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PvdA-GROENLINKS Ridderkerk – algemene beschouwing 2022 

Een oorlog in het grootste land van Europa heeft grote invloed op ons dagelijks leven en dus ook op de 
begroting van Ridderkerk. Onze generatie ondervindt voor het eerst wat schaarste is. De inflatie is 
torenhoog dus koopkracht staat onder druk. We realiseren ons nog maar weer eens hoe verslaafd we zijn 
aan fossiele brandstoffen. De noodzaak om te verduurzamen is nog nooit zo hoog geweest.  
De Oekraïne oorlog heeft er samen met andere conflicten in de wereld voor gezorgd dat er een grote 
stroom vluchtelingen ook richting Nederland komt. Voor mensen die huis en haard hebben moeten verlaten 
is het belangrijk dat wie in Ridderkerk Ruimhartig zijn en zorgen dat deze mensen zich welkom voelen in 
Ridderkerk. 
Financieel gezien staat Ridderkerk er goed voor aldus de wethouder financiën. Wel is dat omdat we 
wederom een forse greep uit onze spaarpot doen. Ruim 7 miljoen.  

Woningbouw versnellen met oog voor leefbaarheid 
In de huidige woningmarkt is het voor starters en mensen met een inkomen tot iets boven modaal steeds 
lastiger om een huis te kopen of te huren. Ook ouderen met een klein pensioen zitten vast op de huidige 
woningmarkt. De huizenprijzen zijn ondanks de lichte dip van dit moment explosief gestegen en de 
wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. Het moeilijk kunnen vinden van een betaalbare koop- of 
huurwoning is één van de redenen dat jongeren en andere Ridderkerkers naar andere gemeenten 
verhuizen. Willen we deze Ridderkerkers in Ridderkerk houden, dan zijn er snel meer betaalbare woningen 
nodig voor kopers, huurders en doorstromers die met voorrang worden toegewezen aan Ridderkerkers. De 
Ridderkerkse woningbouwopgave van 1150 woningen voor de komende jaren biedt daarvoor volop 
kansen. De gemeente heeft zelfs de ambitie om meer woningen te bouwen. Om de woningnood te 
verminderen, roept het kabinet gemeenten regelmatig op om versneld woningen te bouwen. Tegelijkertijd 
heeft het college aangegeven dat de ambtelijke capaciteit voor het in behandeling nemen van 
woningbouwplannen beperkt is en dat projecten daarom geprioriteerd moeten worden.   
V: is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken om het reeds geplande woningbouwprogramma 
versneld uit te voeren?  

V: is het college voornemens om de ambtelijke capaciteit voor het in behandeling nemen van 
woningbouwaanvragen en het begeleiden daarvan uit te breiden? 

In Ridderkerk moeten we serie werk maken van Verduurzamen van woningen. Zowel als bijdrage aan de 
Ridderkerkse klimaatdoelstellingen en om energiearmoede tegen te gaan.  
Met een duurzaamheidsfonds voor koopwoningen en bij huurwoning via de corporatie. 
Gelukkig is Wooncompas hard bezig met verduurzamen en ook met het vernieuwen van de voorraad.  

M: Voor alle woningen die niet op de nominatie staan als herstructurering, vindt PvdA-GROENLINKS dat 
deze minimaal energielabel B zouden moeten hebben. Daarvoor dienen we een motie in.  

Ridderkerk is geen Wassenaar aan de Waal. Van oudsher zijn veel mensen in Ridderkerk aangewezen op 
een sociale huurwoning. Het gaat om gewone Ridderkerkers met een inkomen rond modaal, zoals 
politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen. PvdA-GROENLINKS Ridderkerk vindt het belangrijk dat 
de sociale woningvoorraad op peil komt en blijft. Ridderkerk is met de provincie en andere gemeenten in 



Pagina 2 van 8 
 

gesprek over (het actualiseren van) de regionale woningmarktafspraken. In dat kader heeft Ridderkerk, net 
zoals andere gemeenten, een bod uitgebracht voor de omvang van de sociale woningvoorraad binnen de 
eigen gemeentegrenzen.  
V: waarom heeft het college er niet voor gekozen om dit bod eerst te bespreken in een 
commissievergadering en bent u bereid om dit de volgende keer wel te doen? In Maassluis is dit 
bijvoorbeeld al jaren de standaardprocedure.  
 
Bij het bouwen van woningen is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de mensen die er al 
wonen en dat het ook voor hen leefbaar blijft. Zo zijn inwoners bezorgd over de bouwplannen op het 
grasveld bij Prunusplantsoen, aan de Blaak en bij ’t Ronde Sant. Positief is het dat het college expliciet 
heeft uitgesproken dat Bolnes-Zuid open en groen blijft. Dit geldt wat ons betreft ook voor de Boomgaard 
aan de Noldijk.  
 
Groen 
Het groen in Ridderkerk gaat PvdA-GroenLinks aan het hart. Maar al te vaak zien we kwalitatief goed 
groen verdwijnen voor andere bestemmingen. De groenvisie welke in Ridderkerk is vastgesteld, is een 
goede richtlijn om het groen in Ridderkerk te koesteren. Echter dient er nog veel meer aandacht aan groen 
gegeven te worden aangezien het niet alleen biodiversiteit en het straatbeeld van Ridderkerk verbeterd, 
maar ook bijdraagt aan het opvangen van water bij hevige regenval, het zuiveren van de lucht en het 
verkoelen tijdens hete zomers (wat inmiddels niet alleen meer zomers zijn). Samen met BO1 dient PvdA-
GroenLinks een motie in om naast een onderhoudsprogramma voor het behoud van het bestaande 
bomenbestand ook een visie en ambitie voor de bomen van de toekomst op te stellen met daaruit 
voortvloeiend een plan van aanpak. 
 
Duurzaamheid 
Wat PvdA-GroenLinks betreft, wordt Ridderkerk een van de duurzaamste gemeenten van Nederland. 
Vooral in deze tijd met de energiecrisis, woningcrisis en klimaatcrisis, is duurzaamheid belangrijker dan ooit 
omdat het in vele gevallen ook de oplossing kan bieden. Duurzaamheid kan op vele manieren toegepast 
worden; qua wonen, leefruimte, mobiliteit en voedsel bijvoorbeeld. PvdA-GroenLinks zet zich op deze 
punten scherp in. PvdA-GroenLinks dient bijvoorbeeld samen met de CU een motie in om een proef in te 
zetten met slimme bandenpompen in Ridderkerk. Ook speelt de vleesindustrie een grote rol in de productie 
van broeikasgassen en zo aan de opwarming van de aarde.  
M: PvdA-GroenLinks Ridderkerk dient een motie in om de door de gemeente geregelde catering te 
veranderen van vlees als standaard naar vegetarisch. 
 
Bestaanszekerheid 

Bestaanszekerheid is het fundament onder een inclusieve samenleving, en het staat onder druk. Niet 
alleen de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen maar ook de zekerheid van betaalbaar 
wonen, toegang tot betaalbare zorg en de mogelijkheid om een financiële buffer op te bouwen die nodig is 
voor onverwachte noodzakelijke uitgaven. Noodzakelijke voorwaarden om als mens te kunnen ontwikkelen 
en mee te doen in de samenleving. De SER adviseert om te investeren in Brede welvaart, waaronder 
zekerheid van werk en inkomen en toekomstig verdienvermogen.  
Gemeenten hebben een belangrijk rol te vervullen als vangnet voor inwoners met een laag inkomen en als 
toegang naar zorg.  
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Inclusie  
Een inclusiviteitstoets bij elk besluit maakt Ridderkerk toegankelijker voor mensen met een beperking en 
gaat ingevoerd worden naar aanleiding van de motie (2021-144) van PvdA-Ridderkerk. Meer aandacht is 
nodig voor inclusie en welbevinden van LHBTI+ inwoners die in Ridderkerk opgroeien en wonen. Met CDA 
dienen wij een motie in om minimaal een keer per jaar een schouw te organiseren om de toegankelijkheid 
van de openbare ruimte te bekijken. 
 
Blijvend aandacht voor vrijwilligerswerk en mantelzorgers 
PvdA-GROENLINKS Ridderkerk vraagt weer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers. En spreekt 
waardering uit voor hun werk en betrokkenheid. Bureaucratische werkzaamheden zouden hen niet teveel 
moeten belasten, de organisaties en vrijwilligers verdienen meer steun. 
Vrijwilligers zijn in onze ogen geen gratis werknemers en werk- en baanverdringing is dan ook een 
aandachtspunt.  
Door de terugtrekkende overheid, het adagium van langer zelfstandig en zelfregie zijn meer mensen 
aangewezen op hun eigen netwerk. Mantelzorgers raken vaker overbelast. Het is de vraag of 
mantelzorgers in Ridderkerk wel voldoende ondersteuning krijgen. Steun is meer dan een Pluim. Snel 
leveren van huishoudelijk ondersteuning draagt bij aan steun aan de mantelzorgers. 
 
Een ijskoud feest 
PvdA-GROENLINKS Ridderkerk is een groot voorstander van evenementen in alle wijken van Ridderkerk. 
Evenementen dragen bij aan ontmoeting tussen jong en oud. Wij spannen ons zoals bekend al meerdere 
jaren in voor de terugkeer van de geliefde schaatsbaan op het Koningsplein. Na de twee teleurstellingen 
van de voorgaande jaren, lijkt het erop dat dit jaar EINDELIJK de ijzers weer kunnen worden 
ondergebonden.  
De gemeente heeft een financiële garantstelling gegeven voor de organisatie van de schaatsbaan 
waardoor de voorbereidingen in volle gang zijn. Dit naar aanleiding van een door ons ingediende motie 
(2022-5) die unaniem is gesteund door de gehele raad. Het is de bedoeling dat alle schoolklassen straks 
een keer gratis kunnen schaatsen en dat inwoners met een smalle portemonnee een flinke korting krijgen 
op het toegangskaartje. Begin volgend jaar gaan we kijken naar het energieverbruik en overige kosten om 
te zien of er in 2023 weer een schaatsbaan gerealiseerd kan worden. Een mooi evenement voor velen om 
zorgen even te vergeten en een bijzonder jaar af te sluiten.  
 
Goed werk voor iedereen 
Bedrijven zetten mensen met of vanuit een uitkering in op kortlopende contracten van een halfjaar. De 
werkgever ontvangt een bonus maar het resulteert niet vaak in een vaste baan voor de Ridderkerker. Er 
zijn nu veel vacatures, dus lijkt het mogelijk om meer mensen te laten uitstromen naar aantrekkelijk en 
passend werk met een langdurig contract. Wij verwachten dat de gemeente inzet op het benutten van 
talenten van mensen, door versterking van vaardigheden en het behalen van diploma’s.  
Voor mensen die niet (meer) mee kunnen komen en wel graag willen werken kan een sociale werkplaats 
een goed alternatief zijn.  
V: Op welke wijze maakt de gemeente het mogelijk dat (nieuwe) inwoners in de Participatiewet hun 
beroepsvaardigheden versterken en diploma’s halen? 
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Meer maatwerk toepassen met de Kostendelersnorm 
Er zijn te weinig woningen en in veel woningen wonen kleine huishoudens. De kostendelersnorm maakt 
woningdelen onaantrekkelijk. Wie in de bijstand zit en gaat samenwonen met iemand met een eigen 
inkomen of spaargeld raakt zijn uitkering kwijt en wordt zo ineens volledig afhankelijk van de nieuwe 
huisgenoot. Ook als het een broer betreft of vanwege mantelzorg. Mensen met een beperking zijn ook 
aangewezen op de bijstand.  
Uit angst voor hun financiële situatie zien mensen daarom af van mantelzorg of relaties.  
In Tilburg is een pilot gestart van een jaar waarbij mensen met een uitkering een halfjaar zonder gevolgen 
kunnen samenwonen. De resultaten zijn goed. Met ruime meerderheid is in de voorgaande begrotingsraad 
een motie (2021-138) van PvdA Ridderkerk aangenomen om meer maatwerk toe te passen bij de 
Kostendelersnorm. Het overleg dat gevraagd is om in het eerste kwartaal 2022 met deskundigen over de 
ervaringen in Ridderkerk en mogelijkheden die benut worden in andere gemeenten te spreken, heeft nog 
niet plaatsgevonden. Wij dienen samen met EVR een tweede motie in waarin wij het college verzoeken 
een pilot te doen en zo meer ruimte te maken t.a.v. de Kostendelersnorm. 
 
Wachten op hulp 
Er zijn wachtlijsten en wachttijden in het Sociale Domein. Bij de jeugdhulp en jeugdzorg, bij de aanvraag 
voor Huishoudelijk Hulp, bij de aanvraag voor dagbesteding en begeleiding, bij de aanvraag Wmo vervoer. 
Huisartsen en organisaties zijn veel te tijd kwijt met het regelen van zorg voor kwetsbare inwoners. Het 
bereiken van de juiste contactpersoon bij de gemeente blijft moeilijk. Ook spoedprocedures bieden geen 
soelaas meer. Wanneer inwoners, mantelzorgers, organisaties of huisartsen niet actief de gemeente 
benaderen duurt de wachttijd het langst, met schrijnende situaties tot gevolg.  
Wachttijden moeten daarom worden weggewerkt om te beginnen in de eigen BAR-organisatie.  
Er zijn ook wachtlijsten voor zorg bij andere organisaties waar onze inwoners van afhankelijk zijn. Een 
besluit over een aanvraag Herindicatie bij de zorgverzekering duurt bijna vijf maanden nadat de aanvraag 
compleet is ingeleverd. In die maanden ontvangt de inwoner onvoldoende zorg omdat zorgleveranciers 
terughoudend zijn met leveren van zorg zolang de bekostiging niet zeker is.  
T: Garandeert het college dat er geen zorgafhankelijke inwoner tussen wal en schip valt? 
 
Versterk de positie van de inwoners 
Een belangrijke pijler in het beleid is het Wijkteam. Het college heeft vorig jaar in de beantwoording van 
onze vragen uitgesproken dat men de Wijkteams niet wenst te evalueren. Vraag blijft waarom niet? De 
positie van inwoners in het Sociale Domein is niet sterk. Clientondersteuning blijft onverminderd belangrijk.  
Opvallend is dat er volgens het verslag van de Bezwaar en Beroepscommissie geen klachten waren in het 
Sociaal Domein. Klachten en opmerkingen worden ambtelijk afgehandeld. 
T: is het college bereid toe te zeggen om een klanttevredenheidtoets uit te voeren ten aanzien van deze 
ambtelijke afhandeling? 
 
Actief tegengaan van armoede, eenzaamheid en depressies 
Door corona en de hoge energierekeningen redden meer mensen het niet meer die het voorheen prima 
alleen af konden. Om schulden, depressies en eenzaamheid te voorkomen in deze groep zou de gemeente 
de minimaregelingen (tijdelijk) meer open kunnen stellen voor de groep tot 130%. En schulden opkopen 
zodat voorkomen wordt dat deze exponentieel stijgen door alle incassokosten en deurwaarderskosten. Het 
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houdt mensen in hun kracht.  Dit is het moment voor de gemeente om uitreikend te zijn en juist deze groep 
te leren kennen.  
 
Busje komt zo of busje komt op tijd 
De sociale eenzaamheid onder 65plussers blijft stijgen. Ontmoeting en gezelligheid zijn belangrijk. 
Het doelgroepen vervoer blijft aandacht vragen. Ouderen zijn gebaat bij een actief en sociaal leven.  Een 
groot deel van de Wmo ritten wordt stipt gereden, wat betekent dat het busje arriveert in het afgesproken 
half uur. Deze ‘stiptheid’ blijft aandacht vragen. Een busje dat een inwoner s avonds laat een uur buiten 
laat wachten laat een nare herinnering achter. In de zomer is zonder aankondiging wijziging aangebracht in 
de roosters met meer ongemak tot gevolg voor de reizigers. Wij verwachten van het college dat zij na de 
ervaringen in het verleden een sterkere vinger aan de pols houden. 
 
Sociale steun en keuvelkracht 
Elke wijk heeft bijna een vrijwilligersrestaurant waar mensen tegen een klein vergoeding samen kunnen 
eten of bijvoorbeeld een koffieclub. Ouderen en nieuwe inwoners geven aan het een gemis te vinden dat er 
geen overzicht is van de locaties en tijden van deze restaurants en ontmoetingsplaatsen.  
In Buurtcirkels kunnen inwoners elkaar ontmoeten en tot steun zijn. Niet elke wijk heeft een buurtcirkel 
terwijl de werkwijze bewezen effectief is. Om te bereiken dat een Buurtcirkel mogelijk is in elke wijk dienen 
we met de CU een motie Buurtcirkel in. 
V: Kan het college zorgen dat er een overzicht komt van de mogelijkheden voor ontmoeting in Ridderkerk?  
 
Armoede beperkt kinderen en hun toekomst 
In Ridderkerk groeien meer dan duizend kinderen op in armoede (Armoedemonitor), de verwachting is dat 
het aantal sindsdien is gestegen. 
Kinderen en jongeren ervaren uitsluiting als zij basale zaken missen, uit de toon vallen bij hun 
leeftijdgenoten of als zij niet mee kunnen doen met activiteiten. Ook schamen zij zich om leeftijdgenoten 
thuis te ontvangen. Schulden, echtscheiding, het verlies van een baan, slechte woonomstandigheden of 
dreigende huisuitzetting leiden tot spanningen, instabiele levensomstandigheden en multiproblematiek bij 
kinderen 
en jongeren thuis.  
 
