
Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk 1 

SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN EN ANTWOORDEN BEGROTING 2019 EN 2e TURAP 2018, totaal per fractie versie na B&W 17-10-18 

Gem Nr. Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord 
R B Bo1 01 Pag. 5 /burgerpeiling Wie doet de ondernemerspeiling en klanttevreden-

heidsonderzoek?  
Hoeveel mensen worden gevraagd, en hoeveel men-
sen geven hun mening? 

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau EVA. Bij het ‘klant-
tevredenheidonderzoek’ worden 100 bezoekers aan de balie ondervraagd.  
Het onderzoek Peiling Ondernemers Klimaat van 2016 werd uitgevoerd door Totta Research in 
samenwerking met Ecorys. In totaal hebben destijds 70 ondernemers deelgenomen aan het 
onderzoek. 

R B Bo1 02 Pag. 11 diagram Onttrekking aan reserves heet in 2017 beschikking 
over reserves, waarom is dat aangepast? 

Gebleken is dat in voorgaande jaren de termen “onttrekking aan reserves” en “beschikking over 
reserves” door elkaar zijn gebruikt. Deze termen zijn synoniem. Om verwarring hierover te voor-
komen is in 2018 de term “beschikking over reserves” vervangen door “onttrekking aan reser-
ves”    

R B Bo1 03 Pag. 12 diagram Begrotingsposten buiten de programma’s 12 %, was in 
2017 Saldo begroting 0,1 %. Of zijn dit twee verschil-
lende zaken?  
Vanwaar anders het verschil? 

Dit betreft inderdaad verschillende zaken. Het BBV schrijft voor dat sommige begrotingsposten 
(zoals onder andere OZB-baten, algemene uitkering, dividenden, onvoorzien en vennoot-
schapsbelasting) buiten de raadsprogramma ’s moeten worden gelaten. Omdat deze posten 
wel deel uitmaken van de exploitatiebegroting zijn ze in het diagram als “begrotingsposten bui-
ten de programma ’s” opgenomen. In 2017 is het begrotingsresultaat nog zichtbaar gemaakt in 
het diagram. In 2018 is dit niet meer gedaan. In 2018 is er voor gekozen om het begrotingsre-
sultaat uit de diagrammen te doen blijken.   

R B Bo1 04 Pag. 13 Ideeëndag  De h.a.h. uitnodiging hiervoor lag op de dag zelf in de 
brievenbus, in ca geheel Ridderkerk. Hoe kan dat?  
Wat kost h.a.h. versturen gemeentebreed? 

De brief is door ons op 12 september jl. aangeleverd bij de postverwerker om vermenigvuldigd 
en bezorgd te worden. Dit proces heeft helaas een week in beslag genomen. De kosten voor 
drukwerk en bezorging bedragen ongeveer € 3.500. 

R B Bo1 05 Pag. 20 veiligheid In 2017 begroot op  €2.274.700  nu op 
 €3.136.800 zonder nieuw beleid, hoe zit dat? 

Het BBV schrijft voor dat de personeelskosten aan de diverse programma ’s c.q. taakvelden 
moeten worden toegerekend. In de begroting 2017 heeft deze toerekening nog niet plaats ge-
vonden. In 2019 wel, waarmee de lastenstijging op dit programma kan worden verklaard.  

R B Bo1 06 Pag. 25 verkeer 2.5 
OV 

begroting na wijziging is € 319.800 loopt terug in 2019 
en 2020, hoe kan dat?   

In 2019 vervallen t.o.v. 2018 incidentele lasten voor compensatie van Coöperatie Wijkmobiliteit 
Rotterdam (CWR) voor de overheveling van de buurtbus naar Buurtbus Vereniging  
Ridderkerk (BVR) en de kadernota mobiliteit, participatie ontwikkeling HOV-bus. Na 2019 ver-
vallen de voor 2018 en 2019 geraamde kosten van maatregelen voor bevordering van een 
hoogwaardig busvervoer naar Rotterdam.   

R B Bo1 07 Pag. 30 inburgering Hoeveel is begroot voor inburgering? Dit betreft nieuwe wetgeving die  naar verwachting in de zomer van 2020 in werking treedt. 
Daarvan weten we nog niet wat dit betekent voor de gemeente. De bijdrage(n) hiervoor vanuit 
het Rijk zijn nog niet bekend. In de begroting voor 2020 komen we hierop terug. 

R B Bo1 08 Pag. 31 laaggelet-
terd/prestatie ind.  

Nr. 34 dateert van 2013, zijn er geen meer recente 
cijfers?  

