgeknapt. Voor komend najaar staat nog een aantal wegen en fietspaden voor een
opknapbeurt in de planning. In bijlage 1 kunt u zien om welke straten het gaat.

De kwaliteitsverbetering wordt dus behaald door het uitvoeren van méér planmatig onderhoud dan
voorheen. Dit betreft asfalterings- of bestratingswerk van meer dan 100 m2 aaneengesloten oppervlakten.
De kleinere stukken, veelal reparaties aan het wegdek of het vullen van scheuren in het asfalt, vallen
onder de noemer 'dagelijks onderhoud’. Hiervoor is een apart budget beschikbaar.

Planmatig onderhoud gaat ook niet over de integrale projecten waarbij een hele wijk op de schop wordt
genomen. Daarbij wordt de verharding vaak volgens een nieuw ontwerp volledig vervangen. Deze
projecten dragen zeker bij aan een mooier Ridderkerk en een kwaliteitsverbetering van de openbare
ruimte, maar worden gefinancierd vanuit een investeringskrediet.

Zoals destijds in de kanttekeningen van het raadsvoorstel aangegeven, is het niet mogelijk om het
kwaliteitsniveau van alle wegen en fietspaden in één jaar op niveau 'standaard’ te brengen. Hier is in
totaal 4 jaar voor uitgetrokken.

Tijdens de presentatie op 12 november 2019 in de commissiebijeenkomst 'samen wonen’ is een aantal
sprekende voorbeelden gegeven die de hoeveelheid verharding in Ridderkerk in perspectief plaatst tot
het beschikbare budget:

Met € 350.000 extra kunnen we - theoretisch – een gebied zo groot als de Prunuslaan (weg en
trottoir) opnieuw bestraten. De bestaande stenen en tegels worden daarbij herbruikt. Het gebied
is aangegeven op onderstaande kaart.

- Met de € 1.200.000 die al jaarlijks voor planmatig onderhoud beschikbaar was, kunnen we een
gebied zo groot als de Korhoen, Patrijs, Fazant en Rosmolen herstraten, waarbij de stenen
opnieuw worden gebruikt. Het betreffende gebied is op onderstaande kaart aangegeven.
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Zoals in bijlage 1 is vermeld, betreft het planmatig onderhoud meestal gedeeltes van een straat. Zodat
locaties die het meeste onderhoud behoeven, verspreid over de gemeente zo veel mogelijk kunnen
worden aangepakt.

Borden en verkeersmeubilair up-to+late krijgen
Wat betreft de borden en het verkeersmeubilair zijn buiten nog geen zichtbare extra maatregelen
uitgevoerd . Uiteraard worden vernielde of zwaar beschadigde borden altijd vervangen.

Dit jaar is wel alle bebording en verkeersmeubilair geïnventariseerd en beoordeeld door een externe
partij. Daarbij is niet alleen op het onderhoudsniveau gelet. Er is ook gekeken of er borden verwijderd
kunnen worden of dat er borden ontbreken volgens de verkeerswetgeving. Tevens is naar de
reflectieklasse van de verkeersborden gekeken. Dit najaar wordt een uitvoeringsplanning gemaakt, die
over een aantal jaar zal worden uitgespreid.

Er wordt gestart met een bordensanering. Overbodige borden en palen die nog te herbruiken zijn, kunnen
worden gebruikt voor de ontbrekende borden. Netto zullen er minder borden over blijven in Ridderkerk.
De volgende stap is het vervangen van borden die niet meer aan de reflectienormen voldoen. De insteek
is hier niet het kwaliteitsniveau, maar het veiligheidsaspect. Uiteraard zal de paal waar het te vervangen
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bord zich aan bevindt direct worden rechtgezet als deze scheef staat. Laatste stap is het op peil brengen
van het kwaliteitsniveau van de overige borden, door palen recht te zetten en borden schoon te maken.

Met name de bordensanering vraagt een zorgvuldig proces, waarbij ook wordt gekeken naar de
specifieke lokale situatie en geschiedenis van het bord. Een bord kan wettelijk gezien overbodig zijn
maar staat er wellicht met een speciale reden. Via de Blauwkai, website en social media zal over de
bordensanering worden gecommuniceerd.

Wij gaan er van uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd over de stand van zaken van de
kwaliteitsverbetering .

Hoogachtend ,
het college van burgemeester en wethouders van

de burgemees\er,

mw, A. Attema

Bijlage:
- Planmatig onderhoud wegen 2020

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2020-10-16-RIB-Stand-van-zaken-verhogen-onderhoudsniveau-verhardingen-planmatig-onderhoud-2020.pdf
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