Manifest Kinderarmoede 
Steeds meer huishoudens geven aan de eindjes niet meer aan elkaar te kunnen knopen. Een op de drie 
huishoudens zit financieel klem vanwege de gestegen kosten en ervaart structurele financiële stress. Uit 
onderzoek blijkt dat de kansenongelijkheid voor kinderen en jongeren is toegenomen. Dat zet hun 
gezondheid en hun inkomensperspectief onder druk. Veel kinderen en jongeren geven aan zich eenzaam 
te voelen. Schaamte over en het effect van een laag inkomen kan dit versterken.  
Het Maatschappelijk Burgerplatform heeft een Manifest opgesteld waarin aandachtspunten en maatregelen 
staan over Kinderarmoede. Armoede heeft op kinderen een langdurig effect, ook psychosociaal. Als 
volwassenen wordt er meer zorg en steun gevraagd. De gemeente kan een belangrijke rol spelen om deze 
effecten te verminderen en de veerkracht van ouders en kinderen te versterken.  
PvdA-GROENLINKS Ridderkerk dringt erop aan dat het wijkteam meer tijd voor samenwerking met de 
scholen en klantmanagers inkomen en werk krijgt. Dat het Lokaal Zorg Netwerk meer capaciteit krijgt. En 
dat de gemeente meer actie onderneemt om de effecten van armoede bij kinderen te verminderen. 
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M: De motie Kinderen UIT de armoede roept het college op om maatregelen te nemen om effecten voor 
(nieuwe) kinderen in armoede te verminderen. 

Leven en leren leven 
De zorgen en stress die armoede met zich meebrengt zet bij kinderen de ontwikkeling van hun (executieve) 
functies (impulsbeheersing, emotieregulatie, besluitvorming en werkgeheugen) onder druk. Dit vergroot het 
risico op een minder goede taal- en cognitieve ontwikkeling, lagere schoolprestaties en voortijdig 
schoolverlaten. Opgroeien in armoede belemmert kinderen en jongeren bovendien ernstig in hun sociaal-
emotionele ontwikkeling. Ook hebben zij een groter risico op psychosociale problemen, probleemgedrag, 
slechte gezondheid en op de langere termijn op jeugdcriminaliteit en -werkloosheid en armoede op 
volwassen leeftijd. 
Al met al schaadt het opgroeien in armoede de ontwikkeling van kinderen en jongeren ernstig en beperkt 
het hun toekomstperspectief. 

M: De motie Sterke Kinderen roept op om een plan te ontwikkelen om de veerkracht van kinderen en 
jongeren te versterken. 

It takes a village to raise a child 
Verreweg de meeste Ridderkerkse kinderen en jongeren doen het gewoon goed, bij ca 15% gaat het niet 
goed.   
Wanneer het thuis niet lekker loopt, jongeren zich niet lekker in hun vel voelen, kunnen jongeren gevoelig 
zijn voor ongewenste verleidingen. En op steeds jongere leeftijd. Ongeveer 400 Ridderkerks jongeren 
vallen in een hoog risicoprofiel voor criminaliteit en 60 daarvan zijn goed in beeld.  
PvdA-GROENLINKS Ridderkerk wenst dat er meer werk wordt gemaakt van preventie door bijvoorbeeld 
meer jongerenwerkers meer uren óp straat’ aanwezig te laten zijn. Ouders meer te begeleiden en te 
ondersteunen naar voldoende en stabiel gezinsinkomen. De versterkte samenwerking met de scholen is 
een goede stap. PvdA-GROENLINKS Ridderkerk vindt dat we actief en preventief moeten zijn en als het 
mis is gegaan langduriger goede nazorg moeten leveren. Met Leefbaar Ridderkerk dienen wij een motie in 
om jeugdcriminaliteit tegen te gaan onder andere door gerichte preventie. 

Bermudadriehoek: Bijstand Werk Schulden 
Na een kortlopend contract vraagt iemand een uitkering aan. Uitkeringen worden na een aantal weken 
verstrekt, het voorschot denkt de vaste lasten niet waardoor rekeningen niet op tijd kunnen worden betaald. 
Wanneer later de uitkering met terugwerkende kracht wordt gestort, blijven er schulden door de 
aanmaningskosten die zijn ontstaan en niet worden gecompenseerd door de gemeente.  
Ook de bejegening blijft een aandachtspunt. Een goed uitgangspunt blijft: Behandel de ander zoals je zelf 
behandelt wilt worden. 

Hulp op de goede plek 
PvdA-GROENLINKS Ridderkerk vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden moeten 
dragen. Door het abonnementstarief zijn meer mensen met een hoog inkomen die voorheen zelf hun hulp 
in de huishouding betaalden naar de gemeente gekomen. Het rijk compenseert die toestroom niet. Het is 
belangrijk dat door deze toestroom de hulp aan mensen die hulp nodig hebben en het niet zelf kunnen 
betalen niet onder druk komt. PvdA-GROENLINKS Ridderkerk is voorstander van een 
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inkomensdraagkracht-toets en vraagt het college om deze wanneer mogelijk ook in Ridderkerk in te 
voeren. 

Open dag gemeente 
In veel wijken zijn inwoners en ondernemers ontevreden over de communicatie met de gemeente. PvdA-
GROENLINKS Ridderkerk pleit daarom voor een gedragen en laagdrempelige communicatie met inwoners 
en ondernemers. Dat vraagt om betere afspraken tussen de gemeente, inwoners, ondernemers, 
wijkoverleggen en platforms. Goede communicatie en participatie aan de voorkant zorgt voor meer 
betrokkenheid en positiviteit. Dit voorkomt kritiek en verrassingen achteraf. En draagt bij aan het 
vertrouwen in het gemeentebestuur. Om te laten zien wat de gemeente allemaal voor werk doet, zien wij 
graag dat de gemeente en haar diensten een open dag organiseren. Een open dag biedt inwoners en 
ondernemers de kans om vragen te stellen aan ambtenaren en ambtenaren de kans om in gesprek te gaan 
met inwoners en ondernemers. Dit kan een waardevolle bijdrage leveren aan het contact tussen 
inwoners/ondernemers en de gemeente.  
V: is het college bereid om de mogelijkheden te bekijken om in 2023 een dergelijke open dag te 
organiseren en dit bijvoorbeeld in combinatie te doen met een open dag bij de brandweer en/of de 
vrijwilligersmarkt?  
V: wanneer wordt de evaluatie van de participatie-instrumenten met de raad besproken en komt het college 
met voorstellen tot verbetering? 

Help lokale ondernemers! 
Ondernemers worden geconfronteerd met sterk oplopende energie- en grondstofprijzen, huurverhogingen 
en krapte op de arbeidsmarkt. Dit terwijl zij de klap van de coronacrisis nog niet te boven zijn. Mkb-experts 
luiden de noodklok. In Ridderkerk heeft Bakkerij van der Waal, een familiebedrijf van meer dan 100 jaar 
oud, recent haar faillissement aangevraagd. Het is de verwachting dat het daar niet bij blijft. Tijdens de 
coronacrisis hebben gemeenteraad en college verschillende maatregelen genomen om ondernemers naast 
en in aanvulling op landelijke maatregelen financieel te ondersteunen. De Subsidieregeling 
huurcompensatie corona is daarvan lokaal het bekendste voorbeeld. Deze regeling hield in dat 
ondernemers gedurende een bepaalde periode een korting konden krijgen op hun huur of dat deze zelfs 
helemaal werd kwijtgescholden. Verhuurder en gemeente droegen hier gezamenlijk hun steentje aan bij. 
Nu ondernemers opnieuw het water aan de lippen staat, vindt PvdA-GROENLINKS Ridderkerk het 
belangrijk dat naast de al aangekondigde landelijke maatregelen ook de gemeente doet wat mogelijk is om 
ondernemers in deze voor hen financieel zware tijd te ondersteunen. Dit om ervoor te zorgen dat 
Ridderkerk ook in de toekomst een levendige en vitale gemeente blijft.  
M: wij dienen een motie in waarin we het college vragen om een steunpakket van maximaal  
€ 250.000 beschikbaar te stellen voor Ridderkerkse mkb-ondernemers in de geest van de Subsidieregeling 
huurcompensatie corona.  

Geluidscherm in het Oosterpark 
PvdA-GROENLINKS Ridderkerk vraagt al langere tijd aandacht voor de leefbaarheid in en rond het 
Oosterpark. De leefbaarheid die door het toenemende wegverkeer en de bomenkap in het park steeds 
verder onder druk staat. In de vorige raadsperiode heeft de raad ingestemd met een geluidscherm van 6 
meter hoog langs de A15. Dit scherm kan in de toekomst eventueel verhoogd worden naar 8 meter. De 
komst van het scherm is het resultaat van de inspanningen van 3VO.Biotoop en andere betrokken 
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inwoners en is door de gemeente met alle toetsers en bellen bekend gemaakt. Nu in het coalitieakkoord 
staat dat de plannen voor het Oosterpark heroverwogen gaan worden, staat de komst van het scherm op 
de tocht. Wij vinden dat het college alles op alles moet zetten om het geluidscherm te realiseren. Belofte 
maakt schuld.  

Aandacht voor Sportpark Bolnes 
SV Bolnes, RLTC en de hondenvereniging hebben mooie plannen om het Sportpark Bolnes te 
verduurzamen en te laten uitgroeien tot een extra ontmoetingsplek voor de wijk. Een al in de vorige raads- 
en collegeperiode aangekondigde visie voor het Sportpark Bolnes is telkens uitgesteld. In het 
collegeprogramma is over het Sportpark Bolnes nu het volgende opgenomen: ‘we staan voor een invulling 
met een combinatie van wonen en sporten’. PvdA-GROENLINKS Ridderkerk roept het college op om in 
deze periode samen met verenigingen en inwoners met een plan te komen voor een toekomstbestendig 
Sportpark Bolnes, dat na vaststelling ook spoedig uitgevoerd zal worden. Een kunstgrasveld voor SV 
Bolnes is daarbij voor ons een pré.  

Kwaliteit dienstverlening 
De capaciteit in de BAR-organisatie staat onder druk door krapte op de arbeidsmarkt, de wisseling van 
medewerkers en de voorgestelde ontvlechting van de organisatie. Er is veel onrust, een groot verloop, veel 
uitstroom van ervaren medewerkers en daardoor veel (dure) inhuur. De BAR-organisatie is opgericht om 
een mogelijke verplichte gemeentelijke fusies af te wenden en om meer deskundigheid in vaste dienst te 
kunnen nemen, tegelijkertijd werd er een bezuiniging doorgevoerd op andere delen. Ontvlechting brengt 
veel onrust en veel kosten met zich mee. PvdA-GROENLINKS Ridderkerk spreekt uit dat ook tijdens het 
ingeslagen proces de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners niet onder druk mag komen te 
staan. En dat we op korte termijn duidelijkheid en een wenkend perspectief moeten geven aan de 
ambtenaren.  

Tot slot 
In Ridderklerk maakt het niet uit waar je geboren bent, wat je achtergrond of opleiding is of van wie je 
houdt. De PvdA-GROENLINKS Ridderkerk vertrouwt op een gemeentebestuur, beleidsmakers en inwoners 
met een warm hart en een verstandig hoofd. Wij danken de ambtenaren voor hun inzet om een begroting 
voor het komende jaar te presenteren.  
En wensen de raad en het college veel wijsheid en collegialiteit toe bij het bespreken ervan.  

Namens PvdA-GROENLINKS Ridderkerk, 
Jeroen Rijsdijk , Björn Ros, Arianne Ripmeester, Melindy Dirks 

inhoudsopgave



Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

Hart voor Ridderkerk 

Algemeen 

Waar hebben wij hart voor? Hoe zien wij onze toekomst? Welke opgaven liggen er voor? Als wij deze vragen 
aan willekeurige inwoners van Ridderkerk stellen, dan moeten wij erop rekenen dat we verschillende 
antwoorden krijgen.    

Zo zal een gevluchte Oekraïense vrouw haar gedachten laten gaan naar de situatie van haar geboorteland. 
Wat haar eigen toekomst betreft zijn er vooralsnog alleen nog maar vragen. Is er ooit nog een mogelijkheid 
om terug te gaan? Hoe zal de oorlog zich ontwikkelen? Waar ligt haar toekomst?   

Voor een man die zich plotseling geconfronteerd weet met een ernstige ziekte, zijn eerder gemaakte 
toekomstplannen plots niet meer bereikbaar. Goede zorg, de zoektocht naar een effectieve behandeling zijn 
nu waardevolle zaken geworden. Wat zal de toekomst hem brengen?     

En neem bijvoorbeeld het gezin waar het voorschot van de energierekening niet meer € 90,- maar € 330,- 
per maand bedraagt. Het is fijn dat het Rijk in een prijsplafond heeft voorzien, maar ook de boodschappen 
zijn duurder geworden. Hoe kunnen zij de hoge inflatie het hoofd bieden en voorkomen dat er in de nabije 
toekomst betalingsproblemen ontstaan?   

Deze en andere crisissen hebben direct of indirect invloed op het leven van alledag. Nu is vanuit de 
oorspronkelijke betekenis een crisis een moment van de waarheid, waarop een beslissing moet worden 
genomen die van grote invloed is op de toekomst. Maar die toekomst is voor ons verborgen. Dat maakt het 
ook zo onzeker.   

Onzeker, als je de toekomst in eigen hand wilt nemen. Als wij denken dat ons leven maakbaar is en dat wij 
de crisis zelf wel even kunnen oplossen. Wat ons betreft is er een betere weg, namelijk om in vertrouwen en 
afhankelijk van God de toekomst tegemoet te treden. In de wetenschap dat Hij alle dingen regeert en 
bestuurt. Dan is Zijn toekomst de onze. Dat biedt hoop en geeft rust.   

In plaats van dan maar achterover te gaan leunen en af te wachten, is het adagium: bidden en werken. 
Zonder de illusie te hebben dat we voor elk probleem een oplossing hebben, is het wel ons streven te doen 
wat in ons vermogen ligt en ook nog verantwoord is. En dat geldt voor alle andere onderwerpen die er binnen 
onze gemeente spelen en aandacht behoeven. Dat brengt ons bij de verschillende raadsstukken van 3 
november 2022.   

De beleidsarme begroting en de 2e Tussenrapportage 2022 laten veel overeenkomsten zien met dat wat in 
de voorgaande jaren aan beleid is ingezet. Tegelijk zijn ook de verschillende (financiële) uitdagingen 
zichtbaar, zoals op het terrein van de jeugdzorg. Maar gelukkig is er ook ruimte om te investeren. 
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Het Collegeprogramma 2022-2026 is wat de SGP betreft een uitstekende vertaling van het coalitieakkoord. 
Daarbij onderstreept de video over het collegeprogramma het enthousiasme van het college. Maar liefst 252 
‘bouwstenen’ zijn benoemd en maken dat de handen uit de mouwen kunnen worden gestoken. 
  
De SGP doet mee! 
 

Belangrijke aandachtsgebieden  
  
Over een aantal onderwerpen willen we in het algemeen een opmerking maken, een vraag stellen of met 
een motie komen.   
  

• De doorontwikkeling van de BAR-organisatie is in een stroomversnelling gekomen. Hoe je het ook 
went of keert, uiteindelijk blijft het doel dat de SGP voor ogen had onveranderd: hoe kan de 
Ridderkerkse burger beter worden bediend? Dit neemt niet weg dat de financiële gevolgen onduidelijk 
zijn en deze situatie voor de ambtelijke organisatie allesbehalve prettig is. Wij spreken ons vertrouwen 
uit dat het college en betrokkenen er alles aan zullen doen om dit proces tot een zo goed mogelijk 
einde te brengen, waarbij wij nadrukkelijk vragen bijzondere aandacht te hebben voor de positie en 
toekomst van ambtenaren. Hiertoe doen wij dan ook een motie in. Kunt u een toelichting geven 
op de huidige stand van zaken?   

• Veiligheid krijgt terecht topprioriteit. Meer camerabewaking, uitbreiding van het aantal boa’s, het 
inzetten op strenge handhaving en bijvoorbeeld het hanteren van een ‘lik op-stuk-beleid’ zijn allemaal 
zaken die bijdragen aan een betere leefbaarheid en gevoel van veiligheid. En juist ook het benoemen 
van de problemen per wijk, maakt dat er per wijk aan verschillende zaken prioriteit kan worden 
gegeven. Deze aanpak staan wij voor. Daarbij vinden we het van belang dat de politie in Ridderkerk 
goed zichtbaar en bereikbaar is. Daarom is het goed er in Ridderkerk een politiepost wordt gevestigd.  

• Het college verdient een compliment als het gaat om het beheersbaar houden van de gemeentelijk 
woonlasten. Juist in tijden van stevige inflatie, is het te prijzen dat ten opzichte van de primitieve 
begroting de woonlasten volgend jaar nog lager uitvallen dan geraamd.  Nu de prijzen met tientallen 
euro’s oplopen, is dit meer dan welkom Daarbij is de financiële armslag van de gemeente van dien 
aard dat er ruimte is om te investeren in zaken die ertoe doen.  

• De SGP waardeert het dat de jaarlijkse Mantelzorgpluim verhoogd wordt van € 75 naar € 100,-, Het 
is bijzonder hoe vele Ridderkerkers als mantelzorgers en pleegouders dagelijks het verschil maken. 
Zowel mantelzorgers met lichte als met zwaardere mantelzorgtaken verdienen ondersteuning, 
bijvoorbeeld via wijkvoorzieningen of hulp via de wijkverpleging en respijtzorg.  

• Wij waarderen de inspanningen van het college binnen het Sociaal domein. Bijramingen op het vlak 
van maatwerkdienstverlening en bijzondere bijstand laten zien dat we Ridderkerkers willen helpen. 
Ook het vroegtijdig signaleren van armoede- en schuldenproblematiek verdient blijvend aandacht. 
Het is daarbij van belang dat minima die aanspraak kunnen maken op de door het Rijk beschikbaar 
gestelde energietoeslag, ook daadwerkelijk worden bereikt. Ziet u nog mogelijkheden om deze 
kwetsbare groep extra te attenderen op deze toeslag?  
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• De SGP is blij met de ambities van het college op het terrein van wonen. Er zijn inmiddels al heel wat 
woningen opgeleverd, maar daar moeten er gezien de inbreidingsmogelijkheden nog flink wat bij 
kunnen komen. Terecht wordt bij nieuwbouw ingezet op maximaal 30% sociale woningbouw met een 
maximale toewijzing aan lokaal woningzoekenden. Het is goed dat er ook wordt geïnvesteerd in het 
behoud en de verbetering van de open, groene gebieden die Ridderkerk zijn aantrekkelijke, dorpse 
karakter geven. En al is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld, wij gaan ervan uit dat de 
voorbereidingen onverminderd doorgaan om daar uiteindelijk als gemeente met succes mee aan de 
slag te kunnen.   

