SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN JAARREKENING 2017, 1E TURAP 2018 EN KADERNOTA 2019 per fractie
Gem

R

J CU01

Nr.

Bladzijde / onderwerp
Blz 18, Senioren en
veiligheid

Vraag
Naar behoefte vinden voorlichtingsbijeenkomsten plaats.
Hoe groot is deze behoefte? En zijn ergens de aantallen
en ervaringen beschreven mbt woningchecks, flyers en
brochures? Cijfers inbraak zijn namelijk wel gestegen
Een opvallende stijging van tevredenheid van bereikbaarheid (PI nr 24). Hoe is dit te verklaren?

R

J CU02

Blz 29, P.I. bereikbaarheid

R

J CU03

Blz 39 Laaggeletterdheid

R

J CU04

Blz 50: ontwikkelingen
opgroeiende jeugd

R

J CU05

Blz 56 P.I. Jeugd

De cijfers rondom jeugdproblematiek stijgen bijna allemaal. In hoeverre krijgen de professionals in de wijkteams
toerusting om de problematiek aan te kunnen?

R

J CU06

Blz 59 Vergunninghouders / vluchtelingen

Er is meer ingezet op integratie. Heeft dit ook tot (extra)
resultaten geleidt? Zo ja, welke?

Laaggeletterdheid is een belangrijk thema in Ridderkerk.
Er wordt echter nog een Prestatie-indicator gebruikt uit
2013. Op welke manier kunnen we een recenter beeld
krijgen van de actuele situatie laaggeletterdheid in Ridderkerk? Op welke wijze kunnen we anders de effecten van
ingezet beleid monitoren?
Hier worden een aantal preventieve cursussen/trainingen
aangegeven. Klopt het dat deze alleen zijn gericht op
basisschoolleerlingen?
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Antwoord
Op dit moment is er geen behoefte voor de voorlichtingsbijeenkomsten. In 2017 hebben er 302 woningchecks plaatsgevonden vanuit de brandweer.

Wij kunnen dit niet verklaren. De P.I. geeft onvoldoende informatie waarom de tevredenheid over de bereikbaarheid in het algemeen een 9 scoort. Op dezelfde bladzijde
staat namelijk dat de bereikbaarheid met de auto 8,1 en het OV een 7,2 is.
Om een heel specifiek en actueel beeld te krijgen van het aantal laaggeletterden in
Ridderkerk, zou een onderzoeksbureau ingezet kunnen worden om dit te monitoren.
Dit is niet eerder gedaan. Er zijn 250 personen die in 2017 deelgenomen hebben aan
de verschillende trajecten of taalactiviteiten. Met deze mensen is contact en zij zijn in
beeld. Het project loopt door, dus deze aantallen blijven stijgen.
De preventieve cursussen worden aangeboden op basis van de vraag die er is. Aanmeldingen komen binnen bij de coördinator van het BAR-trainingsbureau en zij zorgt
ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar komen. De cursussen die tot nog toe hebben
plaatsgevonden waren voor kinderen t/m 13 jaar.
Als er meerdere jongeren zijn die dezelfde vraag hebben, dan is het ook mogelijk om
groepstrainingen voor deze doelgroep aan te bieden.
De wijkteams bestaan uit professionals die werkzaam zijn bij 5 gecontracteerde aanbieders. De professionals hebben specifieke kennis op het gebied van Jeugd en Opvoedhulp, Jeugd GGz, Volwassen GGz, Maatschappelijk Werk en Leven met een
Beperking. Het is de verantwoordelijkheid van de gecontracteerde aanbieders om deze
specifieke vakkennis op pijl te houden en ervoor te zorgen dat de professionals over
alle juiste registraties en kwalificaties beschikken.
Vanuit de gemeente worden trainingen en cursussen verzorgd, die gericht zijn op het
(samen)werken in de wijkteams, onder andere ten aanzien van handelingsgericht
werken en de resultaat gestuurde bekostiging.
De verschillende opleidingstrajecten voor de professionals worden onderling tussen
gemeente en aanbieders afgestemd.
De extra inzet op integratie was aan de ene kant gericht op de investering in Vluchtelingenwerk gericht op de intensivering van de trajecten maatschappelijke begeleiding
en de samenwerking met de lokale partners. De extra inzet aan de andere kant was
gericht op het lokale deel van de Participatieverklaringstrajecten.
Door de extra investering in Vluchtelingenwerk worden mensen nu langer en beter
begeleid naar een zelfstandig bestaan in Ridderkerk en is er een betere samenwerking
met lokale partners, zoals het wijkteam, waardoor mensen extra aanvullende hulp snel
kunnen ontvangen, waardoor zwaardere problemen voorkomen kunnen worden. Dit
bevordert hun integratie in de samenleving.
Ook is het lokale deel van de Participatieverklaringstrajecten opgezet. Hierdoor gaan
vergunninghouders (in een groep) langs diverse Ridderkerkse organisaties, zoals de
bibliotheek, SWR, de Oudheidkamer en maken zij een cultuursafari, waardoor zij Ridderkerk en de geschiedenis leren kennen en weten wat zij waar kunnen doen en leren
(bijvoorbeeld zwemmen, vrijwilligerswerk, boeken lenen, bezoek Taalpunt, hoe gaat
men hier met elkaar om en waarom).

1

Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

Antwoord

Er is een voordeel op Wmo algemene voorzieningen, en
een nadeel op Wmo maatwerkvoorziening? Is dat ook het
beeld van 2018 (tot nu), of is het een eenmalig beeld?
Hadden er met het Welzijnsbudget ook andere preventieve activiteiten kunnen worden uitgevoerd, of is dit een
geoormerkt budget?
Er is geen waarde ingevuld voor de jaarrekening 2017. Er
is toch wel weer een Burgerpeiling uitgevoerd?

Dat lijkt nu inderdaad ook het beeld. Het voordeel op algemene voorzieningen valt wel
lager uit als in 2017 en het is mogelijk dat er nog nieuwe projecten starten.
Met dit budget voeren wij innovatieve en preventieve projecten uit om het beroep op
maatwerkvoorzieningen te verminderen. Dat kunnen dus diverse preventieve activiteiten zijn.

R

J CU07

Blz 61/62 WMO

R

J CU08

Blz 63 P.I. Mantelzorg

R

J CU09

Blz 64 Inburgering en
participatie

Handhaven van inburgeren. Wat gebeurt er met de mensen die niet binnen de termijn zijn ingeburgerd? En wat is
specifiek de handhavende taak van de gemeente? Hoe
wordt deze ingevuld?

Er is een burgerpeiling uitgevoerd echter geeft de uitkomst hiervan een vertekend
beeld. De vraag rond mantelzorg wordt opgenomen in het cliënt ervaringsonderzoek
dat jaarlijks wordt uitgevoerd.
Als eerste is het handig om te weten dat de inburgering van mensen die na 1 januari
2013 in Nederland zijn komen wonen geen taak meer is van de gemeente. Deze taak
ligt bij DUO. De gemeente heeft voor deze groep dus geen handhavende taak.
Voor de mensen die voor 1 januari 2013 in Nederland zijn komen wonen (dat is momenteel een groep van ongeveer 17 personen) is dat anders. De handhaving ten aanzien van deze groep bestaat uit het oproepen van deze mensen om te kijken of zij
actief bezig zijn met hun inburgering. Inburgeraars (van voor 2013) hebben 5 tot 8 jaar
(analfabeten) de tijd om hun inburgeringsdiploma te halen. In de gesprekken die de
klantmanager heeft met deze mensen wordt, op basis van overlegde gegevens bekeken of iemand in staat is om aan deze termijnen te kunnen voldoen.

R

J CU10

Blz 66 Arbeidsparticipatie

R

J CU11

Blz 66 Arbeidsparticipatie

R

J CU12

Blz 68 Reintegratieprojecten

Mensen die daar vanwege beperkingen nooit aan kunnen voldoen, worden vrijgesteld
of ontheven van de inburgeringsplicht. Van de overige mensen wordt bekeken of zij
wel of niet verwijtbaar niet aan de termijn kunnen voldoen. Bij niet verwijtbaar wordt de
termijn zonder boete verlengd. Bij verwijtbaar wordt de termijn met boete verlengd.
Voor het verlopen van de nieuwe termijn worden deze mensen opnieuw opgeroepen
om te kijken hoe het staat met hun inburgeringsplicht. Op basis van het huidige beeld
wordt verwacht dat deze taak over ongeveer een jaar, met het huidige bestand, afgerond kan worden. Deze taak zal de komende jaren niet helemaal verdwijnen, omdat
mensen, vanwege verhuizingen, in Ridderkerk kunnen komen wonen, die in hun vorige
gemeente nooit gehandhaafd zijn. Hierdoor blijft de handhavende taak de komende
jaren bestaan
Kan de tekst mbt "het inrichten van een soort 'kruispunt'"
Nieuwe klanten hebben overeenkomsten en verschillen in achtergrond en arbeidspodoor de werkgroep nader worden toegelicht?
tentieel. Sommigen kunnen doorstromen naar een reguliere baan zonder ondersteuning. Anderen zullen zijn aangewezen op loonkostensubsidie, of beschut werk. Vergunninghouders moeten allemaal de Nederlandse taal en samenleving leren kennen.
Op grond daarvan zijn er verschillende instrumenten in een logische volgorde nodig
om participatie naar vermogen te realiseren.
Kunt u wat voorbeelden noemen van afspraken en resulta- We hebben afspraken gemaakt voor het plaatsen van mensen bij onder andere Opten van afspraken met lokale bedrijven voor het instellen
nieuw en Co, Stichting Welzijn Ridderkerk, en Domein Beheer en Onderhoud. Afspravan werkervaringsplekken voor vergunninghouders?
ken zijn gemaakt op basis van het uitvoeringsbeleid voor werkervaringsplaatsen. We
hebben bij Opnieuw en Co en domein Beheer en Onderhoud taal op de werkvloer
georganiseerd, speciaal voor mensen die de taal nog onvoldoende beheersen. In totaal zijn er in 2017 bij diverse samenwerkingspartners zo’n 45 vergunningshouders op
een werkervaringsplaats geplaatst.
Welke goede resultaten zijn er via het project FoDoor Focus@Work zijn er in het vierde kwartaal meer mensen uitgestroomd naar werk,
cus@Work geboekt? En zet dat succes zich ook in 2018
opleiding of zelfstandigheid dan eerdere kwartalen. Ook zijn er meer uitkeringsgerechdoor?
tigden doorgeleid naar een werkervaringsplaats. Uit de evaluatie van dit project nemen
we, ook in 2018, de sterke punten mee bij de dienstverlening aan de klant en de ont-
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

J CU13

Blz 71 Riolering

R

J CU14

Blz 96 landelijke woonlastenvergelijking

R

J CU15

Blz 104 Openbare verlichting

R

J CU16

Blz 121 Verbonden partijen

R

J CU17

Blz 135 Saldo baten/lasten

R

J CU18

Blz 182 Ontvangen
subsidies

R

J CU19

Blz 185 ev. Bestuursrapportage Sociaal
domein

R

T CU20

Algemeen

Vraag

Grootschalige vervangingen worden agv beleid rond klimaatadaptatie uitgesteld. Is het mogelijk om vervanging
nog uit te stellen? Welke druk legt dit op beleid voor klimaatadaptatie?
Wij kunnen uit de staafdiagrammen niet opmaken dat
Ridderkerk onder het landelijk gemiddelde uitkomt. Wel
als Nederland zou bestaan uit slechts 5 gemeenten….
Welke positie neemt Ridderkerk qua rangnummer in beide
situaties? En wat zijn de landelijk gemiddelde woonlasten
in beide situaties?
Welk percentage openbare verlichting is momenteel reeds
uitgevoerd in LED? Met het huidige vervangingsregime, in
welk jaar (naar verwachting) zal 100% van het areaal LED
zijn?
Zouden we voortaan, net als bij de jaarrekening 2016 ook
het overzicht van geraamde en gerealiseerde bijdragen
van de gemeente, c.q. het (te) ontvangen dividend mogen
ontvangen?
Dit overzicht geeft nu een enigszins vertekend beeld,
vanwege de gewijzigde BBV regels rond de geschreven
uren in de BAR. Is het ook mogelijk om ter indicatie een
kolom aan dit overzicht toe te voegen, waarbij deze correctie niet is doorgevoerd?
Waar komt de subsidie "Bijdrage extra aanpak zwerfafval
2013-2022" vandaan? Wat wordt er specifiek met dat geld
gedaan?

We zijn blij met deze bestuursrapportage Sociaal domein.
We vragen ons wel af of het enkel noemen van absolute
aantallen afdoende is, aangezien het aantal inwoners in
Ridderkerk en bijv de doelgroep jeugd ook kan wijzigen?
En kan het aantal automatische kwijtschelding in het vervolg hier ook worden toegevoegd?
Is het college bereid om voortaan bij de Turap ook het
oorspronkelijk begrote bedrag (voor het lopende jaar) op
te nemen? Zo worden de wijzigingen tov oorspronkelijke
begroting beter inzichtelijk. Is dat mogelijk vanaf de 2e
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Antwoord

wikkeling van de afdeling. Belangrijke succesfactoren zijn onder andere de scherpere
focus op doelgroepen en operationele coördinatie geweest.
Ja, er kan uitgesteld worden tot het toetsingskader t.a.v. klimaat in 2019 volledig bekend is. Onze aandacht gaat op dit moment uit naar wat we noodzakelijkerwijs moeten
doen.
Zie bijlage 2.

In de notitie “Van lamp naar LED” is het vervangingsregime gepland. 7% is momenteel
uitgevoerd in led. In 2030 is 90% omgebouwd. Voltooiing led verlichting uiterlijk in
2040.
We gaan het format hierop aanpassen.

Zie bijlage 1.

De subsidie komt uit de Raamovereenkomst Verpakkingen die tot stand is gekomen
tussen de VNG, de Rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven.
Voor de uitkering dient de gemeente jaarlijks een plan in en verantwoord de uitgaven
na afloop van een jaar.
Met de subsidie zijn in de voorgaande jaren de volgende uitgaven gedaan:
Aanschaf materiaal (o.a. afvalbakken en dunk-its).
Aanschaf materiaal voor zwerfafvalacties (prikkers, hesjes, handschoenen, reclame).
Vergoeding aan scholen voor het scheiden van PMD en voorzieningen op scholen.
Waste Challenge middelbare scholen.
Externe kosten voor ondersteuning opstellen afvalbakkenplan.
Aanschaf Gluton (kleine afval zuigmachine).
Aanschaf elektrische fiets voor ophalen afval uit afvalbakken.
Aanschaf trolleys met voorziening om zwerfafval gescheiden op te slaan.
Zolang het aantal inwoners niet drastisch wijzigt, kan er met absolute aantallen gewerkt worden.
Aantal automatische kwijtschelding is reeds opgenomen in de paragraaf lokale heffingen (zie pag. 94).
Wij zeggen dit toe. Vanaf de 2e tussenrapportage wordt de kolom oorspronkelijke begrote bedrag opgenomen.
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Turap 2018?

R

T CU21

Blz 6 Leerlingenvervoer

R

T CU22

Blz 7 Huisvesting wijkteams

R

K CU23

Blz 11 Duurzaamheid

R

J D6601

Pag. 93 – 94

R

J D6602

Pag 98 Risicosimulatie

R

J D6603

Pag 115 Rente risico

R

J D6604

Pag 117 Informatieveiligheid

R

J D6605

Pag 130 Cornelisland

R

J D6606

Pag 146 Nog te ontvangen bedragen

Er worden steeds meer individuele ritten uitgevoerd. Wat
is de aanleiding van deze toename?