Inmiddels beschikken we over recentere cijfers uit 2018: op basis van een recent onderzoek 
verwacht men dat 11 tot 13% van de Ridderkerkse bevolking laaggeletterd is. 

R B Bo1 09 Pag. 34 landschapsta-
fel 

Wie zijn de partners van de Landstafel? De gemeenten Barendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Rotterdam, Albrandswaard, het 
Waterschap, Staatsbosbeheer, Zuid Hollands Landschap, NRIJ, Buijtenland van Rhoon. 

R B Bo1 10 Pag. 48 prestatie indi-
catoren 48 en 49  

Hoe en door wie wordt het tevredenheidsonderzoek 
gedaan? 

Het cliënttevredenheidsonderzoek over 2016 is voor de Wmo uitgevoerd door BMC. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de wettelijk verplichte vragenlijst die zowel schriftelijk als digitaal ingevuld 
kon worden. 

R B Bo1 11 Pag. 51 maatwerk-
dienstverlening 

Hoeveel klantmanagers hebben we nu in dienst? Tijdelijk zijn 7 klantmanagers werk in dienst genomen om de klant in beeld te krijgen. In totaal 
zijn er nu 14 klantmanagers (werk) werkzaam (zie ook vraag PvdA14). 

R B Bo1 12 Pag. 54 riolering Hebben wij al een stress-test gedaan? 
Indien ja, wat komt daar uit?  
Indien nee, wanneer?  

Ja. In 2016 heeft het college de Quickscan vastgesteld. Deze kan gezien worden als de stress-
test light. Die hoeven we niet over te doen.  
Samengevat lijkt het erop dat klimaatverandering ‘an sich’ niet zo urgent is dat er op korte ter-
mijn allerlei maatregelen getroffen dienen te worden. Wel wordt aanbevolen om bij nieuwe ont-
wikkelingen versterking van de klimaatbestendigheid mee te nemen in het afwegingsproces. 
Het doel voor de komende jaren is het werken aan een klimaatbestendig  
Ridderkerk.  Hiervoor gaan we in de periode tot 1 januari 2021 een risicodialoog aan met onze 
partners, ondernemers en bewoners. Volgend daarop zullen we een strategie en een uitvoe-
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ringsprogramma opstellen. 

R B Bo1 13    ,,         klimaatwet Hoe is de s.v.z. bij de 0-op-de-meter woningen Woon-
visie Acaciastraat?  

Volgens de laatste planning van Woonvisie worden de woningen in Q1 2019 opgeleverd. 

R B Bo1 14 Pag. 55  begraafplaats Gebouw wordt volledig elektrisch verwarmd, komen er 
zonnepanelen op?  

Ja. 

R B Bo1 15     ,,        beleidsdocu-
menten   

Hoeveel gebruik is gemaakt van de stimuleringsrege-
ling duurzaamheid? 

Er is geen gebruik gemaakt van de regeling. Aan het einde van het jaar evalueren wij de rege-
ling, waaruit o.a. zal voortkomen waarom hier nog geen gebruik van is gemaakt. Ook zullen wij 
daarin verwerken of en hoe wij de regeling willen voortzetten.  

R B Bo1 16 Pag. 59 ruimte be-
leidsdocumenten 

Hoeveel gebruik is gemaakt van de blijverslening? 
Hoeveel gebruik is gemaakt van de starterslening? 

Er zijn geen blijversleningen verstrekt. Wel zijn er twee startersleningen verstrekt, van €20.000,- 
per lening. 

R B Bo1 17 Pag. 68 marktgelden Waarom rekening 2017 € 34.500 en begroting 2019  
€43.000 

In 2017 was er leegstand vandaar dat de werkelijke opbrengsten toen tegenvielen in vergelij-
king met de geraamde opbrengsten. We gaan ervan uit dat de leegstand van tijdelijke aard is. 

R B Bo1 18 Pag. 74 B afval Vanwaar de stijging t.o.v. 2017 Voor 2017 is onder B afval per abuis het tarief (€ 187,20) van een eenpersoonshuishouden (zie 
onder A en C) vermeld. Dit had het tarief voor een meerpersoonshuishouden moeten zijn van  
€ 260,04 (zie onder D).  

R B Bo1 19 Pag. 85 openbaar 
groen 

Hoeveel begroten wij voor bomen, nieuw en vervan-
gen? 
Hoeveel voor struiken en planten? 
Hoeveel voor onderhoud? 