• De SGP kijkt uit naar het nieuw op te stellen participatiebeleid. Het is een van de bouwstenen die bij 
kan gaan dragen aan het vertrouwen tussen overheid en burger. Daarnaast vinden wij het ook nodig 
om op onze eigen rol als raadslid te reflecteren. In hoeverre dragen wij in onze contacten bij aan het 
helder overdragen van spelregels en het neerzetten van reële verwachtingen?   

• Ondernemers zijn welkom in Ridderkerk. Ze vormen de ruggengraat van onze economie. Het is 
daarom goed het vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden. Bedrijfscontactfunctionarissen spelen 
hierin al jaren een belangrijke rol en dat moet zo blijven. Het is belangrijk startende ondernemers een 
kans te geven. Ook biedt bijvoorbeeld het AGF-cluster volop kansen om mensen weer aan het werk 
te helpen of in samenspraak met scholen stages mogelijk te maken. Verder is het van belang de 
aantrekkelijkheid van onze verschillende winkelcentra en winkelstrips te verbeteren.  

• Het is noodzakelijk dat de verkeersveiligheid van onze wegen en straten onverminderd aandacht 
krijgt. Ook het inrichten van uniforme schoolzones waarderen wij daarom als heel positief. Twee 
oversteeklocaties verdienen wat de SGP betreft prioriteit als het gaat om het creëren van een veiligere 
oversteek. Het gaat om de voetgangersoversteekplaatsen nabij Klimop Centrum en de 
voetgangersoversteekplaats nabij het viaduct van de Sportlaan ter hoogte van de bushalte (achter 
het Maximacollege). Nu is er sprake van bijna-ongelukken, maar erger dient voorkomen te worden. 
Daarom dienen wij samen met Partij 18PLUS een motie in om maatregelen te nemen.  

• De SGP vindt het van groot belang dat Ridderkerk door goed Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 
per bus wordt ontsloten. Daarbij zijn wij van mening dat ook het maatwerkvervoer per buurtbus als 
volwaardig openbaar vervoer moet worden gezien. Binnen de MRDH dient hier dan ook sterk op te 
worden aangedrongen om dit als openbaar vervoer te faciliteren en financieel te ondersteunen. 
Daarnaast zien wij ook de noodzaak voor een tweede waterbushalte bij Bolnes.  

• De SGP vindt het positief dat wat betreft het onderhoud in de buitenruimte wordt ingezet op de 
uitbreiding van de werkzaamheden door eigen (wijkploegen). Ziet u daarmee ook mogelijkheden 
om deelname van mensen met een beperking mogelijk te maken of mensen met een uitkering 
aan een baan te helpen?   

• De SGP hecht eraan te onderstrepen dat het onderhoudsniveau van de buitenruimte, en in het 
bijzonder het openbaar groen, op het gewenste niveau te brengen. Uit de beantwoording van onze 
vragen blijkt dat een beheerplan groen wordt opgesteld, maar dat niet duidelijk is of de begrote 
middelen toereikend zullen zijn. Wij kijken met belangstelling uit naar het beheerplan, waarbij we 
ervan uitgaan dat creatief wordt nagedacht hoe het gewenste niveau te bereiken en vervolgens te 
behouden.  
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• Het is een goed streven om op basis van de te ontwikkelen instrumenten en het optimaliseren van
het afvalplan de afvalscheidingspercentages verder te verbeteren. Kunt u aangeven aan welke
instrumenten wordt gedacht? Daarnaast krijgen wij uit de samenleving signalen dat de papierbak
veel sneller vol is dan dat deze wordt opgehaald. Ook tegen de achtergrond van een toename van e-
commerce en online retailing vragen wij u met een motie te onderzoeken of op deze ontwikkeling
kan worden ingespeeld.  Hiermee kan namelijk ook worden voorkomen dat mensen papier en karton
alsnog bij het restafval stoppen.

• Voor de SGP is de vitalisering van wijken voor Ridderkerk op de middellange termijn een van de
belangrijke opgaven. Daarom is het goed dat dit college de eerste stappen zette om in aanvulling op
de Woonvisie werk te maken van een toekomststrategie om wijken met een verouderd eenzijdig
woningaanbod een kwaliteitsimpuls te geven. Wij kijken uit naar de strategie en zijn benieuwd op
welke wijze gemeente, corporaties en andere belanghebbenden kunnen worden uitgedaagd om met
deze opgave aan de slag te gaan.

• De SGP vindt de betaalbaarheid van de energietransitie een belangrijk thema. Op dit moment wordt
toegewerkt naar de Regionale Energie Strategie 2.0 (RES 2.0). Elke twee jaar is er een update en in
juli 2023 moet het eerstvolgende document gereed zijn. Kunt u aangeven op welke wijze de raad
de komende periode tijdig betrokken wordt bij de totstandkoming van dit document? Zodat
wordt voorkomen dat pas achteraf wensen en bedenkingen kunnen worden ingediend, die vervolgens
niet meer in de strategie kunnen worden verwerkt.

• Wat betreft de wijk Bolnes is in het verleden gezegd dat een collectief warmtenet een voor de hand
liggende keuze is voor de vervanging van aardgas. Er wordt door sommigen zelfs gesuggereerd dat
een warmtenet eigendom van de inwoners zou moeten worden. Dit terwijl er juist landelijk geluiden
zijn te beluisteren dat deze in publieke handen moeten komen. Los van deze discussie vragen wij
ons of een warmtenet in de wijk Bolnes nog wel zo’n logische keuze is, nu de voor de hand liggende
aansluiting op het Rotterdams warmtenet niet mogelijk blijkt omdat Rotterdam voorlopig het net niet
doortrekt richting Beverwaard en Bolnes. Ligt voor de hand om nu ook een all electric wijk als
oplossing te gaan onderzoeken?

De SGP kijkt uit naar de antwoorden op onze bovenstaande vragen en wil het college van B&W en de 
ambtelijke organisatie hartelijk bedanken voor de beantwoording van de vele vragen die al eerder zijn gesteld 
en beantwoord. 

Tot slot wensen wij het college van B&W, de (burger)raadsleden, de ambtelijke organisatie en alle inwoners 
Gods zegen toe. 

SGP-fractie Ridderkerk 

Nb: vragen en moties zijn vetgedrukt en cursief weergegeven. 

inhoudsopgave



Leefbaar Ridderkerk Algemene Beschouwingen 2022 

Leefbaar Ridderkerk dient weloverwogen geen schriftelijke Algemene Beschouwingen in dit 

jaar. Een en ander wordt toegelicht tijdens de vergadering. 

inhoudsopgave
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Algemene Beschouwingen 2022 CDA Ridderkerk 

Beste raadsleden, college, overige lezers thuis, 

Namens het CDA Ridderkerk willen wij allereerst de gemeenteraad, het college en 
de ambtenaren complimenteren en een woord van dank uitspreken, voor wat er in 
het afgelopen jaar tot stand is gebracht. 

Begin dit jaar zijn er in Ridderkerk de verkiezingen geweest. Ondanks het verlies van 
een zetel zijn wij toch gevraagd om aan te schuiven voor het gesprek om te komen 
tot een nieuwe coalitie. Een mooi proces waarin we samen met Partij 18PLUS, SGP 
en de VVD uitvoerige gesprekken hebben gevoerd over allerhande onderwerpen en 
ontwikkelingen die spelen binnen Ridderkerk. Dat alles heeft geleid tot het mooie 
coalitieakkoord “Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk”. 

Het coalitieakkoord is nu vertaald naar het collegeprogramma 2022-2026 “Hart voor 
een toekomstbestendig Ridderkerk”. In het collegeprogramma vinden we veel van 
onze speerpunten terug. Punten die onze vier pijlers, publieke gerechtigheid, 
gespreide verantwoordelijk, solidariteit en rentmeesterschap, raken. Voorbeelden 
hiervan zijn de zondagsrust, omzien naar elkaar en veiligheid. 

Dat onze toekomst niet altijd goed te voorspellen is blijkt ook dit jaar weer. Het is een 
jaar onder hoogspanning geweest en dat duurt nog steeds voort. We gaan van de 
ene crisis naar de andere crisis: Corona, het klimaat, woningen, asiel, de 
energiecrisis, stikstof en de oorlog in Oekraïne. 
De meest urgente is wel de crisis van de bestaanszekerheid, kunnen we onze 
energierekening nog wel betalen, blijft er nog geld over voor de boodschappen. Dit is 
de huidige realiteit voor heel veel mensen, voor gezinnen met een laag of modaal 
inkomen maar ook voor mkb’ers die met hard werken hun brood verdienen. 

Helaas hebben we zeer recent het bericht ontvangen dat de lokale ondernemer, 
bakkerij Van der Waal, na 112 jaar zelf het faillissement heeft aangevraagd. 

Vraag aan het college: wat voor acties worden er ondernomen om met de 
ondernemers uit Ridderkerk goed in gesprek te blijven en daar waar nodig de 
helpende hand te bieden? 

Het is dan ook zaak dat we inspelen op al deze ontwikkelingen en omzien naar 
elkaar. Dit sluit echter niet uit dat we ook met de lopende ontwikkelingen binnen 
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Ridderkerk verder willen. De actuele zaken spelen nu maar we moeten ook naar de 
toekomst kijken en zorgen dat we daar ook de goede keuzes voor maken. 
 
CDA Ridderkerk begrijpt heel goed dat, door de opstapeling van problemen, het voor 
veel inwoners vaak moeilijk is om de juiste keuzes te blijven maken. De kosten van 
levensonderhoud stijgen en we willen ook een zekere mate van leefcomfort 
handhaven.  
Voor sommige inwoners was het al lastig om de eindjes aan elkaar te knopen maar 
door de stijging van de kosten van levensonderhoud wordt dit voor een nog grotere 
groep lastig. De stijging van de kosten van levensonderhoud wordt voor een groot 
deel veroorzaakt door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Hiermee dringt deze 
oorlog dan ook onze huizen binnen, de grootste bestaanszekerheidscrisis sinds vele 
decennia. 
 
Onze solidariteit met eenieder die het moeilijk heeft of heeft moeten vluchten uit 
zijn/haar land moet gepaard gaan met nationale solidariteit en verbondenheid. 
 
Vrede, recht en democratie zijn onbetaalbaar. ‘Een volk dat voor tirannen 
zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht’.  
 
De sterkste schouders moeten de zwaarste last dragen. Maar hoe moeilijk is dat als 
je ook zelf in een situatie verkeert waar de nood hoog is en je niet het gevoel hebt 
dat je de sterkste schouders hebt. 
 
In Den Haag worden deze problemen ook onderkend en worden er nu vele 
maatregelen genomen die in het teken staan van solidariteit en bestaanszekerheid. 
Goed dat we er nu met z’n allen voor zorgen en dat we omzien naar elkaar. 
Deze crisis raakt heel veel mensen. Jonge gezinnen, tweeverdieners in hun eerste 
baan, gezinnen met kinderen, AOW’ers. Het is daarom goed dat er voor deze grote 
groep maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de inflatie te dempen, de 
koopkracht zoveel als mogelijk te herstellen, en de stijging van de (kinder)armoede te 
voorkomen. 
 
Als we als gemeente Ridderkerk deze crisis willen aanpakken dan moeten we de 
impasse doorbreken en de handen ineenslaan. Minder ik, meer wij. We kunnen 
blijven kijken hoe de verschillende crisissen zich verder ontwikkelen, maar het is nu 
ook aan ons, hier in Ridderkerk, om daar daadwerkelijk op te reageren. 
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Vraag aan het college: wat voor acties worden er ondernomen om scherp te blijven 
letten op de inwoners in Ridderkerk die, ondanks alle maatregelen, tussen wal en 
schip dreigen te raken? Er zullen altijd bijzondere situaties voordoen, maar laten we 
daar ook de maatwerkoplossingen voor bieden. 
 
Het reageren doen we door concrete actiepunten te benoemen om het leef- en 
werkklimaat in Ridderkerk in stand te houden en waar nodig te verbeteren. 
 
Veel van deze punten heeft CDA Ridderkerk al kunnen benoemen in het 
coalitieakkoord die zich door hebben vertaald naar concrete punten in het 
collegeprogramma 2022-2026 
 
De visie van het CDA Ridderkerk willen we hieronder, vanuit de vier pijlers van het 
gedachtegoed van het CDA, verder uiteenzetten. 
 
Rentmeesterschap 
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt CDA Ridderkerk zich geroepen 

tot zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze 

(voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan 

ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet 

voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.  

 
Het financieel beleid is op dit moment op orde en dat willen we als CDA Ridderkerk 
ook naar de toekomst toe zo houden. Het uitgangspunt hierbij is dat er een 
structurele dekking van de kosten moet zijn, zorgvuldigheid, transparantie en 
gematigde lokale lasten. 
 
Op het gebied van cultuur vinden we het belangrijk dat we ons cultureel erfgoed 
goed bewaren. Voorbeelden hiervan zijn het landgoed “Huys ten Donck” maar ook 
bijvoorbeeld de woningen rondom de Kerksingel.  
Daar waar mogelijk zetten we ons in om de van oudsher gezichtsbepalende panden 
te behouden, voorbeelden hiervan zijn de schoolmeesterswoning aan de Kerkweg en 
de Huishoudschool aan de Koninginneweg. Deze laatste twee zullen mogelijk niet in 
hun oude glorie hersteld worden maar het cultureel erfgoed willen we ook zeker in de 
nieuwe gebouwen prominent laten terugkomen. 
Als Ridderkerk mogen we ook trots zijn op de cultuurhistorische panden die we 
hebben en CDA Ridderkerk is dan ook voorstander voor het meer uitdragen van 
deze historie door middel van cultuurborden met bewegwijzering van ons erfgoed 
langs de snel- en ingangswegen van Ridderkerk. 
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Ook de natuur heeft de afgelopen jaren de nodige aandacht gekregen en zal dat, als 
het aan het CDA Ridderkerk ligt, ook de komende jaren krijgen. 
De Corona pandemie heeft ons wel geleerd hoe belangrijk het is om in onze directe 
omgeving voldoende mogelijkheden te hebben om te recreëren. Het is daarom zaak 
dat de groene kraag die Ridderkerk heeft in stand te houden. Daarnaast willen we 
ook meer inzetten op betere groenvoorziening in de wijken. De openbare 
groenstroken kunnen beter benut worden door bijvoorbeeld bloemrijk bermbeheer en 
door middel van een aangepast maaibeleid kunnen we de biodiversiteit bevorderen. 
 
Als het gaat om het goed doorgeven van de natuur aan onze kinderen moeten we 
ook zeker actief aan de slag met klimaatbeleid, de energietransitie en duurzaamheid. 
 
Dit is een grote maatschappelijke opgave die de draagkracht van de gemeente te 
boven gaat. Toch willen en moeten we samen met de inwoners van Ridderkerk 
kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe de inwoners hier zelf ook beperkt ik kunnen 
bijdragen. De bijdrage die Ridderkerk kan leveren is verwoord in de Regionale 
Energie Strategie (RES-regio Rotterdam Den Haag). 
 
CDA Ridderkerk is groot voorstander van het toepassen van de “Zonneladder”. Eerst 
opwekking van zon-energie middels zonnepanelen op daken en kiezen voor 
meervoudige duurzaamheid. Schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel 
gebruik ingezet. Bijvoorbeeld het overkappen van parkeerterreinen met 
zonnepanelen, opwekken van windenergie en zon-energie op dezelfde percelen. 
 
Voor het verduurzamen van woningen wilt het CDA Ridderkerk een 
duurzaamheidsfonds oprichten. Hier kunnen de inwoners en ondernemers gebruik 
van maken als zij hun woning of bedrijf willen verduurzamen, bijvoorbeeld door het 
aanbrengen van isolatie. 
 
Gespreide verantwoordelijkheid 
Voor CDA Ridderkerk begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, 

buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren 

allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en 

organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid 

het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft 

volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe 

dingen geregeld moeten worden. 
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Participatie blijft altijd een punt van aandacht en moeten we zorgvuldig mee om 
gaan. In het collegeprogramma 2022-2026 staat ook duidelijk aangegeven dat dit 
een actiepunt is. Als het tenslotte gaat om het vormen van de gemeente Ridderkerk 
is dat iets dat we samen moeten doen. 
 
Ook de participatie met en door jongeren willen we als CDA Ridderkerk blijven 
stimuleren. Dit was o.a. de reden dat we als CDA Ridderkerk vier jaar geleden een 
motie hebben ingediend voor een kinderburgemeester. We hebben de afgelopen 
jaren een kinderburgemeester gehad die haar rol fantastisch heeft opgepakt en 
daarvoor willen we ook hier nogmaals de complimenten geven! 
 
Vraag aan het college: hoe staat het met de zoektocht naar een nieuwe 
kinderburgemeester? 
 
Voor een goede participatie moet ook de informatievoorziening vanuit de gemeente 
op orde zijn. Als CDA Ridderkerk kijken we uit naar de uitvoering van onze motie 
rondom wijkdashboards. 
 
Het verenigingsleven is voor CDA Ridderkerk belangrijk. Verenigingen zijn met al 
hun vrijwilligers het cement van de samenleving. Het onderdeel uitmaken van een 
vereniging draagt bij aan het gemeenschapsgevoel en kan ook het gevoel van 
eenzaamheid verminderen. Deze verenigingen kunnen rekenen op ondersteuning 
van de gemeente. Ook ondersteunen we culturele verenigingen en verbeteren de 
zichtbaarheid van deze verenigingen in samenwerking met maatschappelijke 
partners. 
 
Als CDA Ridderkerk hebben we ons jaren ingezet voor een nieuwe locatie van de 
Loods en de Gooth en we kijken uit naar het moment wanneer deze nieuwe locatie 
eindelijk gerealiseerd wordt. 
 
Vraag aan het college: wat is de stand van zaken rondom de nieuwbouw Loods, 
Gooth en RTV Ridderkerk? 
 