Er komen steeds meer leerlingen met speciale behoeftes zoals individueel vervoer.
Deze vervoersvorm wordt toegekend als er een medische verklaring van een specialist
wordt overlegd. Ook komt het steeds vaker voor dat er leerlingen gedurende de
schooldag naar behandelcentra gebracht/gehaald moeten worden. Deze ritten vallen
doorgaans buiten de schooltijden en kunnen derhalve vaak niet gecombineerd worden.
Waar mogelijk wordt dit wel gedaan.
in RIB d.d. 8 september 2017 is aangegeven dat de huur- Er waren drie huurovereenkomsten voor ruimten in het GOED. De grote ruimte werd
overeenkomst met GOED van rechtswege eindigde op 31- gehuurd tot en met 31-12-2017 en liep van rechtswege af. De andere huurovereen12-2017. In deze turap wordt aangegeven dat de huurkomsten voor kleinere ruimten lopen pas 31-12-2018 af. Daarom moet er nog een jaar
overeenkomsten zijn opgezegd met ingang van 31-12huur voor die kleinere ruimten worden betaald.
2018. De verhuizing heeft rond de jaarwisseling plaatsgevonden. Waarom nu een jaar extra huur?
Wanneer kunnen we naar verwachting een startnotitie (ter Het milieu- en duurzaamheidsprogramma concretiseren we en breiden we uit naar de
vaststelling in de raad) verwachten tbv de opgave irt de
toekomst. We zullen dit in samenhang met de Klimaatwet in 2019 vormgeven.
klimaatwet?
In 2017 is minder kwijtgescholden dan begroot was. Dit
De werkelijke kwijtscheldingen 2017 zijn € 9.700 lager dan de begrote kwijtscheldingen
terwijl het aantal kwijtscheldingen vrij fors is toegenomen. omdat er minder kwijtscheldingen zijn verleend dan begroot. Het aantal kwijtscheldinKunt u dit verklaren?
gen is met 7 stuks toegenomen ten opzichte van 2015. Vergelijken met 2016 kan niet
omdat 2016 geen goed referentiejaar is omdat er toen een éénmalige heffingskorting
verleend is van € 125. Hierdoor is er in 2016 minder beroep gedaan op de kwijtscheldingsregeling.
Het risico van de gemeente is 670k groter dan begroot.
Het is een momentopname bij het opstellen van het betreffende document (begroting
Wat is de verklaring voor dit verschil?
danwel jaarrekening). Het risicoprofiel is continu in beweging.
De toename tussen de twee momenten wordt met name veroorzaakt door wetgeving
rond privacy en informatiebeveiliging. Ook het technisch bijblijven in de ICT ontwikkelingen levert continu nieuwe uitdagingen en risico’s op.
Maakt de gemeente gebruik van derivaten om te hedgen
Nee, er wordt geen gebruik gemaakt derivaten. In het treasurystatuut dat in 2017 is
tegen het renterisico?
geactualiseerd wordt het gebruik hiervan ook uitgesloten. Dit om renterisico’s te beperken.
Er zijn 2 externe functionarissen aangetrokken voor het
De kosten voor de gemeente Ridderkerk bedragen in 2018:
realiseren van de IB- doelstellingen. Wat zijn de kosten
1. Functionaris gegevensbescherming (FG): € 18.000
van deze functionarissen voor Ridderkerk? Is het de be2. Privacy Officer (PO): € 36.000.
doeling dat deze functies op termijn door vaste medewerkers worden overgenomen? Betreft dit extra formatie?
De kosten voor de gemeente Ridderkerk bedragen in 2019:
1. Functionaris gegevensbescherming (FG): € 19.200
2. Privacy Officer (PO): € 38.300.
De nieuwe Europese privacywetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt voor nieuwe verplichtingen. Aangezien deze taken voorheen niet als
zodanig bestonden betreft dit extra formatie.
Goed om te zien dat er met een positief wordt afgesloten. Er is eind 2017 al € 2.459.000 winst genomen. Daar komt de komende jaren naar
Met welk bedrag verwacht men af te sluiten? Wat waren
verwachting nog € 14.242.000 bij, in totaal dus € 16.701.000. In 2011 (raadsbesluit 24
de initiële verwachte opbrengsten?
februari 2011) werd nog een winst verwacht van € 3.815.000.
De gemeente moet van S&W nog een bedrag krijgen van Dit bedrag heeft betrekking op het jaar 2016. Het bedrag is inmiddels door SenW over320k voor de verrekening van subsidies voorgaande jaren. gemaakt en ontvangen.
Welke jaren betreft dit en welke afspraken zijn er gemaakt
over de termijn van terugbetaling?
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R

J D6607

Pag 152 Reserve ontIn de toelichting wordt gesproken over de mogelijke duur
wikkelingssamenwerking van het project tot 2016. In 2017 zijn kennelijk nog kosten
gemaakt. Wat is op dit moment de status van het Vng
project? Loopt het project door?

R

J D6608

Pag 153 Reserve Sociaal Domein

R

J D6609

Pag 165 Vangnetregeling

R

J D6610

Pag 178 Overige maatregelen

Kunt u op basis van objectieve criteria aangeven hoe
groot deze reserve in Ridderkerk moet zijn gezien ons
risicoprofiel?
Waarom wordt dit bedrag opgenomen als incidentele
baat? Stopt de regeling op korte termijn?
U stelt voor het budget door te schuiven naar 2018. 1. U
geeft niet aan waarom dit bedrag niet of niet geheel is
uitgegeven in 2017. Kunt u dit toelichten?

Antwoord

In 2016 was het einde van de ontwikkelingssamenwerking met de VNG en de gemeente Dogbo. Het contract liep af, de doelstelling was gehaald en er waren onvoldoende
middelen om verder te gaan. In oktober 2017 is deze samenwerking officieel met de
gemeenteraad en het gemeentebestuur van de Gemeente Dogbo beëindigd, nadat er
op verschillende manieren over is gecommuniceerd. Het VNG project is nu definitief
afgesloten.
Er zijn geen objectieve criteria benoemd om de omvang van de reserve te bepalen. De
reserve is gevormd uit positieve resultaten in het verleden binnen het sociaal domein.
De hoogte van een vangnetuitkering wordt jaarlijks vastgesteld, en is afhankelijk van
het tekort op de ontvangen Rijksmiddelen BUIG. De hoogte daarvan kan nog niet worden vastgesteld.
1. Op pagina 20 staat een korte toelichting. Hierbij een wat uitgebreidere toelichting:
Bij het wegsturen van vrachtwagens worden onder andere verkeersregelaars ingezet. Vooraf was, omdat dit een nieuw initiatief was, lastig in te schatten hoeveel inzet er nodig was en wanneer deze inzet nodig was. Uit de praktijk bleek dat een
aantal keer per week effectief is. Deze inzet loopt naast de pilot met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) waarbij gespecialiseerde BOA’s vrachtwagenchauffeurs, waarschuwen, wegsturen en beboeten. Beide inspanningen vullen elkaar aan en versterken elkaar. Ook in 2018 is de inzet nodig, zeker omdat de pilot
tijdelijk stil lag.
Het resterende budget is nodig, omdat de inzet in 2018 wordt gecontinueerd en omdat een groot deel van de facturen die op 2017 betrekking hebben, na het sluiten
van de jaarrekening zijn binnengekomen en ten laste van 2018 zullen gaan.

R

J D6611

Pag 182 verwerving
subsidies

R

J D6612

Pag 167 Overzicht
baten en lasten per
taakveld

R

T D6613

Pag 15 en 16 impuls
domein maatschappij

2. Wat is het door de raad vastgestelde budget voor
2018?
Gemeenten kunnen verschillende subsidies bij de Europese Unie aanvragen. (Dit bleek ook tijdens de raadsconferentie in Brussel). Ridderkerk zou in ieder geval in aanmerking kunnen komen voor het Europees Sociaal Fonds
(ESF). De subsidie zou voor een belangrijk deel het nadeel dat is ontstaan op de wet BUIG kunnen dekken.
Waarom kiest de gemeente er voor geen gebruik te maken van Europese subsidies?
Tijdens de auditcommissie heeft de accountant gesproken
over een presentatie in een matrix waarin de taakvelden
worden onderverdeeld in de programmastructuur. (Zie
voorbeeld gemeente Schiedam vanaf pag 222). Waarom
is hier voor een andere presentatie gekozen?
1. Waarom staat dit ingrijpend voorstel opgenomen in de
tussen rapportage en niet al genoemd in de begroting
2018?

2.

Hoe realistisch is het dat er in 2018 1.137.700 euro
wordt besteed (en in BAR verband waarschijnlijk het
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2. € 30.000.
Zowel in 2016 als 2017 is gebruik gemaakt van subsidies van het ESF. Dit zijn middelen die gebruikt konden worden voor een deel van de kosten voor participatietrajecten.
Uitstroom die gerealiseerd is door deze trajecten leidt wel tot een lager beroep op het
budget voor het betalen van uitkeringen (BUIG).
Maar de ESF-middelen zijn niet bedoeld om het tekort op de Rijksbijdrage BUIG te
dekken, en de hoogte daarvan is ook niet afhankelijk van tekorten op de Rijksbijdrage
BUIG.
De verdeling naar taakveld per programma ’s is voor Ridderkerk al terug te vinden op
de programma ’s zelf.

1.

De begroting 2018 wordt in de zomer voorafgaande aan het jaar opgesteld, pas
later in het jaar is er onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken binnen het
Domein Maatschappij. Hieruit is naar voren gekomen dat we in 2018 en 2019 grote noodzakelijke stappen moeten zetten om de dienstverlening aan de inwoners
en bestuurlijke wensen te kunnen blijven vervullen.

2.

Wij zijn voor 2018 uitgegaan van een versnelling, omdat de dienstverlening aan
onze burgers de hoogste prioriteit heeft, derhalve achten wij het realistisch.
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drievoudige) gezien het feit dat de Turap op 5 juli
wordt vastgesteld.

R

T D6614

Pag 30 Doorgeschoven
prestaties

3.

Het nieuwe college wil een analyse uitvoeren naar de
BAR-organisatie. Is het niet wenselijk eerst de analyse af te wachten voordat we investeren in een afdeling?

3.

4.

“Ook het versterken van management” welke andere
maatregelen worden er nog meer getroffen? Wat
houdt “het versterken van het management” precies
in?

4.

De raad heeft nog niet ingestemd met het doorschuiven
van deze prestaties. Dit kan dan ook niet op deze manier
in de Turap worden opgenomen.

Nee, dat is zeker niet wenselijk omdat deze investeringen noodzakelijk zijn voor
de dienstverlening aan onze inwoners.

Qua versterking intern ligt de eerste focus op heldere en eenduidige werkinstructies, interne controles, verbetering van de handhaving en borging van privacyregels om de dienstverlening aan onze burgers optimaal en efficiënt te krijgen. Ook
wordt de kwaliteit van het management versterkt.
Het betreft doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2017 die administratief en
formeel in de begroting 2018 worden opgevoerd. Er is gekozen voor deze praktische
werkwijze.

Als deze budgetten nu al worden ingezet dan is dit onrechtmatig.

R

J EvR01

BLZ 97

/ risico’s

R

J EvR02

BLZ 97

/ risico’s

R

J EvR03

BLZ 138

R

J EvR04

BLZ 32 en verder /
rechtmatigheid

R

T EvR05

BLZ 5 / Bar organisatie

R

K EvR06

p. 7 / burgerzaken

R

K EvR07

p. 8 / bedrijventerreinen
van de toekomst

Om dit in de toekomst te voorkomen zou ik u willen vragen
voortaan in december een apart voorstel tot het doorschuiven van prestaties aan de raad voor te leggen.
De risico’s die voortvloeien uit de 3 decentralisaties worden begroot op 3.958.000
De vraag is of hier sprake is van een risico of zijn de extra
uitgaven al ingeboekt?
Is het risico in de taakuitvoering BAR organisatie ook al
omgezet in een daadwerkelijke overschrijding
Onderaan de bladzijde wordt gesteld dat 662,400 euro
aan overschrijdingen binnen de tolerantie valt voor een
goedkeurende accountantsverklaring.
Vraag, waarom is deze verklaring niet bijgevoegd
Is in de organisatie een systeem opgenomen om overschrijdingen te voorkomen

Deze suggestie is het onderzoeken waard.

Dit betreft een risico.

Het risico op bladzijde 97 betreft een geschat risico voor de berekening van het weerstandsvermogen. Daadwerkelijke overschrijdingen worden toegelicht in de BAR jaarstukken.
De verklaring is niet bijgevoegd omdat de accountant op dit moment zijn werkzaamheden nog niet heeft afgerond.

In het financieel administratief systeem is de begroting als kader opgenomen. Er zijn
budgethouders aangewezen die d.m.v. diverse rapportages de realisering van hun
budget kunnen bewaken. Zodra er een overschrijding van het budget dreigt dient hiervan melding gemaakt te worden bij de tussenrapportages.
De mutaties in de BAR organisatie hebben een structureel Er is geen direct verband. De taakstellingen in de BAR zijn ingevuld. De verhoging van
karakter. Hoe verhoud zich tot de taakstelling die nog
de BAR-bijdrage is stijging van de kosten van bedrijfsvoering.
eens met 885.000 is toegenomen?
Zijn/worden de kosten van het thuisbezorgen van identiNee die zijn hierin niet meegenomen. Thuisbezorgen van de reisdocumenten staat in
teits- en reisdocumenten hierin meegenomen?
financiële zin los van de afname leges. Ongeacht de aantallen kost thuisbezorgen een
bepaald bedrag.
Hoe verhoudt de afschrijvingstermijn van zonnepanelen
Een directe relatie tussen de twee genoemde zaken is niet te leggen. Wel is duidelijk
zich tot de revitaliserings/levenslooptermijn(en) van een
dat energiezuinige panden op termijn meer waard zijn dan panden die dat niet zijn.
bedrijventerrein?
Daarmee is een bedrijventerrein dat beschikt over energiezuinige panden een aantrekkelijker vestigingslocatie. Als gevolg daarvan wordt daarmee de levensduur van het
bedrijventerrein verlengd.

Raadsvragen fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 12 juni 2018
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R

K EvR08

R

K EvR09

p. 8 / bedrijventerreinen
van de toekomst
p. 9 / cultureel erfgoed

R

K EvR10

p. / 10 wmo

Kan het doen van investeringen in zonnepanelen niet later
in andere (r.o. gerelateerde) ingrepen in de weg zitten?
Wat zijn de verschillen tussen het nieuwe erfgoed en het
erfgoed (beleid) uit de vorige collegeperiode?
Als iedereen een vast tarief gaat betalen kunnen minima
met een hoger tarief te maken krijgen. Betekent dit dat het
laagste tarief voor iedereen gaat gelden?

R

K EvR11

p. 11 gezondheid

R

J GL01

70/71 duurzaamheid

R

T GL02

15 snelfiets

In de kadernota staat niets over de aanleg van snelfietsroutes. Een enkele regen in Tussenrapportage. Wat is de
stand van zaken? Welke snelfietsroutes zullen in de begroting worden opgenomen?

R

K GL03

Kadernota, 10, jeugd

R

K GL04

BLZ 8: oeververbinding
Krimpen

Is het pand van de Gooth/Loods veilig? Wanneer kunnen
we een visie verwachten over de verplaatsing van
Gooth/Loods? Is het de insteek de twee organisaties samen te huisvesten?
Welke concrete acties neemt het college om deze oververbinding tegen te gaan? Met wie gaat het college in
gesprek en wanneer? Wanneer wordt de raad over de
uitkomsten van deze gesprekken geïnformeerd.