Het dagelijks onderhoud wordt door de eigen dienst uitgevoerd. Voor planmatig onderhoud is  
€ 126.700 beschikbaar onderverdeeld in € 76.700 onderhoudskosten en € 50.000 uitbesteed 
werk.  
 
Voor het onderhoud van het openbaar groen met uitzondering van bomen is een bedrag van 
€1.080.500 beschikbaar voor dagelijks onderhoud en € 184.900 voor planmatig onderhoud  
( met name reconstructie groenvakken). 

R B Bo1 20 Pag. 114 post 28 Extra groen tgv actieplan Lucht, dit is in sept. Goedge-
keurd in de raad, is al opgenomen in de begroting die 
in juli gemaakt is. Hoe kan dat? 

In de primaire planning is ervan uitgegaan dat het actieplan voor de behandeling  van de begro-
ting vastgesteld zou zijn. Toen is gebleken dat het Actieplan later zou worden vastgesteld zijn 
bij de correctie de kosten voor de luchtmeters en communicatie wel uit de begroting gehaald 
maar is het budget voor bomen per abuis blijven staan. 

R B Bo1 21 Pag. 122  afvalbe-
leidsplan 

Diverse posten zijn al uitgegeven in 2018 aan afvalbe-
leidsplan. Plan staat ‘on hold’ hoe staat dat in verhou-
ding tot de uitgaven? 

De uitrol van het plan staat inderdaad on hold. Echter een aantal zaken zijn uitgevoerd en nog 
in uitvoering, zoals: 
- Wekelijkse inzameling PMD met ophangen van de Kroonringen 
- Inzet extra BOA-capaciteit 
- Plaatsingsplan ondergrondse containers 
- Europese aanbestedingstrajecten 
- Installatie van vulgraadsensoren in ondergrondse containers inclusief software voor optima-

le route inzameling. 
Bij de jaarrekening 2018 geven wij inzicht in de totale kosten 2018. 

R B Bo1 22 Subsidies  a. Bibliotheek geraamd 2018  €1.1392.700 2019  
€1.524.700 waarop is de verhoging gebaseerd?  
 

b. Kunstobject beeldende vorming is gestegen, 
waarom? 
 
 

c. Amateurkunst  is gestegen, waarom? 
 
 
 

d. Vluchtelingenwerk is gehalveerd, waarom? 
 
 

a. Bibliotheek 
Op blz. 134 subsidiestaat is te zien:  
€1.424.700, dit is het bedrag 2018 inclusief indexering 2,3 % afgerond op 100tallen. 

b. In 2019 staat in de subsidiestaat  € 44.600,- Dit is inclusief onderhoudskosten kunstwerken 
buitenruimte in Ridderkerk.  
In de begroting 2018 zijn de  subsidies € 29.100,- . 
Voor 2019 zijn deze met 2,3 % geïndexeerd en afgerond op100tallen: € 29.800,-  

c. Amateurkunst: Subsidiestaat Begroting 2018 €  30.700,-. Dit bedrag is na publicatie begro-
ting verhoogd met € 9.000,- i.v.m. verzelfstandiging RSO (eerst uit subsidie muziekschool): 
€ 39.700,-. Het bedrag € 39.700,- is met 2,3 % geïndexeerd en afgerond op 100 tallen:  
€ 40.600,-. 

d. Vluchtelingenwerk ontvangt vanuit de gemeente subsidiemiddelen t.b.v. de basisdienstver-
lening en huisvesting. Daarnaast ontvangt vluchtelingenwerk middelen op basis van afre-
kening per geleverd traject op het gebied van maatschappelijke begeleiding, taalcoaching, 
jobcoaching en participatieverklaringen. Dit zijn geen subsidiemiddelen en derhalve niet 
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e. Sociale team gestegen, waarom? 

opgenomen in het subsidie overzicht. Bij het opstellen van de begroting voor 2018 zijn een 
aantal van de genoemde trajecten abusievelijk wel in de subsidiestaat meegenomen. 

e. Het onderdeel ‘sociale teams’ is ten onrechte in de subsidiestaat 2019 beland. Het onder-
deel ‘sociale teams’ betreft namelijk de dienstverlening van Facet. Hier is echter niet langer 
sprake van subsidie maar van inkoop. De stijging die te zien is, kan niet worden teruggeleid 
op voorgaande jaren vanwege wijzigingen via onderhavig inkooptraject.  

R B Bo1 23  Hoeveel vaste medewerkers hebben we in dienst, en 
van hoeveel inhuur krachten maken we gebruik (BAR 
begroting geeft alleen totaal bedrag weer) per domein? 