Naast het actief meedoen van onze inwoners aan het verenigingsleven is het ook 
zaak dat we oog hebben voor de groep inwoners die moeilijk kunnen aanhaken. Het 
percentage laaggeletterdheid in Ridderkerk is 11%, zaak om hier wat aan te doen. 
CDA Ridderkerk wilt dat kinderen bij de start van het basisonderwijs zo min mogelijk 
achterstand hebben, daarom moeten we blijven investeren in Voorschoolse 
Educatie. 



Pagina 6 van 11 

 

 
In de huidige tijden is het voor lokale ondernemers moeilijk. Als gemeente moeten 
we er alles aan doen om ons centrum, de winkelcentra en de diverse winkelstrips in 
stand te houden. Dat moeten we doen door leegstand zien te voorkomen maar ook 
te zorgen voor een aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. 
Op die manier kunnen we de lokale ondernemers helpen. 
 
Publieke gerechtigheid 
CDA Ridderkerk staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming 

van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons 

allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De 

overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet 

zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. 

 
Veiligheid is een zaak van iedereen. CDA Ridderkerk wil de veiligheidsproblemen in 
de gemeente samen met onze partners (politie, brandweer, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en burgers) aanpakken door preventie, toezicht en 
handhaving. 
Voor een echte veilige samenleving hebben we meer nodig dan alleen handhaving. 
Voor het terugdringen van (jeugd)overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is 
samenwerking tussen zorg, onderwijs, burgers en maatschappelijke organisaties 
vaak essentieel. 
 
We moeten ons thuis beschermd en geborgen voelen, dit geldt nog meer voor 
kwetsbare groepen. Het gezin als hoeksteen van de maatschappij. Het gezin als de 
plek waar je opgroeit en waar je alles leert wat je later nodig hebt. Het is daarom 
belangrijk dat we dit in stand houden, beschermen en versterken want dat thuis staat 
steeds vaker onder druk.  
 
Voor jonge gezinnen is de combinatie van werken en zorgen een hele opgave. Ook 
de kosten voor levensonderhoud zijn steeds hoger geworden. Eén gewoon inkomen 
van een leraar of verpleegkundige is al lang niet meer genoeg om jezelf en je gezin 
te onderhouden, een betaalbaar huis te vinden en de studie van je kinderen te 
betalen. Een op de negen kinderen groeit op in armoede en gezinnen met 
middeninkomens merken steeds vaker dat ze buiten alle regelingen vallen en voor 
alles de volle mep moeten betalen. 
 
Vanuit een veilig thuis is het ook belangrijk dat we als gemeente Ridderkerk veilig 
zijn en een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. 
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CDA Ridderkerk richt zich in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een 
grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel 
in de samenleving. Het is dan ook goed om waar te nemen dat de inwoners van 
Ridderkerk zelf hier ook actief mee aan de slag zijn. Zo zijn er de buurt WhatsApp-
groepen en buurtouders die jongeren aanspreken. Initiatieven die het CDA toejuicht 
en verder wil uitbreiden. 
Dit geldt ook voor de samenwerking met buurtpreventie, boa’s en de wijkagenten. 
Een mooi samenwerkingsverband waarbij wij ons blijven inzetten voor de 
professionalisering en de inzet van boa’s, minimaal 1 boa per wijk, en pleiten we 
ervoor dat iedere wijk in Ridderkerk minimaal 1 wijkagent heeft. 
Daarnaast zijn we als CDA Ridderkerk blij dat ons speerpunt voor het aanschaffen 
van een tweede Mobiele Camera Unit (MCU) is opgenomen in het 
collegeprogramma 
 
Op het gebied van preventie kunnen we veel doen.  
Als CDA Ridderkerk dienen we voor dit onderwerp dan ook een motie in om hier 
concreet invulling aan te geven. De motie betreft de huidige fietsenstallingen en 
bushaltes aan bij de Rotterdamseweg, die moeten naast een goede opknapbeurt ook 
veiliger worden gemaakt. 
 
Een belangrijk onderwerp voor het CDA Ridderkerk is de verkeersveiligheid. 
Iedereen moet zich veilig op straat kunnen bewegen, of het nu gaat om voetgangers, 
fietsers of automobilisten. In 2020 is er een actie ‘Prikker op de kaart’ geweest 
waarbij alle Ridderkerkers locaties hebben kunnen aangeven die verkeersonveilig 
zijn. Uit deze actie is een top 20 gekomen en deze locaties wil het CDA Ridderkerk 
aanpakken om te verbeteren. 
We investeren in goed verlichte oversteekplaatsen en verder wordt er onderzocht 
welke ontbrekende schakels er zijn in de wandel- en fietsroutes om hier vervolgens 
een actieplan voor te realiseren. Tevens wordt ook de kwaliteit van de voet-, fiets- en 
wandelpaden verbeterd 
 
De gemeente Ridderkerk moet goed bereikbaar blijven en vanuit Ridderkerk moeten 
we ook makkelijk naar de ons omringende dorpen en steden kunnen reizen. CDA 
Ridderkerk zet zich in voor een goed openbaar vervoer waarbij een goede 
aansluiting moet zijn tussen de HOV-lijnen en de buurtbussen. Daarnaast willen we 
maatwerkvervoer sterker op de agenda krijgen bij de MRDH en willen we een directe 
verbinding van en naar station Barendrecht. 
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Als middel van openbaar vervoer hebben we ook nog de waterbus waarbij we naast 
de halte in Slikkerveer ook een halte in Bolnes willen realiseren. Daarnaast willen we 
ook kijken wat de mogelijkheden zijn om Ridderkerk te laten aansluiten bij de 
watertaxi vanuit Rotterdam. 
Als het gaat om mobiliteit vanuit Ridderkerk, daar dient CDA Ridderkerk een motie 
voor in om de doorstroming vanaf de A38 richting de Van Brienenoordbrug te 
bevorderen. 
 
Door de locatie van de gemeente Ridderkerk is het niet verwonderlijk dat er veel last 
is van geluidshinder. Een probleem dat zich, gelet op alle ontwikkelingen, moeilijk 
laat oplossen. Aan de ene kant moeten we meer woningen gaan bouwen wat 
betekent dat er meer vervoersbewegingen gaan ontstaan en aan de andere kant 
willen we de geluidshinder verminderen. Het CDA Ridderkerk zal zich de komende 
jaren sterk maken om de geluidsoverlast de komende jaren te verminderen. 
 
Een ander onderwerp dat ons allemaal raakt is de krapte op de woningmarkt, een 
probleem dat niet alleen Ridderkerk raakt maar heel Nederland. 
 
We willen er aan de ene kant alles aan doen om voor iedereen een woning te 
realiseren die voldoet aan de wensen. Aan de andere kant kunnen we onszelf de 
kritische vraag stellen of ons dat ooit gaat lukken. In het huidige tempo zal ons land 
in 2050 22 miljoen inwoners tellen, een groei waar we niet tegenop kunnen bouwen. 
Maar goed, niets doen lost het probleem ook niet op dus moeten we hier actief mee 
aan de slag en hebben we als CDA aangegeven om in ieder geval aan de slag te 
gaan met het realiseren van 1000 extra woningen in Ridderkerk. Het is dan ook goed 
dat volgens de nieuwe Huisvestingswet gemeenten voor 50% woningen mogen 
toewijzen aan inwoners van de eigen gemeente. Een goede stap om 
woningzoekenden uit Ridderkerk ook daadwerkelijk een kans te geven op een 
woning in Ridderkerk. 
 
Binnen Ridderkerk zijn de opties voor nieuwe woningen beperkt. Daar waar de 
mogelijkheden wel zijn moeten we die benutten. Bij nieuwbouwprojecten vragen we 
aandacht voor multifunctionele en toekomstbestendige bouw, zodat het gebouw later 
omgevormd kan worden naar een andere bestemming op basis van de 
veranderende behoeftes en demografische ontwikkeling. Bij het herontwikkelen van 
gestapelde woningen moeten we zeker kijken wat de mogelijkheden zijn om meer 
woningen hiervoor in de plaats terug te laten komen. Dit alles wel gerelateerd aan 
het huidige karakter van ons dorp dat we in stand willen houden. 
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Bovenal hecht het CDA aan waarden en traditie. De zondag is een dag voor rust, 
bezinning en ontmoeting. Dit kan door bijvoorbeeld een kerkdienst te bezoeken maar 
ook door tijd met familie en gezin door te brengen, actief te zijn bij de sportvereniging 
of met vrijwilligerswerk. Het CDA Ridderkerk vindt deze waarden en tradities 
belangrijk. Het CDA is tegen zondagsopenstelling van winkels in de gemeente. 
 
Solidariteit 
CDA Ridderkerk zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. 

Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk, We leven niet alleen voor 

onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van 

sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De 

persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA vindt onderlinge 

verbondenheid tussen mensen belangrijk. 

 
Het welbevinden van mensen staat voor het CDA Ridderkerk centraal. Mensen zijn 
daarvoor op de eerste plaats zelf verantwoordelijk. 
De opgave van de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties, 
verenigingen en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor alle 
Ridderkerkers. Sport zorgt voor beweging maar het verbindt ook mensen. 
 
Een van de belangrijkste speerpunten waar we als CDA Ridderkerk op willen acteren 
is de armoede. Hierbij gaat het niet alleen om de direct zichtbare armoede maar 
zeker ook over de verborgen armoede. Armoede die, gelet op de huidige 
energiecrisis, zich in vele lagen van de bevolking laat gelden. 
 
De gezinnen met jonge kinderen die, vanwege de financiële nood, hun kinderen die 
laptop niet kunnen geven. Of nog erger, de kinderen zonder een goed ontbijt naar 
school laten gaan. De ene vorm van armoede is ook beter zichtbaar als de andere. 
Het is taak voor ons als gemeentebestuur om deze groeperingen te herkennen en 
daar actie op te nemen. 
 
Zoals ik hierboven al aangestipt heb, hoe kunnen we van onze eigen inwoners 
verlangen dat ze vluchtelingen gaan opvangen als ze zelf de eindjes niet aan elkaar 
kunnen knopen. We moeten zorgen dat onze eigen inwoners weer meer rust in hun 
leven en meer financiële armslag krijgen.  
 
Armoede brengt ook vaak eenzaamheid met zich mee. Mensen schamen zich voor 
hun situatie en dat maakt dat ze minder gaan meedoen met de samenleving. Veelal 
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ook ingegeven door het feit dat ze geen of onvoldoende middelen hebben om mee te 
doen. 
CDA Ridderkerk wilt zich inzetten om deze ontwikkeling tegen te gaan. We moeten 
deze Ridderkerkers vroegtijdig gaan herkennen zodat we samen met hen de 
problemen kunnen gaan bespreken en tot oplossingen kunnen komen. Binnen 
Ridderkerk willen we proberen de inwoners uit hun isolement te halen met een 
aanbod van voldoende en passende activiteiten en goede openbare voorzieningen. 
 
In onze zorg voor de ouderen, gehandicapten, chronisch zieken of andere 
hulpbehoevenden zijn de mantelzorgers de zachte kracht in de zorg. Extra aandacht 
kan worden gegeven aan jonge mantelzorgers, zij worden vaak over het hoofd 
gezien. 
Als CDA Ridderkerk zijn we trots op alle mantelzorgers en al het zorgzame werk dat 
zij doen. Wij vinden het dan ook een goede zaak dat de jaarlijkse Pluim in de vorm 
van een Ridderkerkpas verhoogd is naar een tegoed van € 100,-. 
 
Iedereen in Ridderkerk moet mee kunnen doen. Dat is het standpunt dat wij als 
gemeente hebben ingenomen toen wij in 2016 positief hebben gestemd over de 
uitvoering van het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. Deze 
actie heeft in 2019 en 2020 nog een vervolg gekregen met het aannemen en 
ondertekenen van het manifest ‘Iedereen doet mee’. 
Om dit punt nog verder op te pakken dient het CDA Ridderkerk hiervoor een motie in 
om jaarlijks een schouw te organiseren en hiervoor Ridderkerkers met een 
lichamelijke beperking uit te nodigen.  
 
Daarnaast geldt dat zolang er organisaties zoals de voedsel-, kleding- en fietsenbank 
nodig zijn we ervoor moeten zorgen dat deze organisaties goed gefaciliteerd worden. 
 
Tot slot 
 
Als Ridderkerkse samenleving staan we de komende jaren voor grote veranderingen. 
 
We noemen de verduurzaming met daaraan gekoppeld een circulaire economie en 
een ingrijpende energie-transitie die ons te wachten staat. Hierbij is essentieel dat we 
dit gezamenlijk met alle inwoners oppakken. Een enorme complexiteit, die veel van 
ons vraagt zoals onder andere zelfredzaamheid. 
De invoering van de Omgevingswet, wat betekent dat meer regelgeving decentraal 
kan worden bepaald. Op zich een vereenvoudiging van regelgeving maar dat gaat 
ook gepaard met een grotere lokale verantwoordelijkheid. 
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Een maatschappij waar helaas niet iedereen even gemakkelijk in zal kunnen 
meekomen. 

Daarom moet wij met elkaar samen op weg, naar een nieuwe tijd, met gelijke kansen 
voor iedereen. 

We wensen daarom bij dit alles heel Ridderkerk en daarbij het college, de raad en de 
ambtenaren Gods zegen toe. 

Ton Overheid en Victor Mijnders 

Vragen aan het college: 
- wat voor acties worden er ondernomen om met de ondernemers uit

Ridderkerk goed in gesprek te blijven en daar waar nodig de helpende hand te
bieden?

- wat voor acties worden er ondernomen om scherp te blijven letten op de
inwoners in Ridderkerk die, ondanks alle maatregelen, tussen wal en schip
dreigen te raken? Er zullen altijd bijzondere situaties voordoen, maar laten we
daar ook de maatwerkoplossingen voor bieden.

- hoe staat het met de zoektocht naar een nieuwe kinderburgemeester?
- wat is de stand van zaken rondom de nieuwbouw Loods, Gooth en RTV

Ridderkerk?

inhoudsopgave
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Algemene Beschouwingen 2022 - ChristenUnie Ridderkerk 

Vooraf 
We leven in een bijzondere tijd. In Nederland, Europa en zelfs op wereldwijde schaal vallen we van de ene crisis in de 
ander. We hadden in 2008 eerst een bankencrisis die een financiële crisis, en daarna een diepe economische crisis 
werd. De oorlog in Syrië brak uit en we kregen een asielcrisis. 
Steeds duidelijker werd hoe we onze planeet aan het opbranden zijn en onszelf in een klimaatcrisis hebben gestort. 
We zitten in een stikstofcrisis omdat we te veel willen doen op een te klein stukje van deze aarde, met alle gevolgen 
voor de schepping. 
Ruim twee jaar geleden overviel de coronacrisis ons, een crisis die grote sporen heeft nagelaten. De zorgcrisis die er 
al was is hierdoor alleen maar groter geworden. En terwijl de coronacrisis op z’n eind liep, viel Rusland Oekraïne 
binnen. Met grote gevolgen voor de mensen Oekraïne, de stabiliteit van Europa, onze veiligheid en onze 
energievoorziening. En mede daardoor zijn we nu beland in een grondstoffencrisis en koopkrachtcrisis en – opnieuw 
– in een crisis in de opvang van vluchtelingen.

De koopkrachtcrisis er een die veel mensen direct raakt, ook in Ridderkerk. Dat maakt dat we ook in Ridderkerk hier 
stevig op in moeten zetten, en niet alleen afwachten wat er in Den Haag gebeurt en wordt afgesproken. Het vraagt 
om acuut en direct handelen, maar vooral een visie voor de langere termijn. Een richting, een helder ideaal voor het 
Ridderkerk van de toekomst. Voor een lokale overheid die naar haar inwoners omziet. Voor een samenleving die de 
ruimte krijgt om naar elkaar om te zien. Zodat inwoners weer voelen dat de overheid te vertrouwen is, en samen met 
hen door deze onzekere tijden heen wil komen. Als ChristenUnie willen we ons hiervoor lokaal inzetten. Ons 
verkiezingsprogramma met de titel 'Samen recht doen‘ is daarbij onze leidraad.  

Beschouwing 
In deze voorliggende Algemene Beschouwingen kijken we vooral vooruit naar de komende vier jaar. We reflecteren 
op het collegeprogramma 2022-2026 dat ook ter debat staat tijdens de begrotingsraad van 3 november 2022. Deze 
reflectie doen we aan de hand van ons eigen programma dat de titel ‘Samen Recht Doen’ heeft.  

Maar allereerst willen we het college complimenteren met de heldere weergave van de vertaling van het gesloten 
coalitieakkoord naar actiepunten die het college de komende vier jaar van plan is uit te gaan voeren. Het document is 
over het algemeen heel leesbaar en navolgbaar. Ook het promotiefilmpje dat hiervoor is gemaakt zien we als mooie 
toevoeging voor de communicatie naar onze inwoners. Ook willen we een woord van dank brengen aan de ambtelijke 
organisatie, die de raad wederom heeft voorzien van de antwoorden op de vele gestelde vragen, zowel schriftelijk als 
mondeling. Zeker in deze voor hen onzekere tijd nu is besloten om de BAR-organisatie te ontmantelen, willen wij hen 
ook via deze weg een hart onder de riem steken. 

Samen recht doen  
Zoals aangegeven is Samen recht doen onze leidraad. Het zijn de woorden die aan de basis van ons 
vierjarenprogramma liggen. Woorden met een betekenis:  

• Samen, omdat dit onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. Maar ook omdat de overheid pas goed
functioneert als zij het samen doet met de inwoners

• Recht, omdat ieder mens voor God telt. En omdat we willen strijden tegen onrecht.
• Doen, omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen. En omdat het juist nu zo nodig

is om de daad bij het woord te voegen.

SAMEN bouwen aan een toekomstbestendige samenleving 
Een toekomstbestendig Ridderkerk. Daar wil dit college de komende vier jaar hard aan werken. We zien mooie plannen 
en bijbehorende investeringen rondom de buitenruimte, rondom sport en ondernemerschap. We zien helaas weinig 
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nieuwe plannen of doorontwikkelingen op bestaande plannen in het sociaal domein. Het lijkt wel of het vergroten van 
arbeidsparticipatie de enige nieuwe stap is binnen het sociaal domein. Bouwen aan een toekomstbestendig Ridderkerk 
vraagt wat ons betreft meer.  
 