R

K GL05

duurzaamheid, 9

R

J LR01

Blz 10 burgerzaken

Het is verstandig dakbedekking te vervangen voor de realisatie van zonnepanelen. Verder zijn er weinig beperkingen.
Het bestaande erfgoedbeleid wordt gecontinueerd, en zal in lijn worden gebracht met
de ontwikkelingen rond de Omgevingswet.
Het idee van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage binnen de Wmo is dat
straks iedereen hetzelfde tarief gaat betalen als eigen bijdrage, ongeacht het inkomen
en ongeacht het gebruik van de Wmo voorzieningen (nu betaal je meer als je meer
zorg ontvangt). Het vaste tarief dat de regering voor ogen heeft is €17,50 per periode
van vier weken. Minima met een Wmo voorziening betalen nu maximaal €17,60 per
periode per vier weken.
De invloed van ondergrondse hoogspanningsleidingen is geconcentreerder dan die
van bovengrondse leidingen. Bij de tracé keuze rond dit ondergronds brengen zal
nadrukkelijk de randvoorwaarde worden gesteld dat de magneetveldsterkte beneden
de adviesnorm van de gezondheidsraad blijft (0,4 microtesla). Door het ondergronds
brengen wordt de magneetveldbelasting van de betreffende woningen in Oostendam
nadrukkelijk verminderd.
De cijfers van 2017 zijn nog niet bekend. In 2015 is er 22.000 ton CO2 bespaard in
Ridderkerk. Deze CO2-emissie komt overeen met 3% van de oppervlakte van Ridderkerk. Gelet op de doelstelling van Ridderkerk (40% CO2 reductie in 2030) moet dit
130.000 ton CO2 reductie per jaar zijn.
In de begroting is de snelfietsroute F15 IJsselmonde opgenomen. Dit staat in de 1e
turap op blz. 23 bij § 6 ‘Investeringen’ aangegeven. De stand van zaken is dat de Veren Ambachtseweg zo goed als is afgerond. De voorbereidingen voor alle F15 maatregelen zijn gestart. De planning van de uitvoering voor de overige projecten is:
- In 2018/19: Vlasstraat, Mauritsweg en delen van de Rijkstraatweg;
- In 2019/20: Ringdijk en Pruimendijk.
Het pand is veilig, maar er zal op termijn een afweging gemaakt moeten worden of er
geïnvesteerd wordt om het huidige pand te handhaven of om een nieuw pand te bouwen. Er is nog geen zicht op wanneer deze afweging aan de raad wordt voorgelegd en
hoe dit er precies uit zal zien.
De preverkenning heeft momenteel vooral een ambtelijk karakter. De Ridderkerkse
inbreng is gericht op het benadrukken van het Ridderkerks belang, en op het maken
van een zuivere en complete afweging. Het college stuurt indien nodig bij, afhankelijk
van hoe de preverkenning zich ontwikkelt. In principe informeert het college de raad
rond de afronding van de preverkenning, tenzij er al eerder ontwikkelingen zijn zoals
openbare informatiebijeenkomsten.
Wij gaan hiervoor geen visie opstellen. Wij adviseren alleen en beseffen dat dit in de
toekomst een steeds groter thema zal worden.
Het contact met inwoners gaat via diverse kanalen. Gemiddeld per maand hebben we:
300 berichten via Whatsapp
10 vragen via Twitter
5 vragen via Facebook.
De response tijd is gemiddeld 2,5 uur. Zeer ruim binnen de norm van 24 uur.
Aan de balie komen ca. 2.500 bezoekers per maand. Voor bezoekers met een
afspraak is de laatste maanden de gemiddelde wachttijd < 2 minuten.
Via het call-centrum komen er voor de gemeente Ridderkerk gemiddeld 5.000 per
maand telefoontjes binnen. De gemiddelde wachttijd ligt rond de norm van een
halve minuut.
Via de “Buiten Beter” app komen er ongeveer 15 meldingen per maand binnen.

De hoogspanningskabels in Oostendam worden onder de
grond gebracht. Is dit gelet op de huidige stand van zaken
in de wetenschap nog steeds gezond voor aanwonenden
(de leiding komt namelijk qua afstand dichterbij de woning
te liggen). En indien dit niet het geval is, heeft dit financiele gevolgen die in de kadernota moeten staan?
Hoeveel C)2 reductie is in 2017 bereikt? Or Tot en met
2017 in het collegeperiode 2014-2018?

Wanneer kunnen we de visie van het college verwachten
betreffende het duurzaamheid en monumentenzorg?
Contact met inwoners, hoeveel vragen zijn er binnen gekomen en beantwoord. Wat zijn de cijfers met betrekking
tot Actie-reactie

Raadsvragen fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 12 juni 2018
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De buurtpreventie doet haar meldingen via het daarvoor bestemde systeem (website
gemeente of via Ridderkerk app). De meldingen bestemd voor de politie gaan rechtstreeks naar de aangewezen persoon binnen de politie (één van de wijkagenten).
Hierop krijgen zij een terugkoppeling.
8% is het percentage van de regio, niet het landelijke percentage. De gegevens komen
uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 van GGD Rijnmond. De cijfers in Ridderkerk
zijn gemeten door vragenlijstonderzoek onder middelbare scholieren. Dit is vergeleken
met de regiogemeenten welke op eenzelfde wijze onderzocht zijn.
In juli 2017 is de programmanager centrum van start gegaan. Op dit moment zijn alle
lopende projecten m.b.t. het centrum in kaart gebracht inclusief die van externe partners. Dit programma wordt met alle partners (o.a. vastgoedeigenaren, ondernemers,
woningcorporaties etc.) verder uitgewerkt.
Op blz. 38 wordt een bedrag (nadeel) van € 85.200 genoemd op het leerlingenvervoer.
In programma 8 (pag. 62) wordt een bedrag (nadeel) van € 53.900 genoemd op het
Wmo vervoer. Beide nadelen zijn als gevolg van de afsluiting Maastunnel en zijn afzonderlijke budgetten.
De verkeersregelaars hebben geen bekeuringen uitgeschreven, want daartoe zijn ze
niet bevoegd. Zij hebben vrachtwagenchauffeurs gewaarschuwd en weg gestuurd. In
de pilotperiode was de insteek van de BOA’s ook om te waarschuwen en weg te sturen. De politie heeft wel incidenteel bekeurd.
Autonome ontwikkelingen fluctueren. Het is nog onduidelijk of er ook na 2019 sprake is
van blijvende stijgingen in het aantal ondersteuningsvragen.
Daarom vragen we voor nu tijdelijke formatie voor het opvangen van deze stijging aan
om binnen de wettelijke termijnen te blijven en kwalitatief goede dienstverlening te
kunnen blijven bieden. Uitgerekend komt dit in capaciteit op tijdelijke inhuur basis uit op
ongeveer 8 FTE.
Zie antwoord CU21.

R

J LR02

Blz 18 buurtpreventie

Wat zijn de exacte afspraken met betrekking tot het terugkoppelen van meldingen van de buurtpreventie.

R

J LR03

Blz 56 alcohol en drugsgebruik

Cijfers % bron gemeente; hoe is gemeten dat wiet gebruik
9% is in Ridderkerk tov landelijk 8%

R

J LR04

Blz 30 eco ontwikkelingen, vitale detailhandelsstructuur

In 2017 is er een programma manager Centrum aangesteld. Sinds wanneer is deze in dienst van de gemeente
en wat zijn de resultaten?

R

J LR05

Blz 38 leerlingen vervoer beide staat leerlingenvervoer 86100 en 55600 valt deze
en in programma 8 staat 55600 in de 86100 of is het totaal 141700
dit nogmaals vermeld

R

J LR06

Blz 20 overige maatregelen

Wegsturen vrachtwagens, behalve de kosten van inzet,
hoeveel bekeuringen zijn er uitgeschreven en wat is hiervan het totaal bedrag?

R

T LR07

Blz 15 budgettair neutrale wijzigingen; Volume
groei WMO en participatie

Er is tijdelijke formatie-uitbreiding nodig 695.000 om hoeveel fte gaat dit? Tijdelijke contracten? En in hoeverre zijn
dan de problemen in 2019 opgelost, of moeten er dan
alsnog mensen aangenomen worden.

R

T LR08

Blz 6 onderwijs

R

T LR09

R

T LR10

Blz 19 dekking incidentele kosten inz volume
groei
Algemene vraag met
betrekking tot feest
koningsplein af september 2018

Wat is de oorzaak van meer individuele ritten. Waarom
wordt dit niet gezamenlijk ingepland
Wat is de verklaring van 200.000

R

K LR11

Blz 7 kadernota 2019,
bestuur

R

J PvdA01

9/bestuur

Klopt het dat er voor dit feest 25.000 aan subsidie wordt
gegeven? Er eventueel er 50.000 zonder toestemming
van de raad extra mag worden gegeven. De SER 25.00
op moet hoesten? ( een derde) Met reeds een gecontracteerde radio zender ad 35.000 het budget richting de
90.000 zal gaan lopen? Waarom wordt dit niet op voorhand (50.000) mee begroot?
Wordt er naast voor- en nadelen ook onderzocht in hoeverre zij de verkeersveiligheid beïnvloeden. Hoe zit het
met vergunning aanvragen en afgifte Tot wanneer loopt
het contract Support Events? Wanneer en welke afspraken zijn er met de gemeente gemaakt op deze borden te
plaatsen?
Waarom is er voor gekozen om voor de vertrekkende
wethouders een afzonderlijke afscheidsreceptie te houden? In Albrandswaard hebben drie wethouders tegelijk
afscheid genomen.

Raadsvragen fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 12 juni 2018

Door autonome groei in het aantal aanvragen (17%) en mutaties (19%), schalen wij
capaciteit bij de klantmanagers op om binnen wettelijke termijnen onze klanten te kunnen blijven bedienen.
Dat klopt niet. De SER gaat er vanuit dat zij de kosten voor RadioNL ad 26.800,= door
middel van sponsoring kan verwerven. Mocht er een tekort ontstaan op de geplande
activiteiten op zaterdag 15 september dan kan de SER éénmalig een beroep doen op
een financiële tegemoetkoming.

Event Support heeft een contract voor 75 borden op vaste locaties. Alleen bij de lokale
verkiezingen mogen er extra borden worden geplaatst. Er zijn niet meer ongevallen
geweest dan in andere perioden. Het contract met Event Support loopt tot mei 2020.

In de regel wordt de afscheidsreceptie gepland op de dag van de installatie van de
nieuwe wethouders.
Aangezien tijdens de oorspronkelijke planning van de installatieraad één van de wet8
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houders op vakantie was is er voor een andere datum gekozen.

R

R

J PvdA02

J PvdA03

9/10/burgerzaken

13/juridische zaken

a. Op welke twee avonden is de balie van het gemeentehuis geopend?

a.

Op maandag en woensdag van 18.00-20.00 uur.

b. Op welke dagen en tijden is er open spreekuur aan de
balie (waarvoor geen afspraak hoeft te worden gemaakt)?
Op welke wijze(n) wordt dit aan inwoners gecommuniceerd?

b.

Op woensdag tussen 12.30-17.00 uur kan men zonder afspraak terecht. Deze
informatie is o.a. terug te vinden op onze website en in de Blauwkai.

c. Waarom is het proces ‘Rijbewijzen’ nog niet overgenomen door het RDW?

c.

Momenteel is het wettelijk nog niet mogelijk om rijbewijzen thuis te bezorgen. De
RDW (Dienst Wegverkeer) peilt op dit moment de belangstelling van gemeenten
voor de thuisbezorging. Met de resultaten van deze peiling gaan zij in gesprek met
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op basis van de resultaten besluit
het ministerie of de bezorging van rijbewijzen wettelijk mogelijk wordt gemaakt.

d. Informatie over minimavoorzieningen en bijstand is
moeilijk te vinden op de website. Al eerder is gevraagd,
ook door de platforms, om deze informatie toegankelijker
te maken. Op welke termijn geeft u gehoor aan deze oproep?
a. Om hoeveel (WOB)verzoeken, klachten enz. van een
burger gaat het?

d.

We zijn er dagelijks mee bezig om onze website steeds gebruiksvriendelijker te
maken in gebruik en in inhoud. Dit doen we op basis van webstatistieken, gebruikerstests en andere signalen. Wij voeren hierover ook gesprekken met maatschappelijke partners waaronder het minimaplatform.

b. Hoeveel externe capaciteit is ingehuurd en hoe wordt
het aantal toekomstige verzoeken verminderd of helemaal voorkomen?

c. Kunt een toelichting geven op de recente uitspraak van
de bestuursrechter over Salem?

a. Vanaf 2012 zijn door één burger 250 primaire verzoeken binnengekomen. Tegen
besluiten op deze verzoeken diende deze burger alle beschikbare rechtsmiddelen
(bezwaar, beroep, hoger beroep) in.
b. Er is in 2017 circa 1300 uur externe capaciteit ingehuurd voor het behandelen van
de verzoeken van deze burger. Door de omvang van het aantal verzoeken is aan
de betreffende burger ‘misbruik van recht’ verweten. De rechtbank heeft de lijn van
het college gevolgd en heeft in 2017 in 7 beroepszaken misbruik van recht aangenomen. Deze zaken hebben onlangs in hoger beroep bij de Raad van State gediend en binnenkort wordt uitspraak verwacht. Die lijn “misbruik van recht” heeft
de instroom van nieuwe verzoeken geminimaliseerd.
c. De rechtbank heeft een deel van de beroepen inzake Salem gegrond verklaard en
heeft bepaald dat het college een nieuwe beslissing op de bezwaren moet nemen
met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank.

d. In de zaak Salem heeft het college de Commissie bezwaarschriften gevraagd om
opnieuw advies uit te brengen. De hoorzitting bij de Commissie bezwaarschriften
heeft op 17 mei jl. plaatsgevonden. Het college zal met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank en het advies van de Commissie bezwaarschriften een
besluit nemen. Daarnaast werkt Stichting Salem aan een alternatief bouwplan
waarbij omwonenden nauw zijn betrokken.
a. Landelijk is het percentage van inwoners dat heel veel a. Wij zijn verheugd dat het vertrouwen met 3% gestegen is. Wij hebben niet ondervertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente
zocht waarom het % landelijk hoger is.
wordt bestuurd gestegen met 9%. In Ridderkerk met
3%. Wat is de reden dat Ridderkerk achterblijft?

d. Op welke wijze(n) is het college in overleg met betrokkenen om tot een passende oplossing te komen?

R

J PvdA04

14, 15/prestatieindicatoren

b. De ontevredenheid of de waardering van maatschappelijke instellingen voor contact met de gemeente is
Raadsvragen fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 12 juni 2018

b.

Omdat het naar onze mening niet logisch is om de waardering van maatschappe9
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niet gemeten bij ondernemers. Waarom niet?

In het coalitieakkoord hebben wij aangegeven dat communicatie terugkoppeling,
samenwerking, participatie instrumenten en (digitale) middelen nadrukkelijker onder de aandacht van de inwoners gebracht gaan worden en daar waar nodig verbeterd worden. Concrete acties worden uitgewerkt in het collegeprogramma en
begroting.
17/openbare orde en
a. Hoe beoordeelt u de veiligheid in zwembad De Fakkel? De veiligheid in de Fakkel heeft voortdurend onze aandacht omdat er incidenten
plaatsvinden. Deze zijn heel divers van karakter. Sport en Welzijn is verantwoordelijk
veiligheid, zwembad De b. Hoeveel incidenten hebben zich de afgelopen jaren
voorgedaan in De Fakkel en laat dit een stijgende/dalende voor de veiligheid in de Fakkel. Sport en Welzijn neemt maatregelen om de veiligheid
Fakkel
of gelijkblijvende lijn zien? Graag in uw antwoord ook in
te vergroten. In de nieuwe exploitatieovereenkomst zijn hierover afspraken gemaakt. In
gaan op de zwaarte van de incidenten.
het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat wij maatregelen nemen om de veiligc. Zijn deze incidenten in de vorige collegeperiode aanlei- heid in ons zwembad De Fakkel te verbeteren. Het mag niet zo zijn dat ons openbaar
ding geweest tot het nemen van extra maatregelen om de recreatiebad, dat met gemeenschapsgeld is gebouwd en in stand wordt gehouden,
veiligheid in De Fakkel te borgen? Waarom wel/niet?
vanwege onveiligheid niet gebruikt wordt door onze inwoners en hun kinderen.
a. De wet aanpak woonoverlast is tot op heden nog niet toegepast.
17, 18/openbare orde en a. Hoe vaak is de Wet aanpak woonoverlast tot nu toe
veiligheid, overig
toegepast?
b. Op dit moment is er een lopende groepsaanpak in Ridderkerk. En monitoren we
de overige locaties waar jeugd samenkomt. In Oost wordt de meeste overlast erb. Hoeveel groepen veroorzaken jeugdoverlast in Riddervaren.
kerk en in welke wijken wordt overlast ervaren?
c. Niet vermeld is dat volgens de burgerpeiling in 2017
bijna 1 op de 10 Ridderkerkers ontevreden was over
de dienstverlening. Welke smart doelstelling heeft u
t.a.v. dit punt voor 2018?

R

J PvdA05

R

J PvdA06

lijke instellingen voor de gemeente te meten bij ondernemers.
c.

c. Hoeveel verwarde personen zijn in Ridderkerk geregic.
streerd? Hoe vaak heeft er interventie vanuit de zorgketen
plaatsgevonden?
d. Op welke manier(en) heeft u zich de afgelopen vier jaar
ingezet om extra vrijwilligers te werven voor politie en
brandweer?