Onze organisatie heeft 843 medewerkers in dienst (759,76 fte) en 134 inhuurmedewerkers (± 
103,78 fte). 
 

R B Bo1 24  We missen de lijst van afkortingen. Afkortingen worden de eerste keer volledig uitgeschreven. Een afkortingenlijst is dan niet nood-
zakelijk. 

R T Bo1 25 Pag. 8  Inhuur toe-
zichthouders fietsen-
stalling 

Waarom wordt dit gekoppeld aan de Centrum ontwik-
keling en Mobiliteitsplan? 
Op welke termijn kunnen we dat plan tegemoet zien? 

Toekomstbestendig fietsbeleid waaronder ook (de organisatie van) het fietsparkeren wordt 
opgenomen in het Mobiliteitsplan Ridderkerk. Naar verwachting zal in november 2018 gestart 
worden met het opstellen van het mobiliteitsplan.  

R T Bo1 26 Pag. 11 inkomensre-
geling 

Een bijdrage voor vergunninghouders, hoeveel p.p.? 
Hoeveel vergunninghouders? 

Dit is een te verwachten bijdrage voor de uitkeringskosten van ongeveer 50 vergunninghouders 
die in de afgelopen 2 jaar in Ridderkerk zijn komen wonen.  Deze bijdrage is door het Rijk bere-
kend op basis van de samenstelling van huishoudens en de periode dat vergunninghouders in 
gemeenten wonen en uitkeringsafhankelijk zijn. Dit is een ‘macrobijdrage’, die niet terug te 
rekenen is naar individuen. 

R T Bo1 27     ,,              ,,   Minder opbrengsten uit terugvordering en verhaal, hoe 
kan dat? 

We hebben in de voorgaande periode minder aandacht kunnen besteden aan rechtmatigheid. 
Met de extra investering in het sociaal domein kan in 2019 meer aandacht aan rechtmatigheid 
gegeven worden. 

R T Bo1 28 Pag. 12 algemene 
uitkering 

Verhoogde asielinstroom.  Om hoeveel asielzoekers 
gaat dit?  

Er is geen sprake van een verhoogde asielstroom. De éénmalig ontvangen extra gelden voor 
verhoogde asielstroom hebben betrekking op de verhoogde asielstroom in 2016 en 2017. De 
extra gelden betreffen een compensatie.  

R T Bo1 29 Pag. 17 aanpassing 
Noordstraat 

Aanpassing voor Kicks en Exelsior, om wat voor aan-
passingen gaat dit? 

Het betreft bouwtechnische aanpassingen om het gebouw geschikt te maken voor het gebruik 
door Excelsior Bolnes en toekomstige gebruikers. Daarnaast heeft een asbestsanering en groot 
onderhoud plaats gevonden. Kicks Ridderkerk heeft inmiddels een ander onderkomen gevon-
den en zal zich niet vestigen in de Noordstraat. 

R T Bo1 30 Pag. 18 verbouwing 
bestuursvleugel 

Waarom een verbouwing daar? Fysieke nabijheid van de medewerkers van Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk (BBR) 
bij het college zorgt voor korte lijnen en zichtbaarheid. Op de bestuursvleugel zijn nu onvol-
doende mogelijkheden om alle medewerkers daar te voorzien van een werkplek. Met de ver-
bouwing wordt het aantal werkplekken in de vleugel vergroot.  

R B CDA01 53 / F. Wat mag het 
kosten 

Punt 6.3 in de tabel geeft Wat is de oorzaak van dit 
verschil, graag een uitsplitsing van deze kosten. 

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de kosten, baten en het verschil daartussen voor 
de twee jaren 2018 en 2019. 
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R B CU01 Blz 11 - Dienstverle-
ning  

Er wordt aangegeven dat terugkoppeling naar bewo-
ners een belangrijk speerpunt is. Klantenfeedback 
wordt nog eens benadrukt op pag. 13. Onder ‘Wat 
gaan we daarvoor doen?’ Wordt echter geen enkele 
actie genoemd die gericht is op terugkoppeling. Hoe 
wordt dit speerpunt verder uitgewerkt?  

Momenteel loopt er een onderzoek naar de verschillende manieren om klantfeedback op te 
halen. Belangrijk onderdeel hierbij is ook de analyse van de feedback en de daaruit voortko-
mende verbeteringen van onze dienstverlening. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden 
vertaald in een advies dat naar verwachting begin 2019 wordt opgeleverd. Een onderdeel dat 
we nu met name oppakken is de terugkoppeling naar inwoners die een melding hebben ge-
daan. Dit is een ambitie in het collegeprogramma. 