Toekomstbestendig bouwen gaat ook om het bouwen aan een prettige samenleving in Ridderkerk. Een samenleving 
waarin Ridderkerkers omzien naar elkaar, waarin je als overheid werkt aan het tegengaan van polarisatie en 
verharding, ook in het publieke debat. Zeker, er staan acties in het collegeprogramma die daar aan kunnen gaan 
bijdragen. Maar de acties zijn vaak éénpitters, losse interventies en een onderbouwing of overkoepelende visie lijkt 
afwezig. Je loopt als gemeente zo het gevaar om maar wat lukraak te investeren en ook achteraf niet te kunnen stellen 
wat de outcome is van de maatregelen.  
 
Het is belangrijk dat we in Ridderkerk een visie ontwikkelen op samen-leven. Hoe doen we dat met allemaal 
verschillende mensen en verschillende belangen? Hoe verbinden we jong en oud? Wanneer je echt een 
toekomstbestendig Ridderkerk wilt, dan moet je daarop investeren. Laat als college zien dat je de ambitie hebt om dat 
samen-leven te bevorderen, initieer projecten waarmee Ridderkerkers bruggen bouwen tussen jong en oud, zorg voor 
voldoende ontmoetingsplekken. Een plek om elkaar te ontmoeten is heel belangrijk voor een wijk en in het bijzonder 
voor ouderen. Het is één van de redenen dat wij de motie ‘Buurtcirkel in elke wijk’ indienen. De buurtcirkels die al 
bestaan laten zien dat dergelijke ontmoetingsplekken hoog gewaardeerd worden en bewezen bijdragen aan het 
vergroten van een netwerk.  
Werken aan een toekomstbestendig Ridderkerk, daar moet nog flink wat aan gebeuren. Het verfraaien van 
buitenruimte, ruimte voor sporten, ruimte voor feesten en het veilig houden van een buurt zijn zeker belangrijke zaken 
voor een prettige samenleving. Maar het is te mager om alleen daarop in te zetten, het is niet de kern van 
toekomstbestendigheid. College, voeg een ‘schep samen-leven’ toe aan het collegeprogramma. Omdat de mensen 
uiteindelijk echt het verschil maken, en niet de stenen.  

RECHT doen aan Ridderkerkers  
Recht doen wil zeggen dat je iemand geeft wat hem of haar toekomt. En dat is niet eenvoudig, het college en de raad 
moeten daarbij balanceren tussen allerlei belangen en ook nadenken of de ene keer het individu voor gaat en de 
andere keer de groep. Wij denken dat in het collegeprogramma waardevolle punten zitten, maar dat er ook nog een 
stap bovenop kan. De genoemde acties blijven wat aan de buitenkant, ze raken de kern van recht doen niet voldoende.  
 
Recht doen in Ridderkerk is méér dan maaltijden op scholen regelen en voorlichting geven over het gevaar van drugs. 
Recht doen is dat we een stap verder gaan en de keuze maken om daar te investeren waar de toekomst ligt! Dat we 
geld en menskracht vrijmaken om aan de kern van problemen te werken, de gezinnen van die kwetsbare kinderen 
extra te ondersteunen op alle leefgebieden (financiën, opvoeding dagbesteding, huisvesting enz.) en zo de 
zelfstandigheid en de sterke elementen in het gezin versterken. Op die manier recht doen voorkomt problemen later. 
Jeugdcriminaliteit, voortijdig schoolverlaten, psychische problematiek, werkeloosheid etc., het is te vaak het gevolg 
van een onveilige thuissituatie, financiële stress of onvoldoende integratie. Wanneer we investeren vóórdat deze 
problemen ontstaan bouwen we pas echt aan een toekomstbestendig Ridderkerk.  
Recht doen wil zeggen dat je als gemeente niet alleen roept dat je beter in kaart wil hebben wie er financiële 
problemen hebben. Het gaat wat ons betreft om meer dan samenwerken met de kredietbank (we zijn daarbij 
trouwens benieuwd hoe die samenwerking gaat verlopen, zeker nu zij zich zorgen maken of zij hun werk wel aan 
kunnen door personeelstekorten). Recht doen wil wat ons betreft zeggen dat je als gemeente alles op alles zet om 
snel hulp te bieden aan inwoners die in armoede leven of in schulden dreigen te komen. Dat is zo nodig. Zeker nu 
steeds meer mensen door de verhoogde energierekening en de dure boodschappen in de problemen dreigen te 
komen. Er liggen echt veel uitdagingen waarin het college actief kan meedenken: schuldhulpmaatje wil graag mensen 
bereiken om dreigende schuldenproblematiek te voorkomen, de voedselbank krijgt met de week meer klanten. We 
zien te weinig ambitie en te weinig acties op dit vlak. En de nood is hoog!  
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Recht doen wil ook zeggen dat we meer oog hebben voor de zorgen van mantelzorgers. Niet alleen met hogere waarde 
op een bon, hoe leuk die uitbreiding ook is. Je geeft daarmee (terecht) extra waardering richting de mantelzorgers. 
Maar je lost er geen problemen mee op. Er moet een nieuw beleid komen waarin we beschrijven hoe we de komende 
jaren de alsmaar uitdijende groep mantelzorgers echt gaan ondersteunen. Er moet geld worden vrijgemaakt om 
respijtzorg makkelijker mogelijk te maken. Zodat zij er niet aan onderdoor gaan, en daarmee ook een beroep moeten 
doen op de zorg.  
 
Recht doen, dan gaat het om oog hebben voor energiearmoede. Recht doen aan Ridderkerkers die minder te besteden 
hebben of hun huizen niet zelf kunnen verduurzamen en dreigen onevenredig geraakt worden door de energiecrisis. 
Het voorkomen van energiearmoede door de huizen waarin zij wonen versneld te isoleren zou topprioriteit moeten 
zijn.  
 
Recht doen, het kan op zoveel manieren. De items die we aanstippen zouden nog veel meer uitgebreid kunnen 
worden. Ze laten in ieder geval zien dat er nog veel te doen is. En dat visie en ambitie belangrijk is in deze zaken, dat 
is nu net wat vanuit ons oogpunt wel meer zichtbaar mag worden. Zeker, we zien in het collegeprogramma goede 
losstaande acties, maar waarom is er geen doorontwikkeling van het integraal sociaal beleid? De maatschappij rolt 
van crisis naar crisis, recht doen aan iedereen wordt steeds moeilijker. 
Het college denkt na over zoveel andere plannen: voor het groen, de rivieroevers, het centrum, de winkels, parkeren, 
agrarische gronden etc. Allemaal onderwerpen uit de fysieke wereld waar visies op worden geschreven of opnieuw 
tegen het licht worden gehouden. Dan moet dat toch zeker ook in het sociaal domein? We kunnen daar de komende 
jaren toch niet alleen maar op de winkel passen?  

DOEN, maar wel anders. Voor een toekomstbestendig Ridderkerk 
Ridderkerk is een samenleving van actieve doeners. Mensen werken hard, zijn lid van sportclubs, zangverenigingen, 
muziekkorpsen etc. Veel Ridderkerkers genieten van dit leven. Tegelijkertijd stijgt in onze samenleving het aantal 
oververmoeide en gestreste mensen. Er wordt meer en meer een beroep gedaan op de psychische zorg, we zien het 
aantal burn-outs toenemen, maar ook het aantal scheidingen. Dat moet ons als raad en college zorgen baren. Zeker 
in deze chaotische tijd zou het college een visie moeten hebben, plannen moeten maken hoe we een gezonde 
samenleving behouden. In het collegeprogramma wordt hier wel wordt ingespeeld. Er is veel aandacht voor sport, 
spelen en bewegen. Er komt geld voor gezonde voeding op scholen, voor voorlichting m.b.t. drugs etc. Zo werken we 
aan een gedragsverandering die echt belangrijk is. Maar er zijn meer zaken die een gedragsverandering vragen.  
 
Geef aandacht hoe je een gezonde balans maakt in actief zijn en rust nemen, help mensen te bouwen aan gezonde 
relaties. En ja, een gemeente heeft ook zijn grenzen, maar je zou kunnen beginnen in het investeren in de professionals 
van de wijkteams. Zodat zij de tijd en ruimte en deskundigheid hebben om een relatie op te bouwen met mensen die 
om hulp vragen, om een gedragsverandering te begeleiden wanneer dat nodig is voor de geestelijke of lichamelijke 
gezondheid. Denk ook aan het gratis aanbieden van relatiehulp. Wellicht is dat een onverwachte move, maar sterke 
relaties blijken keer op keer een belangrijke voorspeller van een gezond leven, waarom dan daar ook niet op inzetten?  
Wanneer je het hebt over gedragsverandering dan denken wij ook aan de wens om als Ridderkerk een rookvrije 
generatie te zijn. Begin dit jaar heeft de vorige gemeenteraad als een van haar laatste acties de APV gewijzigd, 
waardoor het college nu ook een rookverbod kan instellen in de nabijheid van ingangen van overheidsgebouwen. Er 
is kennelijk nog een stap nodig om dit werkelijkheid te laten worden. Met onze motie ‘Rookverbod 
overheidsgebouwen’ willen we nu zorgen dat het nieuwe college ook daadwerkelijk uitvoering geeft aan dit artikel 
uit de APV.  
 
Anders denken over onze omgang met de schepping, de zorg voor het klimaat. Daar zijn we in de vorige raadsperiode 
ook al druk mee bezig geweest. Er ligt een prachtige klimaatvisie inclusief uitvoeringsprogramma en er is een 
warmtevisie vastgesteld. En nu samen doen! Waarom staat er in het collegeprogramma niets over de uitwerking van 
de Warmtevisie? De tijd gaat hier dringen! 
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Mooi dat er een duurzaamheidsfonds komt. Iets waar de ChristenUnie al vaker op aangedrongen heeft. Ook mooi dat 
er gefocust wordt op de laagdrempelige en snel te nemen maatregelen.  
Ook ons groen moet klimaatbestendig worden ingericht. Een van de aspecten hiervan is het grote belang van 
toekomstbestendige bomen in de buitenruimte. Daarom dienen we nu de motie ‘Bescherming en onderhoud 
monumentale bomen’ in. 
 
Wat is gedragsverandering toch op veel terreinen nodig. Ook wat energie betreft zal het anders moeten. Compenseren 
is voor korte termijn nodig maar niet de duurzame en toekomstbestendige oplossing. De compensatiemaatschappij is 
niet houdbaar. De oplossing zit in het versneld verduurzamen van gebouwen, te starten bij het isoleren. De 
ChristenUnie verwacht hier daadkracht van het college. Dat betekent dus ook dat, wanneer we ook als Ridderkerk echt 
willen bijdragen aan hernieuwbare energie, de windmolens in Nieuw Reijerwaard ook nodig zijn. Niet in plaats van, 
maar naast alle zonnedaken. De oplossing van kleine windmolens klinkt opportuun, wij verwachten echter dezelfde 
weerstand van omwonenden, maar dan op veel meer locaties. 
 
Dit college lijkt zich vooral te focussen op de economische haalbaarheid. Dat is niet het doel op zich, maar een 
randvoorwaarde. Houdt vast aan de vastgestelde klimaatvisie, zet in op duurzaamheid en een circulaire samenleving. 
Doe wat goed is voor milieu en mens voor een toekomstbestendig Ridderkerk! De energietransitie is voor onze 
toekomst een belangrijk onderwerp en voor de ChristenUnie een speerpunt waar het nu vooral draait om het doen. 
Grote stappen moeten worden gemaakt voor een toekomstbestendig Ridderkerk. Kleine stappen dragen ook bij aan 
de gestelde doelen en daarom dienen we de motie ‘Slimme Bandenpomp’ in. 
 
Ridderkerk heeft de laatste jaren fors ingezet om het gedrag te veranderen t.a.v. het scheiden van afval. De laatste 
cijfers lieten zien hoe goed we op weg zijn. Onduidelijk is nu welke ambities dit college heeft op het verhogen van de 
scheidingspercentage van ons afval. In het coalitieakkoord ging het nog over optimaliseren van het afvalplan om het 
scheidingspercentage nog verder te verhogen. De vier acties die vervolgens in het collegeprogramma worden 
genoemd gaan echter alleen over de financiële verrekening richting onze inwoners. In hoeverre daarmee de ambities 
van de coalitie zullen worden gehaald is ons niet duidelijk. Hier zullen we samen met de coalitiepartijen kritisch op 
blijven richting het college.  
 
Goed dat er ook in dit college aandacht is voor de aanpak van geluidsoverlast en fijnstof. En mooi ook dat dit breder 
wordt getrokken dan alleen het Oosterpark. We zijn wel benieuwd welke heroverweging het college denkt te gaan 
maken ten aanzien van het reeds genomen besluit over de realisatie van het geluidsscherm Oosterpark. Als we als 
overheid betrouwbaar willen zijn, dan moeten we niet aan gevoelige besluiten uit het verleden gaan tornen. Denk 
innovatief en zet in op landelijke aandacht en wetgeving. 
  
Van auto centraal naar de fiets en voetganger centraal, dat is een gedragsverandering die veel tijd kost. We zijn daarom 
blij om te lezen dat dit college veel plannen heeft rondom gezonde mobiliteit. Er wordt opnieuw geïnvesteerd in fiets- 
en voetpaden. Net als een fietspad op de centrumring is het tweerichtingenfietspad langs de Populierenlaan een prima 
voorstel (die suggestie hadden we eerder al gedaan). Het zou helemaal mooi zijn om het fietspad door te trekken tot 
aan de Verbindingsweg, dat komt ook de verkeersveiligheid ten goede. Fietsen en wandelen zijn zowel gezonde als 
schone mobiliteit, en in onze Randstedelijke gemeente vaak een prima alternatief van de auto. En minder auto’s, die 
hebben we ook nodig om voor iedere Ridderkerker een geschikte woning te kunnen bieden. We lossen het 
woningprobleem niet alleen op met hoogbouw, ook anders kijken naar onze parkeernormen en verplaatsingsgedrag 
is een deel van de puzzel. We zien uit naar de afronding van de nota Parkeernormen om te zien welke ambities het 
college hierin durft te stellen.  

Actiepunten uit het collegeprogramma 
In onze reflectie hebben we de nodige suggesties gedaan voor een betere balans in het collegeprogramma tussen 
mens en stenen, tussen visie en daadkracht en tussen direct zichtbaar en later zichtbaar. Ter afsluiting willen we nog 
wat opmerkingen en aandachtspunten noemen ten aanzien van voor ons belangrijke actiepunten uit het 
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collegeprogramma. Het zijn allen actiepunten waarbij we voorafgaand en tijdens de beleidsvorming intensief 
betrokken willen worden, zodat de raad ook steeds haar input mee kan geven. Denk hierbij aan startnotities, 
commissiebijeenkomsten en werkbezoeken. De belangrijkste hebben we hieronder weergegeven: 
 

• Project helder schrijven (actie 10) → combineer dit ook met actie 26 actualiseren APV; een APV in begrijpelijke 
taal zou welkom zijn;  

• Opstellen nieuw participatiebeleid (actie 18) → betrek de raad vroeg in het proces door het maken van een 
startnotitie en denk ook aan gezamenlijke werkgroep met raadsleden en inwoners om dit beleid samen vorm te 
geven;  

• Ruimtelijke ontwikkeling politiebureau Kievitsweg (actie 28) → zet in op transformatie van het gebouw tot 
starterswoningen;  

• Plan van aanpak ontbrekende schakels in de wandel- en fietsroutes (actie 47) → blijf niet te lang hangen in 
plannen maken, maar voer ook gelijk uit. En kijk ook naar de onderhoudsplanningen, maak daarin werk met 
werk;  

• Uitbreiden deelnemers Stichting Samenwerking Onderwijs en bedrijfsleven (actie 75)  
→ betrek hierbij ook het middelbaar beroepsonderwijs in onze regio zoals Techniek college, Zadkine en Albeda;  

• Onderzoek locaties voor extra speelterreinen, speel- en sportvoorzieningen (actie 117)  
→ houdt het niet alleen bij onderzoek, maar voer een aantal verbeteringen ook de komende jaren al door;  

• Moderne vorm van een sociale (wijk) werkplaats (actie 146) → focus en investeer zoveel als mogelijk op 
(job)coaching bij reguliere werkgevers. Kijk wat nodig is om in Ridderkerk meer sociale ondernemers een plek te 
bieden. Bouw de sociale werkplaats om tot een sociale ontwikkelplaats. Zodat het een plek gaat worden die 
zowel een vangnet als een springplank is;  

• Enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk (actie 152) → betrek hierbij in een vroeg stadium de raad, ga op zoek 
naar ruimte in regels rondom vergoedingen, betrek actieve vrijwilligers bij het nieuwe beleid;  

• Een betrokken en constructieve adviesraad Sociaal Domein (actie 161) → betrek in een vroeg stadium de raad, 
geef duidelijk aan hoe het proces tot het komen van deze raad gaat verlopen;  

• Opzetten van een gemeentelijke verduurzamingsregeling (actie 179) → betrek de raad in een vroeg stadium 
en maak de regeling laagdrempelig en vooral geschikt voor hen die deze regeling het hardst nodig hebben;  

• Onderzoek hoogbouw in Ridderkerk (actie 221) → betrek de raad in een vroeg stadium en voer met elkaar 
vooraf de discussie wat voor Ridderkerk we willen zijn: dorp aan de rivier versus een gemeente in stedelijke 
omgeving;  

• Herbezinning op geluidsscherm Oosterpark (actie 235) → ga niet alle discussie weer opnieuw voeren, maar ga 
door op door de raad vastgestelde kaders;  

• Onderzoek toekomst van recreatiecentrum de Fakkel (actie 244) → betrek de raad in een vroeg stadium en 
voer met elkaar eerst het gesprek over welk toekomstbeeld eenieder voor zich ziet. 