R

J PvdA07

R

J PvdA08

21/bouw- en woningtoezicht
30, 31, 32,
33/economische ontwikkeling

Voor welke onderwerpen is specialistische juridische kennis ingeschakeld?
a. Hoe hoog is het percentage van lokale inkopen? Wat is
de stijging ten opzichte van het voorgaande jaar?

In 49 gevallen heeft er interventie plaatsgevonden vanuit het LZN op verwarde
personen.

d.

Het werven van vrijwilligers voor de politie en de brandweer ligt bij de politieorganisatie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Zij hebben hun eigen wervingsacties hiervoor opgezet. Wij maken ons ook sterk voor de werving van vrijwilligers, bijvoorbeeld door tijdens een ondernemersontbijt hier aandacht voor te vragen, waardoor er zich nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld.
De Boomgaard langs de Noldijk/VerenAmbacht; Uitbreiding Verpleeghuis Salem en
het dossier omgevingsvergunning Van Gelder – Nieuw Reijerwaard.
a. In uitgaven 25,6% en in aantal leveranciers 35,3%. Dat is een stijging van respectievelijk 8% in uitgaven en 6% in het aantal leveranciers.

b. Hoeveel hebben de voorbereidende werkzaamheden
gekost van een eventuele brede Ridderkerkpas?

b.

De voorbereidende kosten bedragen € 19.640, - (ex. btw).

c. Hoeveel draagt de gemeente financieel bij aan de BAR
Business Awards?

c.

€ 1.000,-.

d. Hoeveel vacatures waren er in 2017 in Ridderkerk?
Hoeveel vacatures zijn door het werkgeversservicepunt
ingevuld?

d.

Het WSP heeft over 2017 de vacatures over de gehele BAR-organisatie gemeten,
dat wordt niet uitgesplitst per gemeente. WSP heeft BAR-breed 287 bedrijfsbezoeken afgelegd, 231 vacatures behandeld, 893 voorstellen gedaan (kandidaat
voorstellen op een vacature) en 109 plaatsingen gerealiseerd aan de hand van
deze vacatures en voorstellen.

e. Vanuit welk beleidsplan is het project ‘Maakindustrie
Ridderkerk’ ingegeven? In welke RIB is informatie gege-

e.

In oktober 2015 zijn de speerpunten Economie middels een RIB met de raad gedeeld. Een van de benoemde thema’s is ‘innovatie’ waar dit project onder valt. Te-
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ven over dit project?

R

R

J PvdA09

J PvdA10

35, 36, 37/onderwijs

vens sluit e.e.a. aan bij kansen geboden door de MRDH en Innovation Quarter.
Van het project zelf is in de RIB over het tweede halfjaar 2017 d.d. 14 februari
2018 onder “6. Innovatie ”melding gemaakt. In de RIB over het eerste halfjaar
2018 volgt meer informatie.
De gemeente ontvangt een oplopende bijdrage in het gemeentefonds. Voor 2017
was het bedrag € 40.013 en voor 2018 € 60.019. Tegelijkertijd heeft het rijk de decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk in het kader van de Wet
OKE uit het gemeentefonds genomen waardoor het financieel resultaat voor dit
thema nu neutraal is. Inmiddels vindt er door het rijk een herverdeling plaats van
de onderwijsachterstandsgelden waarbij verwacht wordt dat de specifieke uitkering die Ridderkerk ontvangt hoger gaat uitvallen. Wij bereiden m.b.t. de voorschoolse educatie aanvullend beleid voor.

a. Wat is de jaarlijkse hoogte van de Asschergelden?
Waarvoor worden deze in Ridderkerk ingezet en met
welk(e) doel(en)?

a.

b. De laaggeletterdheid landelijk bedraagt 11-13%. In
Ridderkerk wordt uitgegaan van 17%. Dat betekent dat
het om 5000-7000 inwoners gaat. Hoeveel mensen die
laaggeletterd zijn heeft het project dat op 01-09-2017 is
gestart inmiddels in kaart gebracht? En met hoeveel
mensen is contact?

b.

Er zijn 250 personen die in 2017 deelgenomen hebben aan de verschillende trajecten of taalactiviteiten. Met deze mensen is contact en zij zijn in beeld. Het project loopt door, dus deze aantallen blijven stijgen.

c. Hoeveel leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer?

c.

In totaal maken er 160 leerlingen gebruik van een voorziening leerlingenvervoer.

d.
d. Er is/ komt een lerarentekort aan. Kwaliteit van onderwijs en docenten wordt steeds belangrijker. Rotterdam
maakt het voor leraren aantrekkelijk om te komen werken. Op welke wijze werkt de gemeente met de scholen
samen om een aantrekkelijk pakket aan te bieden aan
(toekomstige) leraren in Ridderkerk?
41/sportbeleid en active- a. Tot welke datum heeft de gemeente zich verbonden
a.
ring
aan het concept ‘JOGG’?
b. In welke RIB staan de concrete doelen en resultaten
b.
van JOGG?
c. Op welke wijze(n) wordt de effectiviteit van de inzet van
de beweegmakelaar gemeten

R

J PvdA11

42/(openlucht)recreatie

Welke speelplaatsen zijn in 2017 aangepast? Op welke
wijze(n) is hierbij rekening gehouden met de toegankelijk
en bereikbaarheid voor kinderen met een beperking?

R

J PvdA12

43/sportaccommodaties

a. is er een raadsbesluit voor nodig om de Beverbol te
laten staan en zo ja, binnen welke termijn?

De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de schoolbesturen.

Tot 1 oktober 2019.
RIB d.d. 03-01-2018.

c.

Er is gebruik gemaakt van een narratieve methode. Het resultaat zijn “verhalen’
waarin de gezondheidssituatie bij aanvang wordt gevolgd tot en met de nazorg.
Met deze “verhalen” krijgen wij inzicht in het effect van de interventie bewegen op
de gezondheid en het welbevinden van de cliënten van de Beweegmakelaar.
Op blz. 44 staan de locaties vermeld: Acaciastraat, Torenmolen, Watermolen, IJsselstraat en Zalm (2). Alle speelplaatsen zijn met een rolstoel bereikbaar. Er zijn geen
speeltoestellen geplaatst voor een specifieke groep kinderen met een beperking. Er
zijn hiervoor vanuit de inwoners geen verzoeken gedaan. Wel is gekozen voor een
kunstgrasondergrond op de speelplaatsen Watermolen, IJsselstraat en Zalm zodat de
aanwezige speeltoestellen voor alle kinderen bereikbaar zijn.
In het coalitieakkoord is opgenomen dat wij ieder plan dat voortkomt uit het IAP zullen
overwegen of gelet op actuele ontwikkelingen de ingeslagen weg de juiste is en zo
nodig stellen we plannen bij.

b. Als er geen raadsbesluit wordt genomen, binnen welke
termijn wordt de Beverbol gesloopt?
Raadsvragen fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 12 juni 2018
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J PvdA13
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46/kunstobjecten, beeldende vorming

c. Hoelang kan de Beverbol nog mee in de huidige staat
en welke maatregelen dienen er dan (te zijner tijd) worden
genomen?
a. Wanneer wordt meer bekend over het kunstwerk op het a.
Koningsplein?
b. Op welke wijze(n) krijgen inwoners inspraak en op welke termijn?

R

R

R

J PvdA14

J PvdA14

J PvdA15

47/openbaar groen

47/openbaar groen

46, 50, 51, 53,
54/jeugdzorg

Antwoord

b.

a. Hoeveel bomen zijn er in 2017 herplant? Is de gemeen- a.
te volledig bij met de herplantplicht? Graag uw antwoord
toelichten.

In het derde kwartaal zal er meer bekend worden.
Bij de totstandkoming van het ontwerp van de kunsttoepassing is de bevolking op
verschillende wijzen betrokken. Zo heeft er een participatiedag plaatsgevonden en
zijn er burgers van Ridderkerk benoemd in de beoordelingscommissie.
In principe wordt 1 op 1 herplant. Mocht het om welke reden dan ook ter plaatse
niet mogelijk zijn wordt elders een plek gezocht.

b. Waar en wanneer worden er bomen geplant voor de
gekapte bomen langs de Verbindingsweg?

b.

Nadat de reconstructie van de Verbindingsweg gereed is worden aan weerszijden
weer bomen geplant.

c. Welke afspraken zijn er gemaakt tussen de gemeente
en Staatsbosbeheer over kappen en vervangen van de
zieke essen in het Oosterpark?
d. Hoe kijkt u aan tegen het advies van de bezwaarschriftencommissie om het beloofde scherm te plaatsen?
e. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot
het onderzoek over het mogelijk aanbrengen van verhogingen in het Oosterpark? Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek?

c.

Ook in het Oosterpark wordt zoveel mogelijk terug geplant. Uitvoering zal in het
plantseizoen winter 2018/voorjaar 2019 plaatsvinden. Bij de herplant is gekozen
voor een meer gevarieerd assortiment van bomen.
U wordt per RIB geïnformeerd.

a. Inmiddels is algemeen bekend dat de wijkteams onder
druk staan en de wachtlijsten oplopen. Hoeveel extra
budget wordt uitgetrokken om kinderen en volwassenen
eerder en effectiever te helpen en de wijkteammedewerkers daartoe in de gelegenheid te stellen?

a.

d.
e.

Tijdens een overleg met Staatsbosbeheer (SBB)en de bewoners is het plan ontstaan om wat micro reliëf aan te brengen. Dit plan wordt verder uitgewerkt door
SBB en zal te zijner tijd terug gekoppeld worden. Inmiddels heeft de gemeenteonderzoek gedaan naar het effect van het micro reliëf op de geluidsbelasting bij de
woningen. Dit moet nog worden samengevoegd met het plan van SBB.
Vanaf 2018 zijn de wijkteams uitgebreid met extra inzet van gedragsdeskundigen.
Zij bieden werkbegeleiding en ondersteunen de casusregisseurs bij het verhelderen van de vragen van de jeugdigen, waardoor de best passende hulp ingezet kan
worden. De inzet in de wijkteams werd tot 2018 middels diverse afspraken via
subsidie of inkoop gefinancierd. Daarbij werden bij de verschillende aanbieders
verschillende fte-prijzen toegepast. Middels de aanbesteding is uniformering in de
fte-prijs (o.b.v. CAO) bewerkstelligd, waardoor financiële ruimte is gecreëerd om
de extra inzet van gedragsdeskundigen vanuit het reguliere budget te kunnen bekostigen.

b. Ja dit bedrag is structureel in de begroting opgenomen via de 1e tussenrapportage
2018. Door meer te investeren in de inzet van lokale jeugdhulp kunnen de jeugdigen en gezinnen dichtbij huis hulp en ondersteuning krijgen. Door inzet vanuit lokale jeugdhulp wordt instroom naar specialistische (zwaardere vormen van)
jeugdhulp voorkomen. Hetgeen uiteindelijk in zijn totaliteit lagere kosten met zich
meebrengt.
a. Wanneer komt er een onderzoek naar het effect van de a. Dit is in 2016 onderzocht. De eigen bijdrage voor de gemeentelijke begeleiding en
eigen bijdrage op het aanvragen van zorg?
dagbesteding is sinds 2017 afgeschaft.
b. Hoeveel huisuitzettingen zijn er geweest in 2017
b. Vanuit Woonvisie zijn er 5 uitzettingen geweest.
c. Hoeveel mensen hebben vanwege dakloosheid of thuis- c. 26 personen. Hieronder zaten ook personen die een tijdje elders hebben geloosheid aangeklopt bij de gemeente?
woond, en personen uit andere gemeenten.
a. Hoeveel personen betreft het en hoe groot is de stija. Er zijn 170 meldingen van zware GGZ problematiek geweest. Dit is ongeveer 20
ging?
personen meer als 2016.
b. Er was in 2017 een overschrijding van €350.000. Is dit
het bedrag dat structureel zou moeten worden toegevoegd? Waarom wel/niet?

R

J PvdA16

57/zorg en welzijn, algemeen

R

J PvdA17

58/geëscaleerde zorg
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R

J PvdA18

58/sociale kaart

R

J PvdA19

58/inclusieve samenleving

R

J PvdA20

59/vergunninghouders,
vluchtelingen

Vraag

Antwoord

b. Hoelang wonen deze Ridderkerkers in Ridderkerk?

b.

b. Wat heeft de gemeente daarvoor concreet gedaan?

b.

Dit wordt niet bijgehouden, maar van de nieuwe aanmeldingen waren er minstens
7 nieuwe inwoners.
Wat is de streefdatum voor het publiceren van de online
De huidige sociale kaart wordt weinig geraadpleegd. Een vernieuwd digitaal platform is
sociale kaart? Waarom vergt het uitvoeren van deze motie alleen succesvol wanneer deze met elkaar wordt opgebouwd en onderhouden. Een
zoveel tijd?
kaart voor en van ons allen is het motto. Het creëren van draagvlak kost veel tijd. Een
werkgroep inventariseert nu in samenspraak met (vrijwilligers) organisaties wat de
behoefte van onze inwoners is om de sociale kaart op een goede manier vorm te geven. Eind dit jaar gaat naar verwachting de opdracht uit om de vernieuwde kaart te
bouwen en in 2019 online te zetten.
In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van
De uitvoering van het VN-verdrag is een continu proces, waarin het Lokaal Inclusie
personen met een handicap opgesteld. Nederland heeft
panel een rol speelt. Aandachtspunt is o.a. bewustwording van de Agenda bij inwohet verdrag in 2007 ondertekend. In het verdrag staan de ners, beleidsadviseurs en verenigingen.
standaardregels van Agenda 22. Wat is de stand van
zaken in Ridderkerk t.a.v. deze agenda en de standaardregels?
a. Er wonen rond de 350 statushouders in Ridderkerk.
a. Er zijn nu ongeveer 150 uitkeringsgerechtigde vergunninghouders geregistreerd.
Hoeveel mensen hebben vrijwilligerswerk en hoeveel
32 hebben vrijwilligerswerk. 10 zijn in 2017 uitgestroomd naar werk, en bij 9 wormensen hebben werk?
den inkomsten aangevuld met een uitkering.
Wij sturen erop dat vergunninghouders zo snel mogelijk de taal gaan leren. Voor
degene die al wat verder zijn met hun taal bieden we de cursus Opstap aan. Ook
bieden we vergunninghouders empowerment aan. Afgelopen jaar is er via de kerken een werkgroep vluchtelingen opgericht, waardoor ruim 50 mensen een buddy
hebben, die hen wekelijks bezoekt, en helpt met het vinden van de weg in Ridderkerk. We werken ook meer samen met het wijkteam, schulddienstverlening en
vluchtelingenwerk om problemen bij vergunninghouders preventief op te pakken.
De hoogte van de Algemene Uitkering wordt opgebouwd en berekend met diverse
algemene kwantitatieve gegevens. Van m2 wegoppervlak, grondoppervlak, aantal
woningen, aantal inwoners en voor elk ander gemeentelijk product. Ook voor mantelzorgondersteuning wordt er een algemeen bedrag berekend. Het betreft een bedrag
van € 313.000. In de berekening van de Algemene Uitkering zijn deze bedragen niet
geoormerkt. Er ligt dus geen relatie naar het budget voor mantelzorgondersteuning en
– waardering.
In de financiële administratie is voor € 690.512,- gecodeerd op externe advisering.

R

J PvdA21

60/mantelzorgwaarderin
g

P60 het Rijk heeft in het verleden gelden beschikbaar
gesteld voor mantelzorgondersteuning en waardering.
Hoe groot was/is de bijdrage?