R B CU02 Blz 13 - Overheidspar-
ticipatie 

Aangegeven wordt dat de uitkomsten van het project 
overheidsparticipatie verder uitwerkt gaat worden. Is 
aan te geven wanneer dit project weer gaat starten en 
hoe inwoners worden uitgenodigd om mee te doen?  

We zetten in op toepassing van de opbrengsten van het traject in concrete casussen waarbij 
inwoners en partners worden gevraagd mee te doen. Dit is een doorlopend proces.  
De aanjaaggroep krijgt een rol bij evaluatie en monitoring van de aanbevelingen. En bij het 
verder uitwerken van het participatie instrumentarium.  

R B CU03 Blz 22 - Vervoer over 
water 

Prov. en MRDH werken aan visie personenvervoer 
over water. Zitten we als Ridderkerk ook direct aan 
tafel? Wat is uw input in deze discussie? 

We hebben directe contacten met de provincie en MRDH over dit onderwerp. Onze inzet in 
deze discussie is verwoord in de Mobiliteitsagenda Ridderkerk 2016-2018 (inzet voor een extra 
halte in Bolnes en verdere uitbreiding van vervoer over water).  

R B CU04 Blz 23 - onderhoud 
fietspaden 

De toename van fietsgebruik vraagt niet alleen om 
nieuwe fietspaden maar ook om goed beheer van 
bestaande fietspaden. Welke acties worden genomen 
met betrekking tot dit beheer, en het verbeteren van de 
kwaliteit van fietspaden?  

De fietspaden beheren wij conform de norm ‘minimaal’.  
De asfalt fietspaden worden jaarlijks geïnspecteerd en op basis van de inspectierapportage 
wordt er een onderhoud maatregel uitgevoerd. 
De fietspaden die bestaan uit elementen verharding worden 1 keer per 2 jaar geïnspecteerd, 
ook hier wordt op basis van de inspectie rapportage een onderhoud maatregel uitgevoerd. 
Voor de asfalt en de elementfietspaden geldt dat er maatregelen worden gegenereerd op korte 
termijn, bij bv ernstige oneffenheden, en maatregelen op de langere termijn, volledige vervan-
ging van fietspaden. 
Een trend die zich dit jaar heeft ingezet is extra boomwortelopdruk en scheurvorming door  de 
lange warme/droge zomer. 
Boomwortels zoeken dan intensief naar water en in de ondergrond ontstaan scheuren die zich 
doorzetten in de fundering en de boven liggende bestrating. Fietspaden zijn daar extra gevoelig 
voor door een lichtere opbouw van de fundering en een dunnere laag asfalt. De verwachting is 
dat deze trend zich voort zet de komende jaren. Gevolg van deze trend is dat er meer wordt 
geïnspecteerd en gerepareerd. 
Het college komt met een voorstel om het onderhoudsniveau van ‘minimaal’ te verhogen naar 
‘standaard’.  

R B CU05 Blz 27- Donkersloot  ‘Er zijn investeringen nodig om Donkersloot aantrek-
kelijk te maken voor ondernemers.’ Om wat voor soort 
investeringen (infrastructuur?) gaat het hier en voor 
welk bedrag?  
 
Aanvullend: Donkersloot leent zich fysiek voor groot-
schalige uitrol van zonnepanelen. Hoe denkt u dit te 
kunnen concretiseren?  

Er zijn signalen over toenemende parkeeroverlast en criminaliteit. Daarnaast hebben diverse 
ondernemers de wens uitgesproken om de digitale verbindingen te verbeteren. Hiervoor zijn 
nog geen concrete plannen met bijbehorend budget gereserveerd. De signalen worden binnen 
de organisatie bekeken. 
Aanvullend: De aanbevelingen vanuit De Bespaarcase, waarin dit is gesteld, zijn nog in behan-
deling. 

R B CU06 Blz 29 – Nieuwbouw 
Driemaster 
 

Onderwijshuisvesting: de Driemaster krijgt vervangen-
de nieuwbouw op huidige locatie. Welke opties zijn 
bekeken voor dit besluit werd genomen? En hoe is het 
schoolbestuur hierin betrokken geweest? 

In eerste instantie is gekeken naar bestaande, geschikte gebouwen in heel Ridderkerk. Deze 
bleken niet beschikbaar. Vervolgens is gekeken naar een locatie in of nabij Slikkerveer. Ook 
deze bleek niet voor handen. Het schoolbestuur is over deze afweging telkens geïnformeerd en 
kan instemmen met nieuwbouw op dezelfde locatie. 