Afrondend 
Het lijkt erop dat de raadscommissie Samen Wonen (die vooral gaat over het fysieke domein) het de komende jaren 
druk gaat krijgen met alle voorstellen vanuit het college. Maar hoe zit het met de commissie Samen Leven (met vooral 
onderwerpen in het sociale domein)? Toekomstbestendig ben je alleen wanneer je naast investeren in stenen en 
sporten, ook echt investeert in de mens. We roepen het college op om met deze bril nogmaals naar het 
collegeprogramma te kijken en een aantal acties toe te voegen.  
 
De gemeente Ridderkerk staat er financieel gezien al jaren gezond voor. Dat mogen we koesteren, en daar moeten we 
zuinig op zijn. Tegelijkertijd moeten we dit ook als kans zien om juist die investeringen te doen die waarde hebben 
voor onze inwoners. En vooral voor hen die onze hulp het hardst nodig hebben.  
 
De reflectie op het collegeprogramma hebben we geschreven vanuit onze nieuwe rol als oppositiepartij. Ons doel is 
om deze rol op een constructieve wijze op te pakken, samen met alle andere partijen in de Ridderkerkse 
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gemeenteraad, en zeker ook samen met het huidige college. Gevoed door onze achterban en door diverse andere 
inwoners en organisaties in Ridderkerk, en bijgestaan door een actieve en trouwe steunfractie.  

We verwachten komend jaar een bijzondere tijd tegemoet te gaan, de crisis zijn al genoemd. Maar ook het ontvlechten 
van de BAR-organisatie zal de nodige uitdaging gaan kosten. Daarbij zal ook het afscheid nemen van burgemeester 
Attema en het welkom heten van een nieuwe burgemeester voor de nodige dynamiek zorgen.  

We bidden het college, de gemeenteraad en alle ambtenaren daarom van harte Gods zegen toe, zodat het ons mag 
lukken om met elkaar het goede te zoeken voor onze inwoners. Voor nu, en in de toekomst. 

De fractie van de ChristenUnie, 

Tjalke Alkema, Erna de Wolff – ter Beek en Robert Kooijman 
inhoudsopgave
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Algemene Beschouwingen 3 november 2022 – VVD Ridderkerk 

Inleiding 

In aanloop naar deze Algemene Beschouwingen hebben we ons, als nieuwe fractie, met 
nog niet helemaal gelande raadsleden, voorbereid door eerdere Algemene 
Beschouwingen terug te lezen, te kijken en te luisteren. Dit om de sfeer te proeven en aan 
te voelen hoe zulke dingen gaan. En antwoord te krijgen op de vraag: Wat wordt er van 
ons verwacht?  

Wat ons opviel tijdens de voorbereiding is dat de specifieke onderwerpen waar de raad 
zich mee bezig houdt, niet heel veel verschillen per jaar. De verschillen zitten hem - 
logischerwijs - in de zwaarte en de benaderingswijzen die verschillende partijen geven aan 
verschillende onderwerpen. De verschillen zitten hem ook vaak in de nuances, in 
afwegingen. 

De nieuwe fractieleden van de VVD worden bij hun politieke werk omringd en ondersteund 
door verse nieuwe teamleden en oude garde die al langer meedraait. Uiteraard zijn we het 
niet altijd met elkaar eens, discussiëren we veel, en toetsen we op de bekende liberale 
waarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 

In deze Algemene Beschouwingen willen we meer doen dan een rituele dans uitvoeren. 
Meer doen dan ons verkiezingsprogramma oplepelen, meer doen dan de belangrijkste 
punten uit het, mede door de VVD opgestelde coalitieakkoord opnoemen. We zetten ook 
hekken en vlaggetjes neer, maken gebruik van peilstokken, hangen waar het kan slingers 
op en slaan wat piketpaaltjes. 

We zijn nieuw, vinden het spannend, zijn gespannen maar vooral benieuwd. 

Dit vinden wij belangrijk: 

In Ridderkerk ben je veilig 

Een van de meeste basale levensbehoeften is veiligheid. Als je je veilig voelt, kun je goed 
voor jezelf zorgen, je ontwikkelen, juiste en verstandige doordachte keuzes maken die 
goed zijn voor jouw toekomst en die van je naasten. Keuzes die ertoe leiden dat je leven 
elke dag ietsje beter wordt.  

De VVD Ridderkerk is blij dat het college van veiligheid topprioriteit heeft gemaakt. Er 
komen meer boa’s, zodat we er één hebben in elke wijk. Er komen extra mobiele 
camera’s, cybercriminaliteit wordt aangepakt, buurtpreventie wordt verstevigd. De extra 
aandacht voor verkeersveiligheid, voor ondermijning en strenge handhaving van regels is 
goed. Het is er allemaal om te voorkomen dat er dingen gebeuren die we niet willen.  
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In de veilige straten, wijken, scholen en winkelcentra die de VVD Ridderkerk voorstaat, kun 
je jezelf zijn. En mocht je nog niet weten hoe dat moet, of als je nog niet weet wie je bent, 
moet je dat in alle rust kunnen onderzoeken met de hulp die je daarvoor nodig hebt. Je 
wordt gezien en mag laten zien wie je bent. Daar tegenover staat dat er van je verwacht 
mag worden dat jij anderen ook die ruimte geeft. We vinden dat belangrijk en zullen daar 
op letten.  
 

In Ridderkerk doe je mee 
 
Bij een Ridderkerk dat zelfstandig is en blijft, horen uiteraard zelfstandige inwoners met 
een eigen mening die gehoord moet worden. Het is goed dat het college de wijken in gaat 
om te luisteren en ideeën op te halen. We zijn erg benieuwd naar het nieuwe 
participatiebeleid, en naar de uitkomsten van initiatieven zoals de aangekondigde 
buurttenten en ‘Straatpraat’ waarmee bij de inwoners informatie wordt opgehaald. We 
moeten gebruik maken van verschillende meningen en krachten om Ridderkerk 
toekomstbestendig te maken en te houden.  
 
In Ridderkerk doe je mee naar vermogen. Verschillen mogen er zijn wat ons betreft, maar 
een te grote kloof en te grote verschillen in de kwaliteit van leven niet. We moeten 
inwoners op gang helpen die het echt niet dreigen te redden. Onder andere daarom zijn 
we het ermee eens dat de gemeente stevig inzet op vroegsignalering en voorkomen van 
armoede en schulden. Het voornemen om meer mensen die nu een uitkering krijgen aan 
een passende baan te helpen, juichen we toe. Meedoen naar vermogen is goed.  
 
Meedoen in Ridderkerk betekent ook dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven, 
evenementen en bedrijvigheid. Ondernemende mensen met frisse ideeën moeten we 
faciliteren. Ontspanning, ontmoeting en creativiteit kunnen prima hand in hand gaan. De 
VVD dient mede daarom een motie in om te kijken of de Muziekschool Ridderkerk op een 
andere plek gevestigd kan gaan worden, waar de activiteiten makkelijker gecombineerd 
kunnen worden voor jong en oud op het gebied van cultuur, muziek, video en ontmoeting. 
Hiermee kunnen we een soort ‘best of all worlds’ bewerkstelligen. De nieuwe VVD fractie 
is gespannen en benieuwd.    
 

In Ridderkerk zijn de financiën op orde   
 
Natuurlijk is geld geen doel op zich, maar een van de middelen om een goede kwaliteit van 
leven mogelijk te maken. De begroting van de gemeente Ridderkerk is structureel sluitend 
en dat is essentieel wat de VVD betreft. Hoewel we er vertrouwen in hebben dat het Rijk 
zal zorgen dat het zogenaamde ravijnjaar 2026 niet daadwerkelijk tot een afgrond leidt, 
vinden we het van belang dat het college hier scherp op let. We houden vinger aan de 
pols.   
 
Het college heeft in de begroting een post onvoorzien opgenomen ter grootte van in totaal 
3.850.000 per jaar. Dat betekent dat we ruimte hebben om in ieder geval onze huidige 
plannen uit te voeren, ook al worden ze duurder. Het is goed dat we flinke reserves 
hebben waar we uit kunnen putten. Juist nu de wereld er rumoerig en soms zelf 
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onvoorspelbaar uitziet en die roerigheid en onvoorspelbaarheid, letterlijk en figuurlijk, 
achter onze voordeur terecht kan komen.   
 
VVD zal zich steeds inzetten deze stevige reservepositie te behouden, en de reserves 
alleen te benutten waar dat noodzakelijk is.   
 

In Ridderkerk woon je prettig  
 
Een eigen, geschikt en betaalbaar dak boven je hoofd is voor velen nu geen 
vanzelfsprekendheid. ‘Bouwen bouwen bouwen’ is het credo van een bekende landelijke 
partijgenoot. Alleen al in Zuid-Holland moeten we volgens de minister nu ruim 235.000 
woningen gebouwd hebben voor 2030. Voor Ridderkerk geldt vanuit de door de Raad 
vastgestelde Woonvisie: we bouwen 900 woningen voor het jaar 2030.  
 
We moeten zuinig, efficiënt en creatief gebruik maken van de ruimte die we hebben in 
Ridderkerk, en nieuwbouw alleen is niet genoeg. We moeten meer woningen stapelen. 
Nieuw te bouwen maatschappelijk vastgoed wordt zo gebouwd dat het later weer makkelijk 
te transformeren is naar woningen, mocht dat nodig zijn.  
  
VVD Ridderkerk is blij met het voornemen om op de plek van de Huishoudschool, met 
respect voor de historische waarde, woningen te gaan bouwen. Op andere 
ontwikkellocaties zoals de plek van de Beverbol, de oude Gemini-locatie en de plek van 
het politiebureau zien we veel mooie, integrale kansen.   
 
Een complicerende factor hierbij is nog wel het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid. 
We zien bijvoorbeeld dat de huidige uitdagingen met het OV complex zijn en van vele 
factoren afhankelijk. Dit verdient continu aandacht en goede samenwerking met onder 
andere de MRDH.  
 

In Ridderkerk kun je van het gas af  
 
Natuurlijk gaan de volgende zinnen over de energie-transitie, en afgesproken 
klimaatdoelstellingen waar we ons aan willen houden. Een belangrijk besef hierbij is 
overigens wel dat de aarde ook zonder ons doordraait. Het voortbestaan van de natuur 
zoals wij die kennen en de mens wordt misschien bedreigd, maar het voortbestaan van de 
aarde niet. Die draait ook zonder ons wel door.  
We doen dit dus voor onszelf, verantwoordelijk als we zijn voor onze eigen keuzes.  
 
De VVD Ridderkerk vindt het belangrijk dat inwoners hierbij zelf een realistisch plan 
kunnen trekken en kunnen kiezen voor mogelijkheden en innovaties die passen bij hun 
portemonnee en toekomstbeeld. We blijven peilen of inwoners voldoende ondersteund 
worden door de gemeente bij de transitie en verduurzaming waar we met zijn allen voor 
staan.  
 
Bij de (her)inrichting van wijken wil de VVD aandacht voor veel groen en ruimte voor water. 
Op die manier kunnen we steeds extremere situaties zoals wolkbreuken, droogte en 
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hittegolven beter opvangen. Dat doen we voor onszelf, voor een toekomstbestendig 
Ridderkerk.  

En dan nog iets anders: ‘van het gas af’ betekent ook nog iets in overdrachtelijke zin, iets 
met ‘rust’. We wijzen daarop vanwege de onrustige en onzekere periode die nu geldt voor 
de medewerkers binnen de BAR-organisatie, en willen voor zover dat nodig is hen een 
hart onder de riem steken vanaf deze plek. 

Tot slot, maar zeker niet het minst belangrijk, willen wij alle ambtenaren en de griffie weer 
bedanken voor al hun geduld bij hun ondersteuning en het beantwoorden van onze 
vragen. 

De nieuwe VVD-fractie bedankt u - gespannen en benieuwd - voor uw aandacht. 

inhoudsopgave
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EvR Algemene Beschouwingen Begrotingsraad 3 november 2022 

Inleiding 

In de afgelopen acht maanden is er hard gewerkt aan het vormen van een college, het schrijven van een 
coalitieakkoord en een collegeprogramma, uiteraard voorzien van de nodige financiële onderbouwingen. Maar ook 

de overige financiële rapportages, zoals de begrotingen, tussenrapportages en dergelijke, werden opgesteld. 
Chapeau aan dit college dat zorgt voor mooie plannen in een prachtige, vaak zeer visuele, layout.  

Uiteraard gaat er ook een woord van dank naar onze griffie; die in al die acht maanden ook voor ons een steun en 

toeverlaat is geweest. Als laatste een woord van dank aan al die ambtenaren die zo hard aan het nieuwe 
collegeprogramma en alle financiële rapporten hebben gewerkt. Wij wensen hen veel sterkte toe met de situatie 

rondom de BAR-organisatie en geven hen het advies mee dat zij deze situatie ook als een kans kunnen zien. Een kans 
om bijvoorbeeld in of sec voor een prachtige gemeente als Ridderkerk aan de slag te gaan. Een Ridderkerk waar hard 

gewerkt wordt aan de toekomst. 

Toekomst van Ridderkerk 
En dan neem ik u allen graag mee op reis. Op reis de toekomst in van een prachtig Ridderkerk. Een reis aan de hand 

van het leven van een peuter in Ridderkerk die hier opgroeit tot jongeman en vader van een gezin, met alle 
successen en uitdagingen van dien. 

Peuter/kleuter fase 

Een Ridderkerk waar een kleine, jongeman van een jaar of twee, Evert genaamd aan de hand van zijn moeder 
wandelt in het centrum van Ridderkerk. Een bruisend centrum, met volop winkels en gezellige horeca, waar 

speeltoestellen zijn voor kleine kinderen, waar hij samen met zijn moeder veilig kan winkelen, een ijsje kan eten, op 
sommige dagen muziek kan luisteren, boekjes in de bibliotheek kan uitzoeken. Evertje ziet daar een dame in een 

rolstoel naar een klein huisje rijden en zegt tegen zijn moeder: “ikke ook; ikke ook”, waarop zijn moeder zegt: “Nee, 
Evertje, dat is een openbaar, zelfreinigend toilet voor mensen met een beperking. Deze is er ooit gekomen door een 

motie van EvR. En daarbij, jij bent net naar het toilet geweest en we gaan nu naar huis”.  En vervolgens stappen 
Evertje en zijn moeder op de bus die hem naar zijn eigen woonwijk Bolnes brengt. 

Een Bolnes dat groen en veilig is, waar geen overlast is van onkruid, drugshandel of criminaliteit. Waar de 

buurtpreventie heel actief is, waar mensen elkaar kennen en respecteren. Waar goede ontsluiting is voor de mensen 
die daar wonen en geen overlast van veel vrachtverkeer. 

Thuisgekomen kan Evertje veilig spelen met andere kindjes in de wijk. Er is altijd wel wat te beleven en er zijn 

genoeg kinderen van zijn leeftijd die ook net als hij naar een IKC gaan. Zijn vriendje uit de straat, die uit een ander 
land komt en onze taal nog niet zo goed spreekt, wordt goed begeleid om taalachterstand te voorkomen. Ook zijn 

beide ouders zijn goed in beeld en worden geholpen bij de inburgering, het vinden van werk en het machtig worden 
van onze taal, zodat zij volop mee kunnen doen aan de Ridderkerkse samenleving. 

Wanneer Evertje vijf jaar is geworden verhuizen zijn ouders naar de wijk ’t Zand. Evertje sport graag en ook op zijn 

nieuwe IKC De Botter worden de gymlessen in een prachtige gerenoveerde sporthal Drievliet gegeven. In deze 
sporthal is een groot sportaanbod, zijn er mooie kleedkamers en douches, prachtige horeca en is ook de 

wijkvereniging Drievliet-’t Zand gehuisvest. Zij beschikken daar over een grote ruimte, die middels schuifwanden in 
drie verschillende ruimtes te verdelen is, waar bewoners van de twee wijken een gevarieerd programma 
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aangeboden krijgen voor zowel jong als oud. Waar altijd een kop koffie gedronken kan worden en mensen die zich 
eenzaam voelen terecht kunnen voor een luisterend oor. De ouders van Evertje komen hier graag om een kaartje te 

leggen, of om te dansen of om andere mensen te ontmoeten. 

En dat allemaal dankzij een motie welke in 2022 in de gemeenteraad was aangenomen om het college, in overleg 

met wijkvereniging Drievliet-’t Zand, een onderzoek te laten uitvoeren om deze vereniging te huisvesten in de 
Sporthal aldaar. 

Evertje is toe aan zwemles en hij kan snel beginnen omdat er nauwelijks een wachtlijst is. Hij zwemt in een prachtig 

zwembad, dat modern en duurzaam is en waar veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel staan. Via schoolzwemmen 
ziet Evertje kans om ook zijn B-diploma te behalen. 

Teenager fase 

Evert groeit op tot een geweldige tiener die naar de middelbare school gaat. Een middelbare school waar het fijn 
leren is, waar er veel aandacht is voor veiligheid, drugspreventie, het voorkomen van schulden en waar er een goed 

contact is met zijn ouders. Ook zijn er diverse andere faciliteiten in de buurt waar hij, als teenager, lekker ‘los’ kan 
gaan op zijn tijd. 

Natuurlijk is Evert een puber, die soms botst met zijn ouders. Daar kunnen zij tegen, omdat zij vooral blij zijn, dat hij 

zich verweert om te experimenteren met drugs dan wel met vapen. Niet altijd even makkelijk voor hem om soms die 
groepsdruk te weerstaan! Gelukkig krijgt het gezin af en toe steun van het goedwerkende Wijkteam Ridderkerk. 

Evert heeft het naar zijn zin in Ridderkerk. Er is naast het sporten wat hij doet veel te doen voor de jeugd van 

Ridderkerk. Er zijn filmmiddagen of -avonden, er is een soos, er is voldoende aanbod op het gebied van kunst en 
cultuur, muziek en evenementen. Kortom, Ridderkerk bruist. 