R

J PvdA22

61/externe adviseurs

R

J PvdA23

61, 62, 63/Wmo uitvoering

Voor de ontstane situatie rond Sport en Welzijn zijn externe adviseurs ingehuurd. Welk bedrag heeft de gemeente
in zijn totaliteit uitgegeven aan de inhuur van externe adviseurs (dus niet alleen voor de situatie rond Sport en Welzijn)?
a. Er worden tonnen overgehouden. Het aantal afgege- a.
ven indicaties daalt.
Wat is de voorziening Schoon Huis en door wie wordt
deze uitgevoerd?
b.
b. Welke tarieven en eigen bijdragen worden daarvoor
betaald?
c. Gezien de recente juridische uitspraken en CAO ontwikkelingen zouden medewerkers een beter loon
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De voorziening ‘schoon huis’ is een Wmo voorziening waarbij ondersteuning geboden wordt bij het schoonmaak werk in huis. Deze voorziening wordt uitgevoerd
door gecontracteerde zorgaanbieders.
De aanbieder krijgt een standaardtarief per periode van vier weken van €207,78.
De eigen bijdrage die de cliënt betaalt is afhankelijk van het gebruik van de voorziening en het inkomen. Het CAK berekent de hoogte van deze eigen bijdrage.
Gezien de plannen van de regering om vanaf 1 januari 2019 een vast abonnementstarief te gaan hanteren voor de eigen bijdrage binnen de Wmo ongeacht het
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gebruik en het inkomen zal er in 2018 niet gekeken worden naar de werking van
de eigen bijdragen.

moeten gaan ontvangen en kan de gemeente de lage
tarieven niet meer handhaven. De uitgaven zullen
gaan stijgen.
d. De twee kleinste posten qua eigen bijdrages zijn afgeschaft. Wordt er in 2018 nog kritisch gekeken naar
de werking van de eigenbijdragen?

d.

e. Blijft het tussenschot BARdichtbij in werking of gaan
e.
de eigen ambtenaren weer zelf in contact en kijken bij
de zorgvragers? Blijft er gewerkt worden via het callcentrum in Arnhem?
f.

Wanneer komt er een onderzoek naar de kwaliteit van f.
de kwaliteitsmetingen door BARdichtbij? Bijvoorbeeld
het is niet de klant die een rapportcijfer geeft maar de
ingehuurde medewerker van BARdichtbij zonder verificatie bij de klant.

g. Welke bedragen zijn uitbetaald aan BARdichtbij en
voor welke taken?

R

J PvdA24

64, 65, 66/werk

g.

h. Wat wordt in het kader van ‘Wmo begeleiding en ove- h.
rige in natura’’ bedoeld met productiecijfers? Het budget van ‘Wmo begeleiding en overige natura’ is bij TR
II verlaagd met € 350.000 en nu is er een tekort van €
290.000. Wordt het budget weer structureel verhoogd? Zo ja, met welk bedrag? Zo nee, waarom
niet?
a.
a. Er wordt weer meer ingezet op het begeleiden van
mensen naar werk of traject. Hoe wordt de effectiviteit
gemeten?

Zie antwoord c.

Het contract met BARdichtbij loopt tot eind 2018. Op dit moment vindt er een evaluatie plaats.

Zie antwoord e.

Er in 2017 €133.500 uitbetaald aan BARdichtbij voor het uitvoeren van administratieve taken rond huishoudelijke hulp en begeleiding en het uitvoeren van schouw
bij cliënten.
Met productiecijfers bedoelen wij het aantal indicaties voor begeleiding. Dit budget was eenmalig verlaagd. Vanwege de stijgende zorgvraag kwamen we alsnog
op een tekort. Op dit moment zijn we druk bezig met de analyse van de stijging, In
de 2e tussenrapportage zullen eventuele gevolgen al dan niet structureel worden
verwerkt.
Met samenwerkingspartners hebben we contractafspraken, die we periodiek evalueren.

b. Hoeveel mensen hebben een inkomensregeling?

b. 874 mensen hebben een uitkering in het kader van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz,
of Bbz. Zie voor nadere informatie bijlage 7 van de jaarrekening.

c. 874 mensen ontvangen bijstand (p. 186). Hoeveel
mensen ontvingen bijstand op 1 augustus 2017?
d. Alleenstaanden met kleine kinderen worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Hoeveel personen betreft
dit?

c. 872

e. Hoeveel klantmanagers (in aantal en in een aantal
fte’s) hebben zich bezig gehouden met de uitstroom
naar werk?

e. Het resultaat uitstroom naar werk is het resultaat van een gezamenlijke inspanning
van onder andere klantmanagers, trajectbegeleiders, werkgeversservicepunt etc.
Naast het begeleiden naar werk houden klantmanagers zich ook bezig met het
ontwikkelen van taal, vrijwilligerswerk, en werkervaringsplaatsen. Dus hoeveel fte
netto is besteed aan uitstroom is niet vast te stellen.

Raadsvragen fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 12 juni 2018
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f.

Hoeveel mensen hebben daadwerkelijk een halfjaar
contract gekregen? En hoeveel mensen voor een
halfjaar of langer?

g. Er is een groep van 400 mensen die een uitkering
ontvangen maar niet actief begeleid worden. Hoeveel
procent van de totale groep betreft dit?
h. Op welke gronden worden zij uitgesloten van begeleiding? Op welke manieren wordt met hen contact onderhouden?
i.

R

J PvdA25

64/jonggehandicapten

R

J PvdA26

65/garantiebanen

Het aantal mensen met een IAOW-uitkering stijgt (p.
186). Op welke manier(en) worden deze ervaren
55plus medewerkers geholpen aan werk? Wat zijn de
resultaten in 2017?
a. Hoeveel jonggehandicapten wonen in Ridderkerk?
b. Hoeveel mensen van deze groep ontvangen een uitkering?
c. Hoeveel mensen zijn aan het werk?
d. Hoeveel mensen hebben geen inkomen? e. Hoeveel
mensen wonen nog thuis (bij hun ouders)?

Antwoord

f.

g. Dat is 46%.

h. Met de maatregelen uit het plan “Onze Maatschappij, ons domein, fundament voor
onze transformatie” wordt iedereen actief begeleid.
i.

R

J PvdA27

J PvdA28

65/handhaving van de
inkomensvoorzieningen

a. Hoeveel plaatsingen op garantiebanen waren er in 2017 a.
en hoe groot is de stijging?

65/inkomensvoorziening
en, schuldhulpverlening

b. In welke RIB staat hoe het beschut werk is ingericht?
a. Het college wenst intensivering van de handhaving. Uit
onderzoek blijkt dat het fraudepercentage laag is. Investiga deed in voorgaande jaren de handhaving op inkomensvoorzieningen voor de gemeente Ridderkerk op
volgens de rechter onfatsoenlijke wijze. Zijn de handhavers nu in dienst van de gemeente?

a.

b. Welk kwaliteitseisen en grenzen worden meegegeven
b.
aan deze medewerkers, bijvoorbeeld t.a.v. proportionaliteit, bejegening, voorkomen intimidatie enz.?
a. Er wordt weer ingezet op bereik van de doelgroep. In
a.
Ridderkerk zijn veel producten, maar de toegang kan
beter. De armoedemonitor meldt dat rond de 1480 huishoudens in aanmerking komen. Het was een keuze om de
informatie op de site niet makkelijk vindbaar te maken.
Wanneer wordt dit veranderd?
b. Elke klacht is een ongevraagd advies en verzoek om
contact. Benader het positief, durf het in kaart te brengen
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We hebben gemerkt dat doelgroepenbeleid niet effectief is. Onze instrumenten
maken maatwerk op basis van de individuele casus mogelijk. Werkgevers worden
geïnformeerd over voorzieningen voor deze groep. In 2017 zijn 14 Ioaw-ers uitgestroomd naar werk.

Bij de Wajong werd er een definitie van jonggehandicapten gebruikt. Deze definitie is
onder de Participatiewet niet meer van toepassing.

b.

R

Dat wordt niet geregistreerd.

b.

Het aantal plaatsingen op garantiebanen is regionaal bovengemiddeld. Eind 2017
hadden 19 mensen een baan met loonkostensubsidie. Op basis van de bestuursrapportage eind 2016 is dat een stijging van ongeveer 46%.
De inrichting van Beschut werk is 11 januari 2018 in de commissie besproken. 25
Januari 2018 is het nieuwe beleid door de raad vastgesteld.
Ja.

De kaders zijn vastgelegd in diverse beleidsstukken van de Participatiewet, zoals
de afstemmingsverordening, en het handhavingsbeleid in het bijzonder.
We zijn er dagelijks mee bezig om onze website steeds gebruiksvriendelijker te
maken in gebruik en in inhoud. Dit doen we op basis van webstatistieken, gebruikerstests en andere signalen. Wij voeren hierover ook gesprekken met maatschappelijke partners waaronder het minimaplatform.

Er is een klachtenfunctionaris, die ook voor terugkoppeling naar de desbetreffende
afdeling zorgt. Daarnaast is er een klachtenregeling die op de website is gepubli15
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ceerd. Klachten, maar ook bezwaren, leveren de organisatie uiteraard belangrijke
input om de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren.

en leer ervan! De platforms vragen er steeds aandacht
voor. De knelpunten coaches zijn wegbezuinigd. Wordt
een lokale klachtenfunctionaris overwogen? Graag uw
antwoord motiveren.
c.
c. Het bereik van kwijtschelding ligt, ook na de invoering
van de automatische kwijtschelding, laag. Wat wordt de
doelstelling voor 2018?

R

J PvdA29

65/armoedebeleid

d. Is het nieuwe college bereidt om smartdoelstellingen te d.
formuleren op het gebied van schulddienstverlening en
minimabeleid? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom
niet?
a.
a. Armoedegelden worden gestort op de Ridderkerkpas
voor minima. Er zijn 1800 huishoudens (3100 personen
waarvan 700 kinderen). Gesteld wordt dat deze gelden
volledig zijn ingezet voor de bestrijding van kinderen in
armoede. Eerder is aangegeven dat een deel van deze
gelden gereserveerd is voor andere zaken. Aangegeven is
dat deze werkwijze de kinderen niet beschermd tegen het
uitgavenpatroon van de ouders.
Waaruit blijkt dat al het geld is uitgegeven aan de kinderen?

De doelstelling is om meer minima gebruik te laten maken van automatische kwijtschelding. Daartoe worden de volgende kanalen ingezet: bijsluiter gemeentelijke
belastingen, website, krant, Karaat en de schuldhulpverleners. Ook de Formulierenbrigade zal nader geïnformeerd worden over kwijtscheldingsmogelijkheden.
Tevens wordt het mogelijk gemaakt om voor betaalde aanslagen alsnog kwijtschelding aan te vragen.
Het huidige beleidskader schulddienstverlening is vastgesteld t/m 2019. Het nieuwe beleidskader en beleidsregels moeten worden vastgesteld vanaf 2020. De invulling alsmede de wijze waarop, is aan het nieuwe college. Dit geldt tevens voor
het toekomstig op te stellen minimabeleid.
De gelden vanuit de rijksoverheid die beschikbaar worden gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen, komen ten goede aan het budget dat beschikbaar is gesteld voor de Meedoenregeling (waaronder de Ridderkerkpas). Van het
rijk hebben wij
€ 138.000,- ontvangen voor de bestrijding van armoede onder kinderen en dit is
via de Ridderkerkpas hen ten goede gekomen. In 2017 zijn er 690 passen van de
2082 passen verstrekt aan kinderen. Er is via de Ridderkerkpas afgerond €
270.000 verstrekt aan de kinderen. Hiervan is afgerond € 257.000 gebruikt bij de
winkels.
Op pasniveau is te zien in welke winkel het tegoed is besteed. Vanwege privacywetgeving heeft de Gemeente Ridderkerk geen inzage in welk product de inwoner
in de winkel aanschaft.

R

J PvdA30

66/werken met een
uitkering bij de gemeente

b. Ongeveer de helft van de minima bestaat uit werkende
b.
armen. Mensen in de bijstand ontvangen de pas automatisch (874 personen). Hoeveel minimapassen zijn in totaal
verstrekt en hoeveel aan mensen buiten de groep met een
inkomensregeling?
a. Veel mensen met een uitkering werken bij de gemeen- a.
te. Daardoor hoeft er minder werk te worden ingehuurd,
bijvoorbeeld voor groenonderhoud. Hoeveel van deze
'vrijwilligers' hebben hierdoor een baan gekregen?
b.
b. Doorstaat deze werkwijze de werkverdringingstoets? Waarom wel/niet?

c. Graag ontvangen wij een overzicht van de voorkeursaanbieders voor beschut werk incl. locatie.
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c.

Er wordt niet specifiek geregistreerd of de verstrekte ridderkerkpas voor een inwoner is uit de bijstand dan wel overige minima. In totaal zijn er in 2017 2080 passen
uitgegeven aan volwassenen en minderjarigen (het getal 874 heeft geen betrekking op het aantal personen in de uitkering, maar het aantal uitkeringen. Hieronder
valt ook een gehuwdenuitkering, 2 personen en telt als 1 uitkering).
Er zijn 6 mensen in een gecreëerde garantiebaan aangenomen bij domein Beheer
en Onderhoud uit Ridderkerk. 1 persoon is werkzaam in een dagbestedingstraject
via Humanitas. Daarnaast zijn er nog 5 personen succesvol uitgestroomd.
De Wet verdringingstoets is in maart door de eerste kamer aangehouden. Totdat
de nieuwe wet in werking treedt blijven we alert op verdringing door samenwerkingspartners, bij contractbesprekingen en voortgangsgesprekken. Onze trajectbegeleiders zorgen ervoor dat verdere ontwikkeling en uitstroom van de klant centraal staat bij werkervaringsplaatsen. De duur van werkervaringsplaatsen is in het
beleid vastgelegd.
De voorkeursaanbieders zijn:
1. Smile te Alblasserdam
2. SDW te Rotterdam
3. Antes te Albrandswaard
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Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

J PvdA31

71/riolering

R

J PvdA32

71/milieubeheer

R

J PvdA33

72/huis-aan-huis inzameling van oud-papier

R

J PvdA34

78/woningmarkt

R

T PvdA35

9/klimaat

R

T PvdA36

9/klimaat

R

T PvdA37

R

T PvdA38

13/planmatig onderhoud
wegen
17/Eneco

R

T PvdA39

17/sportbeleid en activering

Vraag

Wat is de planning ten aanzien van het afmaken van het
terrein rond het nieuwe rioolgemaal in de Poesiatstraat?
Op welke wijze wordt dit terrein ingericht nu er (gelukkig)
geen windturbines komen?
Op welke plekken is de luchtkwaliteit verbeterd en waar is
er sprake van een plek waar eerst boven (negatief) en nu
op of onder de norm (positief) wordt gescoord?
Komt er nog een website waarop inwoners kunnen aangeven aan welke vereniging(en) zij hun oud-papier doneren en zo ja, wat is daarvoor de planning?

Antwoord

4. Combigoods te Papendrecht
Op de reservelijst staan Stroomopwaarts te Schiedam en Beheer & Onderhoud te
Ridderkerk.
Op dit moment staan we op het punt een aannemer te selecteren. Naar verwachting
starten de werkzaamheden eind juni. Aanpassen talud waterpartij, aanbrengen nieuw
wandelpad, versterken groenstructuur.