R B CU07 Blz 29 – verhoging 
investeringskosten 
huisvestingsvoorzie-
ningen onderwijs 
 

Aangegeven wordt dat de VNG heeft aangekondigd 
dat de kosten voor voorzieningen met 40% omhoog 
moeten. Maar dat u wacht met het doorrekenen van de 
consequenties tot er een concreet voorstel van VNG 
is. Om een goede afweging in begroting te kunnen 
maken, is het wenselijk om inzicht te krijgen in de 
(mogelijke) consequenties van deze kostenverhoging. 
Op welke wijze kan de raad hier op korte termijn in 

Zodra de nieuwe normen en investeringsbedragen bekend zijn, wordt een raadsvoorstel tot 
aanpassing van de bestaande verordening ingediend. De financiële consequenties zullen dan 
zichtbaar worden gemaakt. Op basis van de aangepaste verordening zullen de raad afzonderlij-
ke kredietvoorstellen worden gedaan. Daarbij worden telkens de gevolgen voor de begroting 
aangegeven. 
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worden meegenomen? 

R B CU08 Blz 32 – Kwaliteit 
buitenruimte 

Aangegeven wordt dat de onderhoudskwaliteit onder 
druk staat, o.a. wegens klimatologische veranderingen 
en wegens werkdruk. Het afgesproken onderhoudsni-
veau wordt niet gehaald, terwijl dit niveau vaak al als 
‘laag’ is vastgesteld. Hoe gaat het college hier op korte 
termijn verandering in brengen? 

Onderzocht wordt of het onderhoud op basis van frequentie in plaats van beeldkwaliteit voor de 
uitvoerende aannemers in logistieke zin beter inpasbaar is om de gewenste uitstraling van het 
onderhoudsniveau te behalen. 
Dit willen wij doen in een pilot waarbij eveneens de burgerparticipatie in de wijken mede bepa-
lend is voor de inzet op het onderhoud. 

R B CU09 Blz 35 – Bibliotheek Is het mogelijk om de toekomstvisie van de bibliotheek 
te delen met de raad? 

Dat is mogelijk. Wij overleggen met de bibliotheek wat een geschikt moment en een geschikt 
wijze is om u te informeren. 

R B CU10 Blz 35 – Iedereen A 
diploma 

Er zal samen met partners gekeken worden hoe ieder-
een A diploma krijgt, o.a. met scholen: verwacht de 
gemeente dat scholen mee willen denken nu zij eerder 
dit jaar zelf hebben aangegeven niet meer te willen 
investeren in zwemles? 

De schoolbesturen hebben het schoolzwemmen afgeschaft. Van een aantal schooldirecteuren 
weten we dat ze bereid zijn mee te denken over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
kinderen hun zwemdiploma A halen. 

R B CU11  Blz 36- ondersteuning 
burger initiatieven en 
participatie 

Aangegeven wordt dat burger initiatieven en participa-
tie van burgers, ondernemers en instellingen inzake 
openbaar groen en recreatie zullen worden onder-
steund. Op welke wijze en hoe vaak wordt gemonitord 
of burgers, ondernemers en instellingen tevreden zijn 
met deze ondersteuning?  

Bij diverse aanpassingen van bijvoorbeeld speelplaatsen worden initiatieven van de inwoners 
ondersteund. Als voorbeeld het speelterrein aan de Torenmolen waar de omwonenden zelf het 
speelterrein onderhouden. Deze bewoners hebben gevraagd ook het groen rondom het speel-
terrein te mogen onderhouden. Dit ondersteunen wij door hen materialen te verstrekken en 
alvorens zij starten het groen een basis onderhoud te geven. 
Dit initiatief wordt één tot twee keer geëvalueerd door de omwonenden te bevragen over de 
beleving van de gemeentelijke ondersteuning. In het algemeen wordt via de enquête  
‘Waarstaatjegemeente’ de tevredenheid over ondersteuning door de gemeente gemonitord.  

R B CU12 Blz 38- Woonplaats-
beginsel  

Het Rijk werkt toe naar nieuwe definitie van het woon-
plaatsbeginsel per 1 januari 2020. Dit heeft gevolgen 
voor de verdeling van de financiële middelen. Waar 
moeten we dan aan denken, positief /negatief ge-
volg? En in welke orde van grote (euro’s) moet worden 
gedacht? 