Vooral tennissen vindt hij leuk. Maar op school hoorde hij dat het klasgenootje Evéra de contributie van de 

tennisvereniging niet kon betalen. Dat vertelde hij aan zijn moeder. Gelukkig wist zij, dat de moeder van Evéra van 
een bijstandsuitkering leeft. Dus tipte zij Evéra’s moeder om eens met de gemeente te gaan praten, want die had 

voor mensen, die van een uitkering leefden, een geldpotje beschikbaar. En ja, enkele weken later speelde Evert en 
Evéra de eerste wedstrijd tegen elkaar!  

Weer wat later loopt Evert zijn eerste snuffelstage; uiteraard bij een Ridderkerks bedrijf. En hij heeft het enorm naar 

zijn zin. Evert wil later ook wel een eigen bedrijf starten; maar eerst maar meer leren en ervaring opdoen. Tijdens 
zijn stage leert hij een leuk meisje kennen, waarmee hij verkering krijgt. 

Samen brengen zij in het weekend tijd door; op de sportclub maar ook in de moderne disco die Ridderkerk inmiddels 

rijk is. Evert heeft van het geld dat hij heeft verdiend met zijn bijbaantje een prachtige fiets bij elkaar gespaard. En 
samen met zijn vriendinnetje rijdt hij overal naar toe. En dat kan in Ridderkerk. Want de fietspaden zijn ruim, 

overzichtelijk, goed verlicht en sluiten goed op elkaar aan. 

Huisje, boompje, beestje 
Evert had zich op zijn 18e jaar ingeschreven als woningzoekende bij de woningstichting; zo ook zijn vriendin. Rond de 

leeftijd van 22 -23 jaar zochten zij actief naar een starterswoning in Ridderkerk en gelukkig kregen zij er al snel één 
toegewezen. Er was immers een goed aanbod in Ridderkerk en eigen inwoners kregen ruim voorrang op de lokale 

woningmarkt. Een huwelijk volgde en nadat ze beiden een paar jaar hard hadden gewerkt en gespaard, was er een 
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kleintje op komst. De prenatale zorg was prima te noemen. Al tijdens de zwangerschap werd er ruim aandacht 
besteed aan een kansrijke start voor de baby. 

Ook na de geboorte konden Evert en zijn vrouw op het gebied van zorg en gezondheid overal goed terecht. Zij 
besloten ook om een hond te nemen. Hiermee konden ze flinke wandelingen maken en in de wijk waar zij woonden 

was een prachtig honden losloopgebied. Wandelen met de kleine en de hond in het Oosterpark was een ware 
beleving. Het prachtige Essenlaantje, het gevarieerde aanbod aan groen, het geluidscherm dat zorgde voor minder 
geluidsoverlast. Een park waar iedereen naar hartenlust kon recreëren. Ja, Evert en zijn vrouw hielden van 

Ridderkerk. De parel aan de Maas. 

Natuurlijk werd er in Ridderkerk geen hondenbelasting geheven, want iedere hondenbezitter in Ridderkerk nam de 

verantwoordelijkheid om de ontlasting van de eigen hond(en) op te ruimen. 

Alleen was het wel heel zielig dat er rond Oud en Nieuw zo weinig rekening werd gehouden met overlast van 
vuurwerk. Gelukkig had EvR destijds ingediend een motie om middels de APV de vuurwerkvrije zones uit te breiden 

en zo vuurwerk te verbieden rondom maneges, dierenverblijven, kinderboerderijen, het NME-centrum, natuur, 
parken, enzovoorts. Veel dieren ervaren immers enorme stress of raken in paniek van al dat knallen. Gelukkig waren 

Ridderkerkers voorstanders van dierenwelzijn en had de gemeenteraad ingestemd met de motie en had het college 
daar gehoor aan gegeven. 

Een eigen huis; een plek onder de zon 

Door de komst van de kleine en de hond was de starterswoning te klein geworden, daarom besloten Evert en zijn 
vrouw een eigen huis te kopen. Door de goede doorstroming in Ridderkerk, was het aanbod eengezinswoningen 

voldoende te noemen. En al snel waren zij eigenaar van een duurzame woning in de wijk Slikkerveer. Voordat zij dat 
huis betrokken, isoleerden zij de woning naar de categorie B, dankzij een mooie subsidie die èn de landelijke èn de 
gemeentelijke autoriteiten hen aanboden. 

Tegenslagen 
Helaas kregen Evert en zijn vrouw een jaar later te maken met een tegenslag. Evert kwam zonder werk te zitten en al 

snel zagen zij in dat ze hulp nodig zouden hebben om niet in de (financiële) problemen te komen. Gelukkig konden 
zij daarvoor ook terecht bij de gemeente. Eén loket om met al hun vragen naar toe te gaan en hulp te krijgen. 
Integrale hulp wel te verstaan. 

Een nieuwe baan liet helaas nog op zich wachten en Evert kwam in de bijstand terecht. Ondanks al zijn pogingen om 
snel weer aan het werk te komen. Echter, nu had hij een klantmanager die samen met hem zocht naar de meest 

geschikte baan en die beschikte over een groot netwerk aan bedrijven. Ook aan de opgelopen schulden werd 
gewerkt. En dat was hard nodig, want er ontstonden spanningen in het gezin wat effect begon te krijgen op de kleine 
in het gezin en de fijne relatie die Evert met zijn jeugdliefde had. 

Gelukkig kreeg Evert een omscholingstraject aangeboden en kon hij in een geheel andere branche aan het werk en 
kwamen hij en zijn gezin uit een dal geklommen. Er was weer hoop op een mooie toekomst. 

Maar ondanks dat alles hielp Evert ook anderen. Zo hoorde hij van zijn gescheiden vriend Bart, iemand met een 

bijstandsuitkering, dat hij graag met een nieuwe vriendin zou willen samenwonen. Maar Bart was bang dat dit 
bestraft zou worden met een korting op de bijstandsuitkeringen. Dat risico wilde hij niet lopen; want stel je voor dat 
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het op niets zou uitlopen met zijn vriendin? Evert wist Bart te vertellen, dat hij van Echte Ridderkerkers had gehoord, 
dat dit in Ridderkerk niet meer zo was. Dankzij een motie mochten zij eerst een periode van zes maanden proef 

samenwonen. Als het beviel, dan pas werd de uitkering aangepast. Bart vond dit reuze fijn en sociaal en kon deze 
periode goed gebruiken om zijn nieuwe partner veel beter te leren kennen. In de gemeente Tilburg had men eerder 

al daarvoor een pilot van een jaar gedraaid en de resultaten waren zo goed te noemen, dat men het daar al in het 
reguliere beleid had opgenomen. Hoe fijn is dat? 

Maar terug naar Evert. Samen met zijn vrouw en hun kindje konden ze in het Centrum van Ridderkerk fijn 

boodschappen doen, was er volop aanbod van winkels, horeca en evenementen. Kon er een ijsje worden gegeten, 
uit eten worden gegaan, kon Sinterklaas worden verwelkomd door een nieuwe burgemeester van Ridderkerk! En na 

afloop fietsten zij veilig terug naar huis.  

Evert en zijn (groot)ouders 
De opa en oma van Evert waren nog zeer actief en in lichamelijk goed conditie en kwamen zeer regelmatig op de 

fiets een bezoekje brengen aan hun kleinkind. Hoe kon dat ook anders? Op verschillende plaatsen in Ridderkerk 
stond fitness- en sportapparatuur in de buitenruimte, opdat jongeren én ouderen meer konden bewegen en 

daardoor fysiek beter in balans raakten of bleven. Opa en oma maakten daar regelmatig gebruik van. 

Samen met zijn ouders waren Evert en zijn vrouw ook blij, dat het centrum gemakkelijk van verschillende kanten kon 
worden bereikt. Ofschoon er wel wat gratis parkeerplekken waren, steunden zij de pogingen van de winkeliers van 

het winkelcentrum om meer gratis parkeerplekken te positioneren. 

Evert vroeg ook aan zijn vader hoe het stond met het klimaat. “Ja, een lastig onderwerp”, zei Everts’ vader. “Want de 

belangen tussen verschillende partijen met verschillende meningen waren groot. Bovendien waren de klimaatdoelen 
veelal achter bureautafels bedacht met doelen, die niet (altijd)  gecheckt werden op haalbaarheid en betaalbaarheid. 
Ook de lokale overheid heeft vele doelen, maar zij houden hun mond wijselijk dicht als het om de centen gaat.  En 

welke cijfers waren echt of bewust erger gemaakt dan noodzakelijk? Soms moet je overdrijven, want anders geloven 
ze je niet.  Bovendien weigeren overheden te praten over bevolkingspolitiek, want juist de bevolkingsgroei zorgt 

voor meer uitstoot. Daar branden politici hun handen niet aan, Evert”; aldus zijn vader. 

Evéra, vrijgezel met een leuke baan en actief in de lokale politiek, kwam Evert weer eens tegen. Zij wisselden de vele 
jaren met elkaar uit nadat zij beiden hun “tenniscarrière” hadden afgesloten. Zij vond het gaaf in Ridderkerk te 

wonen. Zij zette zich in voor de gemeente zelf door in de lokale politiek actief te zijn. “Zeg Evert, jij hebt toch kennis 
van financiën?”, vroeg zij aan hem. 

Evert hield zich niet zo bezig met politiek, maar op haar verzoek keek hij met een financieel hart naar de financiën 
van de gemeente en zei: “Noch dit jaar, noch volgend gaven de gepresenteerde begrotingscijfers een positief 

resultaat. Met andere woorden: er ging meer uit dan wat er binnenkwam. Ze maakten de begroting sluitend door uit 
de spaarpot van de gemeente geld te onttrekken. En dat gaat over vele miljoenen!”, aldus Evert. 

Evéra nam zich voor om tijdens de begrotingsraad de volgende vraag te stellen aan het college: 

Vraag aan het College: 
Wanneer gaat u een begroting presenteren waarin de inkomsten voldoende zijn om de uitgaven te dekken zonder 
uit de reserves te hoeven plukken? 
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Wat een mooie toekomst hebben we in petto voor Ridderkerk. Maar nu weer terug naar het heden; de realiteit. 

Ridderkerk in het heden 

In het collegeprogramma staan mooie plannen; de één wat beter SMART gedefinieerd dan de ander. Veel van ons 
eigen verkiezingsprogramma vinden wij terug in de plannen van het college; daar zijn wij blij om. Wij hebben dan 

ook het vertrouwen in dit college dat er mooie dingen worden gedaan voor Ridderkerk. En vertrouwen is goed; maar 
controle is beter. Dus wij zullen te allen tijde vinger aan de pols houden. 

Daarbij dient EvR tijdens de begrotingsraad 2022 samen met diverse opstellers van moties verscheidene moties 

mede in. Deze moties hebben allemaal betrekking op een betere situatie voor Ridderkerk en haar inwoners; op dit 
moment of in de toekomst. Maar altijd voor een beter Ridderkerk! Want daar staan wij voor! 

Wij verwachten daardoor een steentje te kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor Ridderkerk en hopen dat 

het college dit ook zo vindt door deze moties te omarmen. Uiteraard wensen wij hen veel wijsheid, succes en kracht 
toe komend jaar. 

Als laatste een woord aan dank aan de fracties welke met onze moties meedachten, die ons lieten mee denken met 

hun moties en uiteraard de fractieleden van EvR en de ondersteuners van de fractie voor het meedenken in deze 
Algemene Beschouwingen en alle moties. 

Cora van Vliet 

Fractievoorzitter Echt voor Ridderkerk 

inhoudsopgave
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Algemene beschouwingen BURGER OP 1 2022 

Inleiding 
Er gebeurt de laatst jaren veel en in korte tijd in de wereld. Dit geeft onverwachte problemen met 
veelal oplopende kosten. Voor ons inwoners, maar ook voor bedrijven en zeker ook voor de 
gemeente. We gaan volgend jaar een nieuwe burgemeester kiezen, maar ook weer een eigen 
ambtenarenorganisatie inrichten.  
Naar dit alles kijkend zou het goed zijn meer op de reserves te letten en goed/beter te overwegen 
waaraan we wel en waaraan we geen geld of minder geld uitgeven.   

Collegevorming en coalitieakkoord 
De eerste begrotingsraad in een nieuwe raadsperiode met een gedeeltelijk nieuw college, een 
gedeeltelijke nieuwe raad en wat verschuivingen in het politieke spectrum.  

De collegevorming was in no time geregeld en 12 mei is het coalitieakkoord gepresenteerd. Wij 
hebben toen aangegeven dat we graag onze medewerking hadden verleend aan een raadsbreed-
programma, ofwel iedereen schrijft actief mee en er bestaat geen coalitie en oppositie meer. Deze 
vorm geeft meer mogelijkheden voor alle partijen ongeacht of je een wethouder levert of niet. 
Helaas vindt dit onvoldoende draagvlak in onze raad, maar wat niet is kan komen. Inmiddels zijn 
we ca 6 maanden verder en ligt eindelijk het collegeprogramma voor.  

Wij zijn door het coalitieakkoord gegaan maar we zijn er nog niet erg van onder de indruk en 
begrijpen niet waarom wij hierop zo lang moesten wachten. Veel geld gaat naar inrichting 
buitenruimten en weinig naar het sociaal domein.  
Dat is deels een continuering van beleid en deels zaken die in de vorige periode als problematisch 
of pijnpunten zijn benoemd die opgepakt worden. Dit zou betekenen dat er wordt geluisterd naar 
geluiden uit onze samenleving en daar zijn we blij mee.  

Wij lopen het coalitieakkoord door aan de hand van ons verkiezingsprogramma en blikken gelijk 
terug op het vorige jaar.  

Participatie 
Wij hebben burgerparticipatie/overheidsparticipatie hoog in het vaandel staan, en gelukkig dit 
college ook. In 2019 is een evaluatie gemaakt o.a. in overleg met alle wijkoverleggen en platforms. 
Daar is nog steeds niets mee gedaan. We kijken dan ook uit naar de behandeling hiervan die voor 
2023 op de agenda staat. Dus wel vier jaar na de evaluatie …. Ook kijken wij uit naar een nieuw 
convenant waarin eenieder zich kan vinden zoals dat hoort en met ruimte voor eigenheid van de 
wijken.  
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Participeren moet je doen, waarom er weer een nieuw beleid gemaakt moet worden voor veel geld 
is ons niet helemaal duidelijk.  

Oosterpark 
Dan Oosterpark, begin 2021 gestart met participatiebijeenkomsten. Dat leverde een 222 pagina’s 
tellend participatie boekje en acht moties en amendementen op waarvan er slechts 1 is 
aangenomen. Er loopt ook nog een rechtszaak tegen een ontwikkeling, aangekaart door inwoners. 
Aanleiding voor dit plan was het plaatsen van een geluidswal langs de A15, op grondgebied van 
het park én de toegezegde uitbreiding voor de Rowdies in 2016 (honk- en softbalvereniging). Wij 
waren toen tegen een herinrichting die miljoenen zou moeten kosten. Er was immers door de 
essentaksterfte al veel nieuwe aanplant.  Uit de participatie bleek dat veel meer inwoners dit ook 
niet wilden maar dat men wel veel behoefte heeft aan een geluidswal! Het voorstel is 
aangenomen.  
In dit collegeprogramma staat dat de herontwikkeling wordt heroverwogen, terecht, maar ook dat 
we herbezinnen op het geluidscherm! Voor wat de herinrichting betreft een goed besluit maar het 
punt geluidswal ligt duidelijk anders. Daar is wél veel vraag naar! Waarom staat deze ter 
discussie? Is dat de toename in bouwkosten? Leg dan een deel van de geplande investering voor 
de herinrichting van het gehele park bij de investering van de geluidswal en overleg met de 
Rowdies wat zij nu willen en wat realistisch is in relatie tot hun ledenbestand. Hen is in 2016 al 
een ‘worst voorgehouden’ voor nieuwe grote velden en een nieuwe kantine.  

Vlonderpad 
Bij de behandeling van dit punt hebben wij in juli 2021 een motie ingediend voor een vlonderpad 
(voetpad) langs een klein stukje Oosterparkweg. Deze is ingetrokken vanwege de toezegging van 
de wethouder met een voorstel te komen. Het gaat om ca 125 m. pad, bij de entree Oosterpark 
vanaf de Kerkweg wat nu een gevaarlijk stukje is zonder wandelpad en langs de sloten. Hierover 
wordt al jaren gesproken! Wij dienen deze motie dan ook maar weer in:  

MOTIE OOSTERPARKWEG VLONDER- WANDELPAD 

Cultureel erfgoed 
BURGER OP 1 hecht veel waarde aan cultureel erfgoed. Nieuwe gemeentemonumenten op de 
lijst waaronder de oude huishoudschool heeft dan ook onze warme instemming. Het laatste 
raadsvoorstel hierover (februari 2022) was om bij de herbestemming een uitwerking te maken 
waar maatschappelijke partners, een wijkcentrum én woningen gehuisvest zouden kunnen 
worden. Dit na een uitgebreide consultatieronde onder aanwonenden en maatschappelijke 
partners. Belangstelling te over van deze laatste groep, de school zou te klein zijn.  
In dit collegeprogramma wordt dit zo van tafel geveegd, zonder raadsbesluit. Nu wordt ingezet op 
transitie naar woningbouw. Kan dit met behoud van de historische waarden waarvoor dit pand de 
status ‘gemeentemonument’ kreeg? En wat blijft van de unieke elementen van het interieur over? 
En de Vleugelnootboom?  
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VRAAG: het pand Huishoudschool staat nu leeg, hoe lang blijft dat zo? Wat zijn de plannen 
op korte termijn en Waarom moesten de huurders er per 01-10-22 uit waardoor het nu leeg 
staat?  