De verbetering van de luchtkwaliteit vindt over de gehele gemeente plaats. Sinds 2014
is er volgens de NSL-monitor op geen enkele plek in Ridderkerk nog een overschrijding van de normen opgetreden.
Nee, er is geen directe relatie meer tussen de papieropbrengst en de bijdrage aan de
verenigingen. Er is in 2017 uitvoerig gesproken met de verenigingen, kerken en scholen over hun nieuwe rol en activiteiten. Zij ontvangen tijdens de periode van het convenant OPK voor hun activiteiten een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat zij in 2016
met het ophalen van oud papier verdienden.
a. Waarom worden onder ‘Trends en ontwikkelingen’ niet
a. Maaskoepel, provincie Zuid-Holland en de samenwerkende gemeenten in de regio
de uitdagingen op de regionale en de lokale woningmarkt
Rotterdam hebben samen opdracht gegeven voor onderzoek. Het onderzoek bebeschreven?
helst een analyse voor de benodigde sociale woningvoorraad voor de totale regio
en hoe de benodigde voorraad beter verspreid kan worden over de regio en wat er
voor nodig zou zijn om die betere spreiding te bereiken.
b. Voorgaande en vigerende bestemmingsplan(nen):
b. Graag ontvangen wij een volledig overzicht van de
bestemmingsplanwijzigingen die zich in de loop van de tijd
Bestemmingsplan “Bolnes-Kievitsweg, partiële herziening 1968” (vastgesteld 31hebben voorgedaan t.a.v. het perceel Kievitsweg 151.
04-1968, goedgekeurd 23-10-1968);
Bestemmingsplan “Bolnes – Kievietsweg” (vastgesteld 27-08-1979,goedgekeurd
28-10-1980);
Bestemmingsplan “Bolnes” (vastgesteld 24-01-2013, onherroepelijk 19-04-2013).
a. Welke stappen zijn er na het aannemen van het voorEen projectteam is samengesteld en een plan van aanpak wordt opgemaakt. Onderstel tot nu toe genomen om ‘het gat’ te dichten?
deel van het plan van aanpak is een communicatieplan. Belangrijk is om alle belangb. Wanneer wordt duidelijk of er reclame op de mogelijke
hebbenden goed mee te nemen in dit proces. Voor het zomerreces ontvangt de gesoftschermen kan worden aangebracht en als dat niet het meenteraad een brief over de stand van zaken en het vervolgproces
geval is, wat betekent dit dan voor de rest van het plan?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de pilot met De drie NOM woningen aan de Accaciastraat staan nog steeds in de planning. Er is
nul-op-de-meter woningen in de Acaciastraat?
enige vertraging opgetreden. Dit heeft ertoe geleid dat er een nieuwe partij geselecteerd moest worden voor de realisatie. De planning was oorspronkelijk dat er in het
eerste kwartaal van 2018 gerealiseerd zou worden. Woonvisie richt zich nu op realisatie in 2018. Woonvisie zal zelf eventuele extra kosten voor haar rekening nemen.
Wat is de reden van het structurele tekort?
Er was te weinig budget binnen de begroting opgenomen.
Wanneer wordt definitief besloten over het al dan niet
verkopen van de Eneco-aandelen?

a. Waarom moeten scholen sinds de aanbesteding van
Sport- en Welzijn betalen voor het gebruik van een sportaccommodatie voor buitengymnastiek? Voorheen was dit
gratis.
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Op het moment dat er een concreet bod tot verkoop ligt of besloten wordt tot beursgang zal de definitieve besluitvorming in Ridderkerk worden opgepakt. Besluitvorming
van het transactieproces is afhankelijk van een groot aantal externe factoren waarvan
nu nog geen exacte planning te geven is. Op z’n vroegst wordt in het 4e kwartaal 2018
door Ridderkerk een definitief besluit genomen om de aandelen te behouden dan wel
alsnog af te bouwen.
a. Om eventuele verschillen tussen gebruikers van de sportaccommodaties te voorkomen is in de aanbesteding en de daaruit volgende huurovereenkomsten opgenomen dat het de exploitant niet is toegestaan “om niet” een sportaccommodatie
beschikbaar te stellen. Voorheen was dit ook niet gratis maar werd dit verwerkt in
de subsidie aan SenW. In het kader van de verzakelijking wordt hiermee voorko17

Gem.

R

Nr.

T PvdA40

Bladzijde / onderwerp

21/uitverkoop woningen
onder hoogspanningsleidingen

R

T PvdA41

21/bouwen en wonen

R

T PvdA42

R

T PvdA43

35/vragenuur/huisvestin
g statushouders
36/sporthal P.C. Hooftstraat

R

K PvdA44

8/oeververbinding

R

K PvdA45

8/ontwikkelingen openbaar vervoer

R

K PvdA46

8/centrumontwikkeling

Vraag

b. Wij krijgen signalen dat de extra kosten die dit voor
scholen met zich meebrengt misschien dit jaar de buitensportdagen nog niet onder druk zet maar toch zeker
wel voor volgend jaar. Krijgt u die signalen ook en welke
maatregelen bent u van plan om te nemen?
a. hoeveel Ridderkerkers komen voor deze regeling in
aanmerking?
b. Hoeveel hebben hier al gebruik van gemaakt of overwegen om dat te gaan doen?
c. Op welke wijze(n) heeft de gemeente deze regeling
onder de aandacht gebracht?
Hoeveel startersleningen en blijversleningen zijn er tot nu
toe verstrekt? Graag uw antwoord uitsplitsen.
Waarom wordt de Stichting Buurtbelang Drievliet niet
vanaf het begin betrokken?
a. Is er na het aannemen van het raadsvoorstel over de
gebiedsvisie voor Plein Oost contact geweest met Taveri
en To-Uchi over hun toekomstige onderkomens en zo ja,
op welke wijze(n)?

Antwoord

b.

men dat indirect door SenW wordt gesubsidieerd en kan de gemeente zelf sturing
geven aan haar subsidiebeleid.
Wij krijgen deze signalen ook. De (extra) activiteiten van de scholen (bijv. buitensportdag) worden georganiseerd én gecoördineerd door SWR. Zij huren de betreffende sportaccommodatie bij SenW. Afgesproken is dat SWR deze huur niet in rekening brengt bij de scholen.

a.

Binnen Ridderkerk komt één woning in aanmerking voor uitkoop.

b.

De eigenaar heeft nog geen gebruik gemaakt van de regeling.

De eigenaar is op diverse momenten geïnformeerd, zowel door gemeente als door
het ministerie.
Er zijn twee startersleningen verstrekt.
Er zijn geen blijversleningen verstrekt.
Na het besluit om geen statushouders in de Windmolen 110-111 te vestigen, is de
Stichting Buurtbelang betrokken geweest en bijgepraat over ontwikkelingen.
a. Met To-Uchi heeft op 17 april 2018 een gesprek over de toekomstige huisvesting
plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Taveri is op 25
april 2018 aanwezig geweest bij de centrale kick off bijeenkomst 'nieuwe gymzaal
Driehoek' . In juni start het projectteam voor de gymzaal, als toekomstige gebruiker maakt Taveri deel uit van dit projectteam.
b. Hoelang kan de gymzaal aan de Da Costalaan nog mee b. In de huidige staat kan deze gymzaal nog 5 jaar mee. Er is geen MJOP voor deze
in de huidige staat en welke maatregelen dienen er dan
accommodatie beschikbaar. Deze moet worden opgesteld om in beeld te brengen
(te zijner tijd) worden genomen?
hoeveel (groot) onderhoud er moet worden gepleegd om het pand langdurig duurzaam in stand te houden.
a. Waar hangt het vanaf of een mogelijke oeverbinding
a. De preverkenning dient om de scope van de verkenning scherp te definiëren. In
wordt tussen Ridderkerk en Krimpen wordt meegenomen
2015-2017 heeft het bredere MIRT-Onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den
in de preverkenning?
Haag plaatsgevonden. De verkenning moet aansluiten bij de conclusies van het
onderzoek.
b. Op welke wijze(n) heeft u uitgedragen en draagt u uit
b. De preverkenning heeft momenteel vooral een ambtelijk karakter. De Ridderkerkse inbreng is gericht op het benadrukken van het Ridderkerks belang, en op het
dat deze oeverbinding voor Ridderkerk ongewenst is?
maken van een zuivere en complete afweging. Het college stuurt indien nodig bij,
afhankelijk van hoe de preverkenning zich ontwikkelt.
a. Over welke scenario’s voor hoogwaardig openbaar
a. Ambtelijk worden diverse varianten voor het gehele Ridderkerkse busnetwerk
busvervoer in Ridderkerk wordt momenteel gesproken?
besproken.
b. Wanneer en op welke wijze(n) krijgen inwoners inb. Afhankelijk van welke varianten kansrijk worden geacht wordt hierbij een passend
spraak in de plannen?
communicatietraject gekozen.
c. Hoe verhoudt de buslijn van Qbuzz die naar verwachc. Het betreft naar verwachting een R-net lijn van Alblasserdam naar Kralingse
ting over de Rotterdamseweg gaat rijden zich tot de lijnen
Zoom, en een spitsbus van Sliedrecht naar Lombardijen en Zuidplein.
van Arriva die eerder over de Rotterdamseweg reden en
een aantal jaren geleden op uw aandringen zijn geschrapt? Is er nu sprake van een verbetering van het ov in
Ridderkerk of gaan we deels terug naar het (ruimere)
aanbod van een aantal jaren geleden? Graag uw antwoord toelichten.
a. Wat is het actuele leegstandspercentage in het winkel- a. De actuele leegstandscijfers detailhandel Ridderkerk waarop het beleid wordt
centrum?
gebaseerd, zijn vermeld in de RIB Economie over het tweede halfjaar 2017. Er zijn
geen afzonderlijke cijfers voor het centrum.

Raadsvragen fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 12 juni 2018

c.

18

Gem.

Nr.

Bladzijde / onderwerp

R

K PvdA47

9/onderwijshuisvesting

R

K PvdA48

11/regionale woningbouwafspraken

R

K PvdA49

12/btw-sportvrijstelling

R

J SGP01

7 / Wet BUIG

R

J SGP02

29 / indicatoren

R

J SGP03

65 / handhaving inkomensvoorzieningen

R

J SGP04

100 / solvabiliteitsratio

R

J SGP05

101 / Grondexploitaties

R

J SGP06

189 / wijkteams

Vraag

Antwoord

b. Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het parkeeronderzoek? Dit was al de bedoeling
in december.

b.

Welke aanpassingen zijn/worden er gedaan in de (kwaliteits)normen? Wat betekent dit voor de nieuwbouw van
het Gemini?
a. Kunt u de onderzoeksopzet sturen van het onderzoek
dat in 2018 is gestart?

In het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat we in overleg met vastgoedeigenaren, ondernemers, Woonvisie, inwoners een programma maken voor het hele
centrumgebied. Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, ontsluiting Sint Jorisstraat, parkeren, wonen, winkelen en benodigde vierkante meters winkeloppervlakte, horeca, huisvesting van de bibliotheek en levendigheid van het centrumgebied komen hierin samen.
Wij wachten op de voorstellen van de VNG over de aanpassing van de normen en
bijbehorende bedragen. Wanneer wij deze overnemen, worden deze toegepast bij de
nieuwbouw van het Gemini college.
a. zie antwoord PVDA34.

b. Wanneer en op welke wijze wordt de raad geïnformeerd b. De raad wordt via een Raadsinformatiebrief over de monitor Prestatieafspraken
over de uitkomsten van het onderzoek?
Woonvisie ook geïnformeerd over de regionale onderzoeken en ontwikkelingen. Dit zal
naar verwachting in oktober 2018 zijn.
Wat zijn de (financiële) gevolgen voor sportverenigingen? Dat is op dit moment niet aan te geven, omdat de totale omvang van het mogelijke
nadeel nog niet bekend is.
In de jaarrekening 2016 was er een tekort op BUIG van € Bij de bepaling van de hoogte van het structurele tekort, is al een gunstigere ontwikke719.200 dat geheel als structureel is aangemerkt. Bij de
ling van het klantenbestand in 2018 dan in 2016 en 2017 meegewogen. De invloed
jaarrekening 2017 is er een tekort van € 548.200 waarvan van onder andere een aantrekkende economie op de ontwikkeling van het klantenbe€ 500.000 als structureel is aangemerkt. Bij elkaar ruimt € stand is al in de hoogte van het structurele tekort verdisconteerd.
1.200.000 extra structurele lasten. Wat is de afweging om
nu de economie weer aantrekt toch vrijwel het hele bedrag
als structureel aan te merken? Zou met de aantrekkende
economie een daling van het aantal uitkeringen niet aannemelijk zijn?
De tevredenheid over de bereikbaarheid – in het algeZie antwoord CU02.
meen - stijgt in een jaar van 7,6 naar 9,0, terwijl de bereikbaarheid voor auto ongewijzigd 8,1 blijft en bereikbaarheid
met het openbaar vervoer licht stijgt naar 7,2. Kunt u verklaren waardoor de tevredenheid over de bereikbaarheid
zo fors stijgt terwijl die over de bereikbaarheid per auto en
OV nagenoeg gelijk blijven?
De gemeente komt te weinig toe aan de handhaving van
Volgens eerdere schattingen van externe gespecialiseerde adviesbureaus heeft ongede inkomensvoorzieningen en daardoor is er mogelijk
veer 5% tot 10% van de uitkeringsgerechtigden gedeeltelijk of geheel onrechtmatig
oneigenlijk gebruik. Is er een inschatting van de waareen uitkering. Handhaving in samenhang met re-integratie en inkomen is opgenomen
schijnlijke omvang van het oneigenlijk gebruik? Welke
in het voorstel voor de ontwikkeling van domein maatschappij: “ Onze maatschappij,
kosten en maatregelen zouden nodig zijn om de handhaons domein, Onze transformatie”, dat in juni aan de raad is voorgelegd.
ving naar het gewenste niveau te brengen?
Aangegeven wordt dat deze de afgelopen jaren stabiel is
Dat moet categorie B zijn.
gebleven in categorie A. Op pagina 99 is deze echter met
40% (rekening 2017) oranje, wat lijkt te duiden op categorie B. Kunt u aangeven wat juist is?
Kunt u aangeven wat het kengetal “grondexploitatie” zou
28%
zijn geweest bij ongewijzigd BBV (zonder verplichte winstneming)?
Kan worden aangegeven wat de uitstroom is per kwarVanaf de tweede helft van 2017 wordt gebruik gemaakt van het registratiesysteem
taal?
Suite4SocialeRegie. Hierdoor zijn de uitstroomcijfers vanaf q3 2017 beschikbaar.
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Nr.

Bladzijde / onderwerp

Vraag

Antwoord

2017 2017 2018 Kwartaal
Q3
Q4
Q1
Uitstroom
35
77
88
Bij het raadsvoorstel “reserve groot onderhoud accommodaties Ridderkerk” was een
bijlage (2) opgenomen van verschillende positieve en negatieve mutaties. Dit is de
uitwerking van het betreffende raadsbesluit.

R

T SGP07

6 / programma 4

Kunt u toelichten waardoor de forse positieve en negatieve mutaties in de reserves in dit programma worden veroorzaakt.

R

T SGP08

15 / duurzaamheid

De formatie wordt incidenteel uitgebreid met € 50.000,=
Wat is de reden van deze uitbreiding en wat gaat hierdoor
extra tot stand worden gebracht?

R

J VVD01

Blz. 10 onder C: Evenementenregisseur

R

J VVD02

Blz. 10 onder C: Evenementenregisseur

R

J VVD03

Blz. 13 Juridische zaken

R

J VVD04

Blz. 13 Juridische zaken

Op welke wijze en door wie wordt de naleving van een
verleende vergunning voor een evenement gecontroleerd
en welke eventuele rol speelt de evenementenregisseur
bij deze controle?
Speelt de regisseur ook een rol bij de vergunningverlening
of zijn deze twee verschillende taken bij twee verschillende functionarissen binnen het ambtelijk apparaat belegd?
Structureel zijn jaarlijks aanzienlijke bedragen nodig voor
extern juridisch advies. Waarom wordt hiervoor geen bedrag in de begroting opgenomen?
Waarom worden de juridische kosten niet ten laste van
een post onvoorzien gebracht of is er geen sprake van
onvoorziene kosten?

R

J VVD05

Blz. 14 Inzet schoonmaakploeg wijkbeheer

R

J VVD06

Blz. 21 onder F: Veiligheidsgevoel afgenomen

R

J VVD07

Blz. 23 Parkeerverwijssysteem

R

J VVD08

Blz. 24 Drierivierenpunt

Duurzaamheid / de energietransitie is de afgelopen jaren steeds hoger op de agenda
komen te staan. Op Europees niveau blijkt dit bijvoorbeeld uit het klimaatakkoord van
Parijs. Dit alles zorgt ervoor dat er meer inzet wordt gevraagd vanuit de gemeente op
dit thema. Voor de capaciteit heeft dit tot gevolg dat de vraag en het aanbod uit balans
zijn. Met die reden is tijdelijk capaciteitsuitbreiding gevraagd van € 50.000,-. Hiermee
kunnen de plannen van aanpak voor de toekomst voor de diverse thema’s binnen
energietransitie worden opgesteld. Op basis van de plannen van aanpak zullen we
voorstellen doen voor de toekomst.
De naleving van een vergunning wordt gecontroleerd door de toezichthouders (BOA’s)
van de gemeente. De evenementenregisseur speelt hierin geen rol.

De evenementenregisseur begeleidt bij grote evenementen het proces van de aanvraag tot en met de evaluatie. De vergunning wordt verstrekt door de afdeling Vergunningverlening.
In de begroting is structureel een bedrag ad € 135.000,- opgenomen voor juridische
advieskosten/proceskosten.