De financiële gevolgen per gemeente van de verdeling zijn nog niet voldoende concreet in 
beeld gebracht door het Rijk. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2019 meer infor-
matie beschikbaar komt.  

R B CU13 Blz 42- Preventieve 
cursussen 

Bedoeling is om het aanbod van preventieve cursus-
sen uit te breiden. Welke behoefte leeft er op dit mo-
ment bij onze inwoners waar op ingespeeld gaat wor-
den? 

Vanuit de gemeente voorziet ons Trainingsbureau op dit moment in het aanbod van preventieve 
trainingen en heeft momenteel het volgende aanbod: Sociale vaardigheids-
/weerbaarheidstrainingen (5-8 en 9-12 jaar), KIES-training (Kind In Echtscheidingssituaties), 
Faalangsttraining 9-12 jaar, HSK-training (Hoog Sensitieve Kind) en Brugklastraining (groep 8/ 
schoolverlaters).  
We zien dat vooral het aantal aanmeldingen voor de sociale vaardigheids-
/weerbaarheidstrainingen flink toeneemt. Er wordt naast de aanmeldingen van ouders, meer 
directe verwijzing gesignaleerd vanuit scholen en de wijkteams.  

R B CU14 Blz 55- Duurzaamheid  Er wordt gesproken over duurzame energievoorziening 
in gemeentelijke gebouwen. In hoeverre is er concreet 
beleid wanneer het gaat om verantwoorde inzet van 
bv. zonnepanelen in de openbare ruimte en op over-
heidsgebouwen? Krijgt het zonnedak van De Fakkel 
een vervolg? 

Komende maanden zal duurzaamheidsbeleid worden opgesteld, betreffende het maatschappe-
lijk vastgoed dat juridisch eigendom is van de gemeente. Hier wordt onder andere het gebruik 
van de daken t.b.v. zonnepanelen in opgenomen. 
Uitgangspunt is dat we eerst proberen om zonnepanelen te plaatsen op daken in plaats van in 
de buitenruimte. Al ontkomen we er niet aan, gezien onze elektriciteit behoefte, om ook zonne-
panelen in de buitenruimte te plaatsen.  

R B CU15 Blz 57- Eenzaamheid Kopje volksgezondheid: Gezond bewegen is aandacht 
voor door o.a. beweegmakelaar in te zetten. Dit lijkt 
succesvol. Vervolgens staat er dat we eenzaamheid 
bestrijden middels burgerinitiatieven. Is dat niet wat 
kwetsbaar nu we nog zo aan het leren zijn hoe we 
adequaat omgaan met burgerinitiatieven? 

Eenzaamheid heeft een negatieve invloed op de gezondheid van inwoners. De gemeente wil 
initiatieven van inwoners ondersteunen die bijdragen aan vermindering van eenzaamheid. Dat 
kan klein zijn zoals een straatschoonmaakactie.  
Het is inderdaad kwetsbaar en een zoektocht. Zouden we deze zoektocht echter niet aangaan, 
dan maken we onvoldoende gebruik van de kracht en initiatieven van de burgers die wat willen 
doen en betekenen in de gemeente. We blijven in gesprek met initiatiefnemers om te voorko-
men dat verwachtingen uiteen gaan lopen. 
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R B CU16 Blz 58- PI huishoude-
lijk restafval 

De omvang van het hh restafval is in 2017 nauwelijks 
gedaald, ondanks sterke toename van PMD in 2e helft 
van dat jaar. Hoe is dat te verklaren? 

Per 1 oktober 2017 is gestart met het wekelijks inzamelen van PMD. Het effect heeft betrekking 
op 1 kwartaal. Opgemerkt wordt dat PMD een fractie is met een groot volume en beperkt ge-
wicht. 

R B CU17 Blz 59- Sociale wo-
ningvoorraad 

Ontwikkelingen: in 2017 is een evaluatie regionale 
woonvisie uitgevoerd. Daaruit bleek dat er een tekort is 
aan sociale woningvoorraad. Wat gaat dit voor Ridder-
kerk betekenen? Is aanpassing van Ridderkerks beleid 
op korte termijn nodig? Of ligt de druk voornamelijk bij 
andere gemeenten?  

Uit de evaluatie van de regionale woonvisie is geconcludeerd dat de ontwikkelingen op het 
gebied van wonen binnen de regio nog steeds in de pas lopen met eerder gemaakte afspraken, 
zie RIB van 21 september 2018. Voor Ridderkerk, met een sociale voorraad van nu nog 47%, 
lijkt er vooralsnog geen extra opgave te zijn. Ondanks het onttrekken van woningen aan de 
sociale voorraad door Woonvisie lijkt de sociale voorraad tot 2030 voldoende te blijven. De 
huidige prestatieafspraken met Woonvisie zetten we vooralsnog voort. 