BURGER OP 1 is van mening (de wethouder heeft dit al min of meer toegezegd) dat een eigen 
Ridderkerkse erfgoedcommissie van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Deskundigheid 
genoeg onder onze inwoners, maak daar gebruik van en voeg daar één lid van Dorp, Stad & Land 
aan toe. De ‘erfgoedcommissie’ zoals we die nu hebben (alleen Dorp, Stad & Land, zij bedienen 
59 gemeenten) heeft bijvoorbeeld recent ingestemd met de (her)bouw van de nieuwe flats aan de 
Blaak. Wie ECHT gevoel heeft voor ons erfgoed, kan nooit instemmen met een flat pal achter de 
historische Kerksingel. Dit zou een uitgelezen kans zijn om als gemeente de regie te pakken op 
ruimtelijke ontwikkeling i.p.v. met de visie van Wooncompas, gesteund door de erfgoedcommissie, 
in te stemmen met wederom een flat daar? Dit terwijl de flat daarnaast (buitenaanblik van de 
Kerksingel) wordt getransformeerd in laagbouw? Draai dit om! Dit voedt voor ons de behoefte aan 
een eigen erfgoedcommissie, bijgestaan door Dorp, Stad & Land, daarom dienen wij daarvoor een 
motie in: 

MOTIE EIGEN ERFGOEDCOMMISSIE 

P.C. Hooftpark
Dit college gaat wederom randvoorwaarden opstellen voor de herinrichting van het
P.C.  Hooftpark. In oktober 2017 hebben wij een ‘gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving’
behandeld in de raad. Waarom moet dit opnieuw gedaan worden? Of is het ‘P.C. Hooftpark’ iets
anders dan ‘P.C. Hooftstraat en omgeving’? Zo ook de ‘Gebiedsvisie Plein Oost’, deze is in de
raad van januari 2018 vastgesteld. Volgens het coalitieakkoord gaan we dit in 2023 weer doen, en
wel voor een bedrag van € 125.000 alleen voor Oost. Wat het huidige plan gekost heeft is ons niet
duidelijk, maar we vragen ons wel af of hier steeds dubbel werk wordt verricht, dan ook tegen
dubbele kosten.

Ruimtelijke ontwikkeling 
Woningbouw, in de Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 staat o.a. ‘we pakken als gemeente een 
proactieve, regisserende rol’ … ‘we staan open voor ideeën en initiatieven binnen onze toekomst-
visie’ ……. in dit coalitieakkoord staat dat ‘door heel Ridderkerk de gronden met een agrarische 
bestemming zoveel als mogelijk hun bestemming houden’.. ook BURGER OP 1 vindt dat 
uitermate belangrijk! Tussen alle banen rijksweg, de verstening in de woonwijken en de 
bedrijventerreinen moeten we heel zuinig zijn op onze ‘open’ gebieden. Die dragen enorm bij aan 
de leefkwaliteit in Ridderkerk. Dit zijn al kleine postzegels in de gemeente, koester ze. Bolnes-zuid 
krijgt op deze manier ‘bescherming’ tegen bouw-drang. Maar hoe gaat dat als er een 
projectontwikkelaar komt met andere plannen?  
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Rijsoord had ‘veel’ open/groene gebieden maar dat wordt snel minder. Nieuw Reijerwaard wordt 
volgebouwd met lelijke ‘dozen’, in 2018 sneuvelde woningbouwplannen daar onder druk van 
projectontwikkelaars. Wat zie je nu gebeuren, er worden tegen het Waalbos aan woningen 
gebouwd, voor de Geerpolder zijn woningbouwplannen en inmiddels ook voor de boomgaard bij 
Nieuw Reijerwaard. Men koopt agrarische grond op en heeft de tijd te wachten tot het moment 
daar is en de politiek aan hun zijde staat om deze te ontwikkelen. Dit kan alleen als een college 
geen regie neemt op ruimtelijke ontwikkelingen.  
Voor de Geerpolder is de gehele raad genegeerd, de verkoopborden stonden er al, ruim voordat 
wij iets wisten, laat staan er iets van konden vinden. En nu, de boomgaard blijft boomgaard … de 
rechtzaken hierover en uitspraken kent u vast allemaal. Het kan toch niet zo zijn dat inwoners met 
voldoende geld en geduld uiteindelijk tegemoet gekomen worden in hun plannen? Ook als dat niet 
de visie van Ridderkerk is? Hoe kunnen wij dat rijmen met ‘we pakken als gemeente een 
proactieve, regisserende rol’? Waarom wordt in het rijtje ‘beschermde agrarische gronden’ niet de 
Geerpolder genoemd of de Boomgaard? Deze voorstellen komen nu in de raad, de Geerpolder op 
ons (raad)verzoek, de Boomgaard als startnotitie in januari … hoever zijn deze ontwikkelingen al? 
Kan de raad deze nog tegenhouden zodat de boomgaard boomgaard blijft en agrarische grond 
agrarisch?  
Rivieroevers ….. hiervoor zijn grootse plannen vanuit projectontwikkelaars, waarmee de gemeente 
altijd wil sparren over hun wensen. Maar wat zijn onze wensen? In de recente 
commissiebijeenkomst mobiliteit Bolnes werd dit ook uitgesproken. Dus ook hier geld als je de 
middelen hebt, wat geduld en je ingangen kan je hier volop bouwen. Hoe het dan verder gaat met 
de mobiliteit en leefkwaliteit gaat  … dat zien we dan wel.  
Wij kijken dan ook enorm uit naar de actualisatie van de ‘Omgevingsvisie Ridderkerk 2035’ in 
2023. Dan kunnen wij onze kaders aangeven en wordt niet door grondeigenaren of 
projectontwikkelaars bepaald hoe Ridderkerk er uit zal zien in 2035 of verder. Hopelijk zijn we nog 
op tijd om bepaalde ontwikkelingen daarmee tegen te houden. 
College, NEEM REGIE op ruimtelijke ontwikkelingen in Ridderkerk en laat het NIET aan de markt 
over.  

Mobiliteit 
Mobiliteit, BURGER OP 1 is heel benieuwd wat wordt verstaan onder ‘ontsluitingswegen’ omdat 
daar 50 km hoort.  

VRAAG HOE DEFINIEERT HET COLLEGE EEN ONTSLUITINGSWEG? 

Naar ons idee zijn dat wegen die je van A naar B brengen (niet altijd zijnde je woning) en van 
waaruit je de wijken in kan óf naar het volgende dorp óf de snelweg op. De Pruimendijk is zo’n 
weg, die gaat van Rijsoord naar Ridderkerk (de andere wijken), H.I. Ambacht én de A15 … de 
Erasmuslaan brengt je van de Rotterdamseweg naar de wijken Drievliet en het Zand. Vandaaruit 
ga je de wijk in. Waarom zijn/worden sommige van deze ontsluitingswegen 30 km gemaakt? 
St  Jorisstraat is een weg die uitstekend geschikt is voor auto te gast weg / 30 km. Aanwonenden 
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hebben dit zelf voorgesteld jaren geleden al. Daar wordt dit niet toegepast en aanwonenden van 
de Pruimendijk gaven aan dat dit ongewenst is en die is wel auto-te-gast/30 km weg genoemd. 
Hoe geloofwaardig zijn de 30 km wegen/auto-te-gast-wegen, ze hebben immers geen enkele 
status? De inrichting is er veelal ook niet naar en dat kan niet want het is eigenlijk een 
ontsluitingsweg waar best veel verkeer doorheen moet. Hoe gaat dat met de Rijksstraatweg bij 
Nieuw Reijerwaard? En de Oosterparkweg? En de Erasmuslaan? Onze vraag is kijk hier nog een 
heel goed naar, overleg met aanwonenden en gebruikers (het zijn immers ontsluitingswegen) en 
creëer geen waterbed effect waardoor andere wegen onnodig drukker worden. We wonen in een 
druk gebied, geef auto’s de ruimte, alternatieven zijn er namelijk nauwelijks.  
Schrap de HOV aanpassingen aan onze wegen. De rit wordt er niet sneller door en het heeft grote 
impact om de buitenruimte. Zorg voor goede haltes en fietsenstallingen en begin dan bij de haltes 
Rotterdamseweg waarvoor wij met het CDA een motie indienen. BURGER OP 1 dient wederom 
een motie in om fietsbeugels te plaatsen maar nu vragen we gericht om dit te doen bij het 
Waalbos ingang Waalweg en ingang Langeweg en de Crezeepolder, ingang Drievliet en ingang 
zijde viaduct Oude Molen.  
 
MOTIE FIETSBEUGELS BIJ HET WAALBOS EN CREZEEPOLDER 
 
Fietsen 
Veel mensen rijden op goede, dure fietsen die je graag aan een deugdelijke fietsbeugel vast 
maakt om te voorkomen dat deze omvalt of wordt gestolen. Zeker dat laatste is een probleem. De 
politie adviseert ook twee sloten en vastzetten aan een fietsbeugel om diefstal moeilijker te 
maken. Het onderzoek waarom wij bij onze vorige motie hebben gevraagd is gedaan, er zijn 
beugels geplaatst maar alleen voor natuur- en recreatiegebieden waarover wij zeggenschap 
hebben. Wij vragen de wethouder nu in overleg te gaan met SBB en Zuid-Hollands Landschap om 
juist in deze buitengebieden ook veilige stallingen te realiseren. 
Stimuleren van fietsgebruik begint bij een goede stalling en veilige fietspaden. Vrijliggende 
fietspaden zijn veilig, twee-richtingen fietspad zijn veel minder veilig. Zeker met de diversiteit aan 
fietssnelheden die je tegenwoordig hebt. Nú heeft de Populierenlaan grotendeels vrijliggende 
fietspaden aan beide zijden van de weg en dat wil het college onveilig maken door één twee-
richtingen fietspad. De achterliggende gedachte is aansluiten op het dubbele fietspad langs de 
Verbindingsweg. Als dit gebied echt volgebouwd wordt zal je aan beide zijden van die weg een 
fietspad nodig hebben én een weg voor de hulpdiensten en bus ofwel een soort ‘ventweg’. Over 
die weg en de fietspaden is niet goed nagedacht maar dat mag geen aanleiding zijn die fouten 
door te trekken naar West, draai het maar om is ons advies! Dus geen quickscan, dat geeft elders 
oversteekproblemen, en passerend fietsverkeer, hou dit zoals het nu is en pas de Verbindingsweg 
aan! 
Een recreatieve fiets-wandel verbinding tussen de Gorzen en de Jachthaven valt naar ons idee 
gelijk met de ‘ontbrekende verbinding’ tussen het Havenkanaal en de Jachthaven. Het gaat ook 
hier om een recreatieve fiets-wandel verbinding van ca 350 meter (het eerste deel langs het 
Havenkanaal is een rustige weg met halverwege een apart voetpad tot over het viaduct) waarom 
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moet dit dan € 230.000 kosten en het stukje Gorzen-Jachthaven ook nog eens € 50.000? Er gaat 
ook veel geld naar onderzoek naar ‘ontbrekende schakels in het fietsroute netwerk’. Kom zo al op 
€95.000,-- dat vinden wij veel geld. Ga eens in overleg met de wijkoverleggen enz. of stap eens 
zelf op de fiets en ontdek wat er is en wat ontbreekt. En €50.000 voor onderzoek naar een halte 
waterbus Bolnes, terwijl dit al een keer is afgewezen? Hoe goed is gekeken naar dit soort 
bijzondere en naar ons idee onnodige grote uitgaven?  
 
Doelgroepenvervoer 
De energietransitie en het sociaal domein kennen veel prangendere problemen. Neem het 
doelgroepenvervoer voor scholieren in het speciaal onderwijs. Door een tekort aan chauffeurs 
lopen deze kinderen achterstanden op. Zij kunnen hier niets aan doen, ouders veelal ook niet 
daarom dienen wij een motie in die vraagt indien het ‘schoolbusje’ niet of niet op tijd rijdt, ouders 
op kosten van de gemeente een reguliere taxi kunnen regelen.  
 
MOTIE TAXIVERGOEDING LEERLING/DOELGROEPENVERVOER 
 
Ontbijt op basisscholen 
Ook weten wij al jaren dat er behoefte is aan ontbijt op school voor basisschool leerlingen. Het 
blijkt dat kinderen zonder ontbijt de schooldag beginnen. Dit komt meest voor bij gezinnen van 
minima. Om kinderen een gezonde start van de dag te geven waardoor ze beter geconcentreerd 
zijn, beter presteren en gemakkelijker bijdragen aan een goede sfeer in de klas, willen wij 
onderzoek naar de behoefte bij scholen om ‘gratis’ ontbijt voor alle leerlingen op te starten. Dit kan 
goed georganiseerd worden in samenwerking met het bedrijfsleven, mensen hebben zich hierin in 
het verleden ook al eens verdiept. De €40.000 voor de pilot leerlingen kennis laten maken met 
betaalbare gezonde voeding kan niet voor basisschoolleerlingen bedoeld zijn, zij kopen doorgaans 
niet zelf hun eten. Dit zal voor het voorgezet onderwijs zijn. Daarom dienen wij een motie in voor 
onderzoek naar de behoefte voor ‘gratis’ ontbijt voor alle basisschoolleerlingen. Dan is iedereen 
daarin gelijk. Dit kan eventueel verrekend worden met de ouderbijdrage voor diegene die niet tot 
de minima (of tot 130%) behoren zodat het gemakkelijker betaalbaar kan blijven. 
 
MOTIE ONDERZOEK GRATIS ONTBIJT VOOR ALLE BASISSCHOOLLEERLINGEN 
 
Energietransitie 
De energietransitie vraagt veel meer aandacht en inzet dan we tot nu toe hebben gedaan in 
Ridderkerk. Het warmtenet wat in Bolnes op zou starten komt niet van de grond en alternatieven 
zijn er niet. Kom je niet in aanmerking voor het warmtenet dat was het sowieso al voor eigen 
rekening en initiatief. Er zou in de wijken geïnventariseerd moeten wat al is gedaan, wat niet en 
hoe we daarin kunnen faciliteren of subsidiëren. En in hoeverre zet Ridderkerk in op waterstof als 
vervanger voor de gasaansluiting in woningen? Dit vindt elders in het land al plaats, kunnen we 
hiervoor in Ridderkerk ook een pilot opstarten?  



Pagina 7 van 8 
 

Gelukkig zit er zoveel vertraging op de windmolens die in Nieuw Reijerwaard gepland zijn dat wij 
ervan uitgaan dat ze er niet komen. Zet dan volop in op zonnepanelen op alle daken en andere 
inventieve manieren om energie op te wekken.  
 
Bomen 
Bomen planten i.p.v. kappen staat letterlijk in ons verkiezingsprogramma. Als het enigszins past 
bij een agendapunt vragen wij daar dan ook altijd aandacht voor. Zo ook nu. Dit jaar gaan we weer 
188 volwassen bomen kappen als gemeente. Dan praten we niet over de gekapte bomen in 
particulier gebied, Wooncompas of t.b.v. bouwplannen. Het zijn er dus veel meer. Het ‘groenfonds’ 
wat zo mooi benoemd wordt in de groenvisie komt niet van de grond, daar zit nog geen euro in. 
Daarvoor is dat toch niet opgenomen in de visie?  
 
VRAAG WAAROM WORDT DIT FONDS NOG STEEDS NIET GEBRUIKT?  
 
Wij hebben in goed overleg met PvdA/GL een motie gemaakt om anders naar volwassen bomen 
te kijken. Als je van begin af aan goed onderhoud pleegt kunnen heel veel bomen groot en oud 
worden. Onze bomen worden deskundig gecontroleerd, maar dan is het aan de gemeente om te 
bepalen wat dan gedaan wordt. Een boom met takuitval kan je kappen maar ook goed snoeien 
waardoor deze nog jaren meekan. Een prachtig voorbeeld hiervan zijn de bomen aan het 
Essenlaantje. Deze zouden ook gekapt worden maar daar is nu ingezet op monitoren en snoeien.  
 
MOTIE BOMEN VOOR DE TOEKOMST  
 
In het coalitieakkoord staat dat wordt ingezet op meer bomen langs de rijkswegen, dat kunnen 
VEEL meer bomen zijn. Wij geven dit al jaren aan. Ga in overleg met Rijkswaterstaat of 
Waterschap hierover en zoek de cofinanciering. Het zou toch mooi zijn als wij daarvoor gebruik 
zouden kunnen maken van geld uit het bomenfonds? Hoe zit het met onze monumentale bomen? 
En de andere bomen van de groene kaart? Misschien moet die ook geactualiseerd worden en 
bekeken worden of we voldoende middelen hebben onze bomen te beschermen. 
 
Afval 
Het afvalbeleid is inmiddels aangepast en mensen kunnen nu weer voor een vast/max. vast tarief 
hun restafval in de ondergrondse containers kwijt. Het probleem is echter dat dit niet meer uit te 
leggen valt. Zolang je met een pas de containers moet openen denken velen dat er geregistreerd 
wordt en afgerekend. Daardoor blijven mensen restafval in de kliko’s van anderen gooien of naast 
de afvalcontainers zetten, met de gedachte dan niet extra te hoeven betalen. Daarom komen wij 
met een motie om de afvalpas af te schaffen: 
 
MOTIE AFSCHAFFEN AFVALPAS.  
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Draai ook dat stukje van het oude afvalbeleid terug en maak de container voor iedereen 
toegankelijk, ook de AGF en papiercontainers waarvoor anderen ook aandacht vragen. Er is al 
sinds jaar en dag een toegangspas voor de milieustraat, hou die wel in stand. Dat gaat over ‘groot’ 
afval en grotere hoeveelheden, die wil je niet kosteloos verwerken voor andere gemeenten.  

BAR-organisatie 
Door de huidige situatie in de BAR-organisatie, ofwel de ontvlechting hiervan, verandert er het 
nodige voor Ridderkerk en de Ridderkerkers. In eerste instantie zullen zaken er niet gemakkelijker 
of sneller op worden. Dat wordt weer een nieuwe weg zoeken. Wij kunnen ons wel voorstellen dat 
dit in de toekomst wel ten goede van de samenleving komt doordat de medewerkers weten voor 
welke gemeente ze bezig zijn. Dit zal de service naar de inwoners op de duur ten goede komen.  
En dit was een nadrukkelijke wens van partij 18 plus, het staat immers al jaren in hun 
verkiezingsprogramma. We gaan er dan ook van uit dat zij met twee wethouders hier sturing aan 
kunnen geven.  
We wensen het gehele college wijsheid met deze grote verandering en onze medewerkers heel 
veel sterkte maar ook plezier en nieuwe kansen en mogelijkheden bij het opnieuw opzetten van de 
nieuwe organisatie. 
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