De post ‘onvoorzien’ mag uitsluitend worden gebruikt voor onvoorziene uitgaven die
onontkoombaar zijn en waarvoor geen dekking aanwezig is. Onontkoombaar wil zeggen, dat je er als gemeente niet onderuit kan (bijvoorbeeld wettelijke verplichting, calamiteit), je moet de betreffende uitgaven doen. Heb je als gemeente nog een keuze,
dan mag voor de dekking geen gebruik van de post ‘onvoorzien’ worden gemaakt.
Inhuur van juridische expertise is juist nodig om onvoorziene kosten als gevolg van
risico’s te voorkomen.
Waarom is dit bedrag in 2017 niet nodig, terwijl de verVolgens ons neemt de verrommeling niet toe. De inzet op ‘naastplaatsingen’ resulteert
rommeling in de wijken zichtbaar toeneemt?
in een sterke vermindering van de verrommeling bij de ondergrondse containers. Het
betreft hier incidenten.
Welke concrete maatregelen gaat men nemen om dit
Het veiligheidsgevoel is met 1% afgenomen t.o.v. het vorige jaar. Daarentegen laten
gevoel te vergroten?
de cijfers zien dat het totaalaantal misdrijven in Ridderkerk is gedaald ten opzichte van
2016. Concrete maatregelen vloeien voort uit het actieplan veiligheid. Samen met de
politie wordt gekeken welke maatregelen/acties op een bepaald moment moeten worden genomen. Ook is er veel aandacht voor preventieve maatregelen die de inwoners
zelf kunnen uitvoeren c.q. toepassen.
Waarom vervalt dit budget, terwijl tegelijkertijd vermeld
De komende jaren zal er een Centrumprogramma worden opgesteld. Bereikbaarheid
wordt dat het op een andere wijze alsnog moet gebeuren? van het centrum maakt hier deel van uit. Op het moment dat uit het programma blijkt
dat hiervoor een parkeerverwijssysteem nodig is, zullen we hiervoor een voorstel doen.
Wanneer wordt verwacht dat de werkagenda klaar is en
Rond dit item wordt een bestuurlijke opdracht geformuleerd voordat (wederom) met
wanneer wordt verwacht dat de onderzoeksresultaten van partijen wordt gesproken. Hierbij worden de diverse rollen nadrukkelijk vastgelegd. De
Rijkswaterstaat bekend zijn?
verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar concrete stappen kunnen worden
genomen.
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R

J VVD09

Blz. 24 Verkeer en vervoer

Waarom wil men de snellaadvoorzieningen alleen aan de
rand van de bebouwde kom plaatsen?

R

J VVD10

Blz. 25 Snelfietsroute

Snellaadvoorzieningen zijn voor de exploitant relatief duur ten opzichte van het gewoon laden. In een woonwijk worden auto’s vaak ’s nachts geladen. Het merendeel
van deze auto’s is niet geschikt om met een snellader te laden. Een snellader in de
wijk is dan niet noodzakelijk. Door plaatsing van snelladers aan de rand van de bebouwde kunnen meer klanten gefaciliteerd worden.
In het kader van het project snelfietsroute F15 wordt in 2018 onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een snelfietsroute op de Ringdijk aan te leggen. Hierbij wordt ook
gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid.

R

J VVD11

R

J VVD12

R

J VVD13

Blz. 42 eerste alinea:
Aanjagende rol cultuurregisseur

R

J VVD14

Blz. 50 Wijkteams

R

J VVD15

Blz. 64 Inburgering en
Participatie

Ringdijk Slikkerveer. Wordt er nog steeds rekening mee
gehouden dat de zgn stoep naar de Ringdijk open blijft en
in twee richtingen om verkeersonveiligheid elders in de
wijk Slikkerveer te voorkomen?
Blz. 26 Parkeerbelasting Er is een voordeel op de baten en daaruit wordt de conclusie getrokken dat bezoekers bereid zijn om voor een
parkeerplaats te betalen. Waar is deze conclusie op gebaseerd? Zijn er andere mogelijke redenen voor het voordeel
op de baten onderzocht? Is de getrokken conclusie niet te
voorbarig?
Blz. 33 Onderzoek func- Wanneer krijgt de raad de resultaten van dit onderzoek te
tioneren centrum
zien?

Deze conclusie is gebaseerd op het feit dat er voldoende gratis parkeermogelijkheden
zijn in de omgeving van het winkelcentrum. Toch wil men blijkbaar dicht bij de winkels
parkeren en daarvoor dan betalen.

De resultaten van het onderzoek (uitgevoerd door DTNP) zijn gepresenteerd in de RIB
Economie d.d. 14 februari 2018 over het tweede halfjaar 2017 onder punt “2. Vitale
detailhandelsstructuur” Centrumaanpak/Uitvoering Omgevingsvisie.
Graag zouden wij een opsomming van een 5-tal concrete Binnen bestaande middelen heeft de cultuurregisseur onder andere de volgende zaken
zaken voor 2018 zien waaruit de aanjagende rol van de
aangejaagd;
cultuurregisseur blijkt anders dan voortzetting van eerder
Programma Cultuur Dichtbij ism Reijerheem en Riederborgh.
beleid (vernieuwing).
Vraaggericht aanbod ontwikkeld i.s.m. onderwijs: “erfgoedproject St Joris en de
draak” en “Cultuursafari”.
Werkgroep cultuureducatie Wetenschap &Technologie cultuureducatie op gezet
voor het Primair Onderwijs.
Kanteling muziekschool: De cultuurregisseur spoort de muziekschool aan om van
individuele naar groepslessen en presentatiemomenten te transformeren. Dit leidt
tot samenwerking en kruisbestuiving tussen docenten en muziekdisciplines en
verenigingen.
De muziekschool organiseert op 1 september 2018 de Opening van het cultureel
seizoen met alle Ridderkerkse cultureel partners.
Blazersbende van Harmonie Slikkerveer i.s.m. scholen uit Slikkerveer.
Burgerinitiatief Lentefeest Nawroz, Avondvullend cultureel programma in Hofzaal
waar ontmoeting tussen Ridderkerkse bezoekers met verschillende achtergrond
centraal stond.
Er zitten diverse partijen in het wijkteam, waaronder ook
In 2017 heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden ten aanzien van de inzet
commerciële. Waarom wordt er niet eens in gesprek gevan professionals in de wijkteams, waarna 5 organisaties, te weten Enver, Lucertis,
gaan met andere partijen, die niet in het wijkteam verteBavo Europoort, Vivenz en MEE Rotterdam, de opdracht gegund hebben gekregen.
genwoordigd zijn en die ook oplossingen hebben voor de
Alle organisaties zijn non-profit organisaties.
problematiek van de cliënten en dus een oplossing kunTevens hebben aanbestedingen plaatsgevonden inzake lokale jeugdhulp en specialisnen hebben voor de stijgende zorgvraag? Waarom hebtische jeugdhulp. De partijen die vanuit deze aanbestedingen zijn gecontracteerd leveben zij geen recht deel te nemen in het systeem van resul- ren vanaf 2018 jeugdhulp op basis van de systematiek van resultaatgerichte bekostitaatgerichte bekostiging? Waarom een monopolie positie
ging. De professionals, die werkzaam zijn in de wijkteams, verstrekken indicaties voor
voor partijen die elkaar kennen?
jeugdhulp aan deze gecontracteerde aanbieders wanneer jeugdigen (en hun ouders)
dit nodig hebben. Vanuit de wijkteams wordt niet alleen samengewerkt met deze gecontracteerde aanbieders, maar ook met lokale maatschappelijke partijen, waaronder
Stichting Present, kerken, onderwijs, CJG Rijnmond en SWR.
Hoe kan er gehandhaafd worden, wanneer men niet binAls eerste is het handig om te weten dat de inburgering van mensen die na 1 januari
nen de tijd is ingeburgerd? Welke sanctie volgt dan? Nu
2013 in Nederland zijn komen wonen geen taak meer is van de gemeente. Deze taak
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lijkt er te staan dat men beloond wordt met meer inzet van
professionals.

ligt bij DUO. De gemeente heeft voor deze groep dus geen handhavende taak.

R

J VVD16

Blz. 55 Handhaving
inkomensvoorzieningen

Hoe en wanneer gaat dit opgelost worden?

R

J VVD17

Blz. 73 Duurzaamheid

Tegen welke prijs (44.700 euro?) kan de coöperatie het
zonnepanelensysteem op het recreatiecentrum De Fakkel
kopen en hoeveel heeft de gemeente in dit systeem geïnvesteerd? Hoe verhoudt de verkoopprijs zich t.o.v. de
boekwaarde ten tijde van de verkoop van dit systeem?

R

J VVD18

Bl. 107 Terugblik 2017

Grootschalige vervangingen zijn uitgesteld. Lopen we
hiermee niet het risico in de toekomst geconfronteerd te
worden met grotere uitgaves?

Raadsvragen fracties en antwoorden gemeente Ridderkerk per 12 juni 2018

Voor de handhavende taak van de inburgeringsplichtigen, van voor 2013, die nog
onder de gemeente vallen, is er extra personeel ingezet om deze taak uit te voeren,
omdat er binnen het huidige personeelsbestand hiervoor geen ruimte was. Het is niet
zo dat deze groep inburgeringsplichtigen beloond worden door deze extra inzet. De
handhaving vindt plaats conform de eisen die door de wet zijn gesteld.
Handhaving in samenhang met re-integratie en inkomen is opgenomen in het voorstel
voor de ontwikkeling van domein maatschappij: “Onze maatschappij, ons domein,
Onze transformatie”, dat in juni aan de raad is voorgelegd.
De boekwaarde per 1 januari 2018 bedraagt € 164.700. Vanwege het feit dat er in
2017 nog kosten zijn gemaakt voor dit systeem, wordt er bij de gemeente pas vanaf
2018 voor het eerst afgeschreven.
Om tot een gedegen, verantwoorde businesscase te komen voor DGS wordt het zonnepanelensysteem overgedragen voor €120.000,-. Hier staat tegenover dat de gemeente na de verkoop jaarlijkse huuropbrengsten ontvangt. Over een looptijd van 14
jaar bedraagt dit in totaal bijna € 12.000,- aan inkomsten.
De uitvoering blijft gelijk. Het geld wordt op een later tijdstip uitgegeven. De kosten zijn
afhankelijk van de markt op dat moment.
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Bijlage 1Antwoord op vraag CU17

Overzicht van baten en lasten - gerealiseerd resultaat
Programma

Begroting na
wijziging

Begroting 2017

Rekening 2017 na
verdeling

Werkelijk voor
verdeling
BAR-uren

Verschil

verdeling BAR
uren

Verschil excl.
verdeling BAR
uren

1 Bestuur en (overheids)participatie
Lasten

16.786.800

17.027.600

5.048.800

-11.978.800

Baten

-1.583.800

-1.232.100

-1.931.000

-698.900

15.300.300

12.182.500

-495.200

15.203.000

15.795.500

3.117.800

-12.677.700

15.300.300

12.182.500

-495.200

Lasten

2.193.600

2.216.400

Baten

-991.300

-991.300

2.968.700

752.300

1.249.700

-771.500

24.600

-947.500

43.800

1.202.300

1.225.100

2.021.200

796.100

1.249.700

-771.500

24.600

Lasten

4.822.500

5.259.100

7.388.000

2.128.900

3.959.000

-2.294.600

-151.300

Baten

-1.058.400

-1.148.800

-1.134.400

14.400

3.764.100

4.110.300

6.253.600

2.143.300

3.959.000

-2.294.600

-151.300

736.900

648.700

1.110.100

461.400

-1.478.700

-432.700

-19.900

-2.347.700

-2.107.500

-2.156.100

-48.600

-1.610.800

-1.458.800

-1.046.000

412.800

-1.478.700

-432.700

-19.900

Lasten

3.309.500

3.720.100

3.926.400

206.300

3.245.800

-185.900

98.300

Baten

-137.200

-572.600

-494.700

77.900

3.172.300

3.147.500

3.431.700

284.200

3.245.800

-185.900

98.300

Lasten

8.780.900

9.307.100

11.643.600

2.336.500

8.526.400

-1.959.000

144.400

Baten

-925.100

-925.100

-1.158.200

-233.100

7.855.800

8.382.000

10.485.400

2.103.400

8.526.400

-1.959.000

144.400

10.100.600

10.661.900

12.063.700

1.401.800

11.126.900

-936.800

465.000

Saldo Bestuur en (overheids)participatie

2 Veiligheid

Saldo Veiligheid

3 Verkeer, vervoer en wegen

Saldo Verkeer, vervoer en wegen

4 Economische zaken
Lasten
Baten
Saldo Economische zaken

5 Onderwijs

Saldo Onderwijs

6 Cultuur, sport en groen

Saldo Cultuur, sport en groen

7 Jeugd
Lasten
Baten

0

0

0

0

10.100.600

10.661.900

12.063.700

1.401.800

11.126.900

-936.800

465.000

Lasten

13.176.400

10.969.200

11.555.200

586.000

9.270.200

-1.154.900

-417.100

Baten

-1.532.800

-1.281.900

-1.130.100

151.800

Saldo Jeugd

8 Welzijn en zorg
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Saldo Welzijn en zorg

11.643.600

9.687.300

Portefeuillehouder Afdeling

Naam medewerker

10.425.100

737.800

9.270.200

-1.154.900

-417.100

4.128.200

-1.235.900

587.600

9 Werk
Lasten

15.952.800

14.552.400

16.902.000

2.349.600

Baten

-10.512.200

-11.011.800

-11.537.900

-526.100

5.440.600

3.540.600

5.364.100

1.823.500

4.128.200

-1.235.900

587.600

8.717.800

10.156.400

10.729.100

572.700

-841.600

-893.000

-468.500

-10.185.100

-10.529.500

-10.677.700

-148.200

-1.467.300

-373.100

51.400

424.500

-841.600

-893.000

-468.500

-4.019.100

-1.791.700

-4.230.000

-4.019.100

-1.791.700

-4.230.000

-63.349.900

-526.500

-1.445.300

Saldo Werk

10 Gezondheid en duurzaamheid
Lasten
Baten
Saldo Gezondheid en duurzaamheid

11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten

16.504.200

30.857.200

12.456.800

-18.400.400

Baten

-16.567.800

-30.646.300

-14.684.200

15.962.100

-63.600

210.900

-2.227.400

-2.438.300

Onvoorzien Lasten

50.000

50.000

0

-50.000

Deelnemingen/effecten/beleggingen Lasten

0

92.500

92.500

0

Saldo Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen langer dan 1 jaar Lasten
Ov. lasten

36.900

36.900

36.800

-100

599.900

1.908.500

2.665.600

757.100
-54.600

Deelnemingen/effecten/beleggingen Baten

-132.800

-91.500

-146.100

Geldleningen langer dan 1 jaar Baten

-232.900

-232.900

-236.800

-3.900

Belastingen Baten

-8.494.900

-8.600.900

-8.874.400

-273.500

Algemene uitkering Baten

-57.090.900

-54.482.000

-54.207.400

274.600

-585.200

-585.200

-2.153.600

-1.568.400

-65.849.900

-61.904.600

-62.823.400

-918.800

Ov. baten
Saldo Financiering en alg. dekkingsmiddelen

De bedragen in de groene kolommen sluiten aan op de overzichten onder het kopje "E - Wat heeft het gekost ?" in de programma's, regel `Saldo van Baten en Lasten`.
In de oranje kolommen zijn de bedragen gecorrigeerd voor de verdeling van BAR uren.
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Bijlage 2 bij vraag CU14
Landelijke woonlastenvergelijking

Woonlasten Eigenaar bewoner

1400

1211

1200

1072

1000

740

800

723

701

659

650

487

586
487

600

Eenpersoons
Meerpersoons

400
200
0
Ridderkerk
(73)

Littenseradiel
(1)

Nijmegen
(183)

Blaricum
(398)

Landelijk
gemiddelde

Woonlasten Huurder bewoner

400
350
300
250
200
150
100
50
0

364
337
278

264

280

207
207
139
Eenpersoons
58
19

Meerpersoons

Bijlage 3.
Met de heer Van der Valk is bij het ontstaan van het Sport- en Cultuurfonds afgesproken dat hij de raad informeert
over de uitgaven tegen de achtergrond van de Verordening Toeristenbelasting 2011. Op 14 december 2017 heeft
de gemeenteraad besloten om de Verordening Toeristenbelasting 2011 in te trekken. Hieronder volgt de laatste
rapportage over de Stand van Zaken van het Sport en cultuurfonds. In zijn begeleidende mail geeft hij aan ook nog
reserveringen te hebben aangehouden voor het kunstwerk op het Koningsplein, het Zomerfeest op het
Koningsplein en de aanleg van diverse hardlooproutes. Hij geeft ook aan dat zijn beleid en maatschappelijke
betrokkenheid niet zal veranderen en hij altijd bijdragen zal leveren aan diverse activiteiten en organisaties in de
gemeente Ridderkerk .

Sport- en cultuurfonds
Overzicht 2017
Saldo 2016

32.894,29

Bijdrage 2017

25.000,00

Uitgaven 2017
Stichting Oud Ridderkerk
De Rezoordse Kraaien
Help eens een handje
Draai rond de kraai
Koningsdag
Building Arts
Oudelande
Ridderkerklied
Rijsoord
Huis ten Donck

1.500,00
500,00
450,00
1.250,00
500,00
400,00
1.500,00
500,00
1.250,00
500,00

Reservering aangehouden voor kunstwerk Koningsplein

Diverse bijdragen
subtotaal uitgaven
Saldo per 1-1-2018

2.827,90
8.350,00

8.350,00
46.716,39

Bijlage 4.
Jaar 2017 - Overzicht via salaris uitbetaalde kostenvergoedingen Collegeleden - Gemeente Ridderkerk

Afdelingscode

Afdeling

0600100

College

Code
Code 1271
Code 1272
1273/1274
Km.vergoeding OV-vergoeding Verblijfskosten
Dienstreizen
dienstreis

Naam

TOTAAL

Attema A
Dokter H
Japenga M
Keuzenkamp - van Emmerik T
Smit VA

5.999,23
4.845,68
4.808,27
5.383,71
4.993,31

627,67
639,20
601,79
952,63
786,83

26.030,20

3.608,12

TOTAAL

Code 1358
(belast)
Dienstreizen
intern

Code 1494
Ambtstoelage

799,20

4.572,36
4.206,48
4.206,48
4.206,48
4.206,48

224,60

224,60

Code 1495
Onkostenvergoeding

0,00

799,20

4.572,36

16.825,92

Bijlage 5.
Jaar 2017 - Overzicht via salaris uitbetaalde kostenvergoedingen Gemeentesecretaris en Griffier - Gemeente Ridderkerk
2017
Naam
Afdelingscode

Afdeling

0600200
0600600

Gemeentesecreataris Klaucke HWJ
Griffie
Straalen van JG

Code 1199

Code 1270

Code 1271

Code 1273/1274

Reisvergoeding woonwerk
2.318,87
1.626,36
149,22
85,56

Vergoeding
Parkeerkosten
11,60

Km.vergoeding
Dienstreizen
658,28
63,66

Verblijfskosten

11,60

721,94

22,63

TOTAAL

2.468,09

1.711,92

22,63

Bijlage 6 Representatie uitgaven 2017
Datum
12-01-2017
13-01-2017
13-01-2017
13-01-2017
24-01-2017
24-01-2017
20-02-2017
20-02-2017
20-02-2017
20-02-2017
22-02-2017
22-02-2017
22-02-2017
22-02-2017
22-02-2017
28-02-2017
04-03-2017
04-03-2017
04-03-2017
06-03-2017
06-03-2017
09-03-2017
09-03-2017
09-03-2017
14-03-2017
14-03-2017
17-03-2017
20-03-2017
20-03-2017
27-03-2017
10-04-2017
10-04-2017
10-04-2017
10-04-2017
10-04-2017
10-04-2017
10-04-2017
12-04-2017
24-04-2017
24-04-2017
24-04-2017
24-04-2017
02-05-2017
10-05-2017
10-05-2017
10-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
24-05-2017
08-06-2017
13-06-2017
28-06-2017
07-07-2017
07-07-2017
07-07-2017
07-07-2017
07-07-2017
07-07-2017
07-07-2017
07-07-2017
17-07-2017
17-07-2017
18-07-2017
18-07-2017

Omschrijving
Boeketten
Diverse lunches december 2016
Diverse kerststukken 1, 21 en 24-12-2016
Boeketten voor bruidparen december 2016
100 chocolade tablet gemeente Ridderkerk
25 cardhouders
Bloemstuk
Div. koffie Fair Trade
Div. thee en boekensteunen
Lunches januari 2017
Boeket
Bloemstukken
Boeketten bruidsparen januari 2017
Lunch 14-02-2017
Maaltijden 19-01-2016
Afscheid m.b.t. project The Resident
Schoenclips 100x
Gesorteerd gebak 31-01-2017
Diverse consumpties 06-02-2017
Boekjes Lotus gaat bij de brandweer
Vergoeding verloren voorwerp
Div. koffie Fair Trade
Editie: Ridderkerk Leeft!! nummer 1 --> Maart
Editie: Ridderkerk Leeft!! nummer 1 --> Maart
Div. boeketten 10,16,20 en 22-02-17
Boeket bruidsparen februari 2017
Boeket en plantjes wijkteams
Editie: Ridderkerk Leeft!! nummer 1 maart 2017
Bijeenkomst 03-03-2017
5x VVV- bonnen- Vrijwilligers ToBe
Lunch 15-03-17
Lunches februari 2017
Div. boeketten maart 2017
Lunch 15-03-2017
Koffie Fair Trade 7 , 21-03-2017
Gesorteerd gebak
Boeketten bruidsparen maart 2017
Boeket 16-03-2017 en plantenarrangement 31-03-2017
Netwerkbijeenkomst bedrijven 24-03-2017
Lunch 10-04-2017
Diverse lunches maart 2017
Opening huiskamer 3103-2017
Rouwadvertentie in De Combinatie 20-4-2017
Lunch 20-04-2017
Boeket 01-04-2018
Boeketten bruidsparen april 2017
Artikel huiskamer van de gemeente
Gesorteerde gebak 02-05-2017
Div. soorten thee
Maaltijd/werkafspraak
50 stuks eenmalige uitrijkaarten
Bijeenkomst/lunch 17-05-2017
Artikel over Roparun
Artikel wijkprogramma Oostendam
Lunch 90 personen t.b.v. Internationaal Debat 12-05-2017
Diverse koffie Fair Trade
Lunches april 2017
Lunch 03-05-2017
Boeketten 08-05-2017
Taart Salem 01-06-2017
Div. 23-06-2017
Relatiegeschenk 10-jarig jubileum Van der Valk
Diversen i.v.m. veteranendag 19-06-2017
Visitekaarten
Blijk van waardering voor geleverde prestatie
Koffie Fair Trade 9 en 27-06-2017
Boeket 22-06-2017
Boeketten 08+22+23-06-2017
Boeket muziekverenging De Harmonie 14-06-2017
Bloemen juni en juli 2017
Div. materialen met logo
Boeketten bruidsparen juni 2017

Naam
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Hotel Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Chocolamore
Relatiegeschenken-Nederland
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Cuppamore
Smit & Dorlas Koffiebranders B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Hotel Ridderkerk B.V.
Brussels Lof
Stichting het Residentie Orkest
Relatiegeschenken-Nederland
Bakkerij Voordijk Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Steen - Balvert
Declaratieformulier
Cuppamore
HJ Media Producties BV
HJ Media Producties BV
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
HJ Media Producties BV
Hotel Ridderkerk B.V.
Declaratieformulier
Hotel Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Hotel Ridderkerk B.V.
Cuppamore
Bakkerij Voordijk Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Hotel Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Bar Uitgeverij BV
Hotel Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
HJ Media Producties BV
Bakkerij Voordijk Ridderkerk B.V.
Smit & Dorlas Koffiebranders B.V.
Declaratieformulier
Interparking Nederland BV
Hotel Ridderkerk B.V.
HJ Media Producties BV
HJ Media Producties BV
Hotel Ridderkerk B.V.
Cuppamore
Hotel Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bakkerij P. van der Linden & Zn.
Hotel Ridderkerk B.V.
Chocolamore
Hotel Ridderkerk B.V.
HollandRidderkerk BV
Declaratieformulier
Cuppamore
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Monique Fleur Atelier
Relatiegeschenken-Nederland
Bloemisterij J. van der Waal & Zn

Bedrag
73,58
218,50
320,28
568,87
695,00
749,75
21,70
165,53
407,18
180,00
21,70
44,81
150,94
210,00
46,95
15,00
524,00
32,30
104,95
775,00
89,95
90,98
2.000,00
500,00
121,23
297,17
24,25
500,00
36,70
50,00
24,25
259,50
71,70
24,75
165,53
31,80
338,68
24,95
4.485,54
62,15
292,50
499,48
119,00
45,50
29,81
433,02
500,00
31,10
159,84
65,00
84,09
55,25
250,00
500,00
1.125,00
90,98
280,50
25,50
116,04
23,75
32,50
51,89
42,15
43,25
150,00
156,16
26,42
64,15
21,70
175,00
1.367,00
271,70

Datum
18-07-2017
21-07-2017
26-07-2017
26-07-2017
26-07-2017
28-07-2017
07-08-2017
09-08-2017
15-08-2017
15-08-2017
15-08-2017
15-08-2017
24-08-2017
24-08-2017
28-08-2017
28-08-2017
05-09-2017
11-09-2017
11-09-2017
11-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
20-09-2017
26-09-2017
26-09-2017
26-09-2017
09-10-2017
09-10-2017
09-10-2017
09-10-2017
09-10-2017
09-10-2017
09-10-2017
09-10-2017
09-10-2017
16-10-2017
16-10-2017
16-10-2017
16-10-2017
16-10-2017
17-10-2017
26-10-2017
26-10-2017
01-11-2017
09-11-2017
09-11-2017
09-11-2017
13-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
22-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017

Omschrijving
Gesorteerd gebak 04-07-2017
Lunch
Lunch 10-07-2017
Boeket 08-06-2017
Div. lunches juni 2017
Boeketten 27-06-2017
Lunch 25-07-2018
Posterhouder 11-05-2017
Koffie Fair Trade 20-07-2017
Boeketten 10, 27-07-2017
50 x knuffel Draakje/ 12 x 3x2 logo, etc.
Boeketten 04, 06 en 11-07-2017
Chocoladetablet gemeente Ridderkerk
Boeketten 04, 07-07-2017
Lunches 04+05+11-07-2017
4x set rollerball balpen senator
Div. boeken
Lunch 24-08-2017
Div. 20-7-17
Div. 13-7-17
Vergaderruimte 29-08-2017
Boeketten 23,24-08-2017
Boeket
Lunchpakketten 01-09-2017
Div. 31-08-2017
Div. visitekaartjes
Lunches augustus 2017
150 st. rollerball balpen
1.000 st. sleutelhangers
200 st. keycord lippenbalsem
Boeketten voor bruidsparen augustus 2017
Bezoek museum 08-09-2017
Consumpties 30-08-17
Groep 07-09-2017
Groep 13-9-2017
Koffie Fair Trade
Groep i.v.m. bijeenkomst armoedecafe 12-09-2017
Lunch 17-08-2017
Div. 24-05-17
Lunches 5,12,19, 26-09-2017
Gesorteerd gebak 19-09-2017
Lunch 19-09-2017
Boeketten en bloemstukken september 2017
Boeketten 06, 14-09-17
Geleverde bloemen: augustus en september
Lunch 02-10-2017
Gesorteerd gebak
Boeketten bruidsparen september 2017
Werkoverleg 09-10-2017
1.200 st. gemeente Ridderkerk tasjes
Boeketten bruidsparen juli 2017
Boeketten
25 cardhouders
Koffie Fair Trade
Geleverde bloemen oktober 2017
Boeketten oktober 2017
Boeket 09-10-2017
Gesorteerd gebak i.v.m. bezoek gedecoreerden
Lunches oktober 2017
Boeketten bruidsparen oktober 2017
Begrotingsraad 02-11-2017
Boeket 10-10-2017
Boeketten oktober 2017
Bloemstukken
Lunch / bezoek college Alblasserdam 31-10-17
Groep lunch 02-11-17
Diner 08-11-2017
Div. thee
Bloemstuk
Verv. retour Krommeweg-Ridderkerk 08-09-2017
Lunch 08-11-2017
Gesorteerd gebak
Lunch 23-11-2017
300 st. receptie gebak met logo

Naam
Bakkerij Voordijk Ridderkerk B.V.
Declaratieformulier
Hotel Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Hotel Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Hotel Ridderkerk B.V.
Neijenesch Gereedschappen en IJzerwaren
Cuppamore
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Relatiegeschenken-Nederland
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Chocolamore
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Hotel Ridderkerk B.V.
Relatiegeschenken-Nederland
Boekhandel De Ridderhof B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Paviljoen Struis
Paviljoen Struis
Maatschappij Hofstede de Paradijshoeve
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Hotel Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
HollandRidderkerk BV
Hotel Ridderkerk B.V.
Relatiegeschenken-Nederland
Relatiegeschenken-Nederland
Relatiegeschenken-Nederland
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Stichting Museum Johannes Postschool
Paviljoen Struis
Hotel Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Cuppamore
Hotel Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Brussels Lof
Hotel Ridderkerk B.V.
Bakkerij Voordijk Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Monique Fleur Atelier
Hotel Ridderkerk B.V.
Bakkerij P. van der Linden & Zn.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Declaratieformulier
Relatiegeschenken-Nederland
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Relatiegeschenken-Nederland
Cuppamore
Monique Fleur Atelier
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bakkerij P. van der Linden & Zn.
Hotel Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Hotel Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Paviljoen Struis
Hotel Ridderkerk B.V.
Het Wapen van Alblasserdam B.V.
Smit & Dorlas Koffiebranders B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Munckhof Regie
Hotel Ridderkerk B.V.
Bakkerij Voordijk Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Bakkerij Voordijk Ridderkerk B.V.

Bedrag
36,22
22,00
32,00
16,98
406,00
37,74
44,25
178,56
78,08
49,06
611,42
57,97
655,66
46,70
156,50
79,40
76,70
28,00
41,30
35,50
442,60
45,28
21,70
75,00
98,75
51,55
237,50
2.977,50
1.550,00
280,00
583,02
336,99
36,20
555,45
95,00
259,24
165,29
62,50
41,00
328,00
34,69
82,50
134,43
24,53
210,00
75,00
15,07
354,72
62,75
1.200,00
433,02
50,00
749,75
174,58
165,00
53,58
26,42
15,04
299,50
403,00
197,50
26,42
75,42
102,83
212,10
85,50
213,85
86,67
31,23
236,54
25,25
32,90
37,50
438,24

Datum
29-11-2017
11-12-2017
11-12-2017
11-12-2017
11-12-2017
11-12-2017
11-12-2017
11-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
21-12-2017
29-12-2017
29-12-2017
29-12-2017
29-12-2017
29-12-2017
29-12-2017
29-12-2017
02-01-2018

Omschrijving
Groep 31-10-2017
Donatie
50x knuffel draakje
Lunches 07, 14, 16 en 21-11-2017
Lunch
Boeketten 3 en 29-11-2017
25 cardhouders
100 Memory sticks USB
Koffie Fair Trade 14 en 28-11-2017
Div. thee
Groep 07-12-2017
Lunch 04-12-2017
Fles witte wijn
4 x relatiegeschenk
Gesorteerd gebak
Lunch 18-12-2017
Koffie Fair Trade
Lunches 05,12 en 19-12-2017
Gesorteerd gebak
Lunch 14-12-2017
Geleverde bloemen november-december 2017

Naam
Hotel Ridderkerk B.V.
Stichting Kinderen Kankervrij
Relatiegeschenken-Nederland
Hotel Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Bloemisterij J. van der Waal & Zn
Relatiegeschenken-Nederland
Relatiegeschenken-Nederland
Cuppamore
Smit & Dorlas Koffiebranders B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Declaratieformulier
De Wijngenoten
Bakkerij Voordijk Ridderkerk B.V.
Hotel Ridderkerk B.V.
Cuppamore
Hotel Ridderkerk B.V.
Bakkerij P. van der Linden & Zn.
Hotel Ridderkerk B.V.
Monique Fleur Atelier

Bedrag
82,50
100,00
447,50
299,50
28,50
49,53
749,75
527,00
165,53
86,67
31,45
25,00
5,85
223,90
73,00
87,50
82,76
252,00
17,06
120,00
315,00
Totaal 42.721,59