R T CU18 Blz 8 – toezichthou-
ders fietsenstalling 

Wat is de oorzaak van de stagnatie van het aantal 
aanmeldingen? Is dit een tijdelijk of structureel pro-
bleem?  

(Zie vraag SGP08). 
Niet al het potentieel was in beeld. Dit potentieel wordt in kaart gebracht. (zie ook het antwoord 
op vraag PvdA14). 
Daarnaast wordt bij de klanten, die in beeld waren, de afstand tot de arbeidsmarkt steeds gro-
ter, waardoor we andere instrumenten inzetten die meer passend zijn voor de huidige doel-
groep. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de afdeling Werk en Inkomen/SDV en Beheer 
en Onderhoud. 
Mensen die recent gesproken zijn, die bijna jobready zijn en fysiek in staat zijn, worden op korte 
termijn aangemeld voor een werkervaringsplaats bij Beheer en Onderhoud.  
Als het totale potentieel in beeld is kan beter  ingeschat worden of er sprake is van een structu-
reel probleem.  

R T CU19 Blz 21 – prestatie 
indicatoren 

Het is goed om trends te kunnen zien. In de 2e turap 
van begroting 2017 stonden ook cijfers van 2015 of 
zelfs eerder. Waarom zijn deze eerdere cijfers niet ook 
meegenomen, zodat een langduriger trend in de rap-
portages zichtbaar wordt? 

Een groot aantal indicatoren komt uit de Burgerpeiling. Omdat opzet en vraagstelling van de 
Burgerpeiling met ingang van 2016 is gewijzigd zijn de uitkomsten moeilijk vergelijkbaar. Daar-
om is gekozen cijfers van voor 2016 niet langer te presenteren. 

R T CU20 Blz 26 – Tevredenheid 
onderzoek 3D’s 

Er is in april 2016 een tevredenheidsonderzoek uitge-
voerd. Wanneer is er een vervolg hierop? Het lijkt toch 
van belang om hier goed de vinger aan de pols te 
houden? 

Jaarlijks wordt in overleg met de portefeuillehouder besproken welke en op welke wijze de 
KTO’s plaatsvinden. 
In de gemeente Ridderkerk heeft onlangs een onderzoek betreffende Wmo plaatsgevonden. 
Momenteel wordt het rapport opgesteld. De inhoud zal daarna met u gedeeld worden. 

R T CU21 Blz 26 – aantal inwo-
ners in armoede 

Is het aantal inwoners dat in armoede leeft (110% 
bijstandsniveau) ook bekend? 

Er leven 1472 huishoudens van een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau (dat is 7% van 
alle huishoudens in Ridderkerk). 

R T CU22 Blz 27 – kwaliteit be-
graafplaatsen 

Kunt u aangeven met welke stelling  90% van de in-
woners het (helemaal) mee eens zijn?  

Het betreft: ‘De kwaliteit van de gemeenschappelijke begraafplaatsen wordt voldoende gewaar-
deerd’.  
Eens: 90%; Oneens: 10% 

R B D66 01 Pag 23 gebruik open-
baar vervoer 

Toename gebruik openbaar vervoer. 
Wat is precies (smart geformuleerd) uw doelstelling? 

We haken aan op de Strategische Bereikbaarheidsagenda en de Uitvoeringsagenda Bereik-
baarheid van de MRDH. In de HOV-visie Ridderkerk die momenteel in samenwerking met 
MRDH wordt opgesteld worden doelstellingen m.b.t. (H)OV in Ridderkerk opgenomen. Dit is 
ook opgenomen in de Mobiliteitsagenda Ridderkerk 2016-2018. Daarnaast zetten we in op 
verdere verduurzaming van het busvervoer en op de integratie van buslijn 601 in de openbaar 
vervoersconcessie.    

R B D66 02 Pag 30 volwasse-
neducatie 

“Volwasseneducatie  
We werven deelnemers en bieden trajecten basisvaar-
digheden (taal, rekenen en digitale  
vaardigheden) aan.”  
 
Hoe werft u deze deelnemers? 
Hoeveel mensen doen hieraan mee? 

De deelnemers worden op diverse manieren geworven: 
- Via klantmanagers van de gemeente; 
- Via de wijkteams; 
- Via de welzijnsorganisatie; 
- Via schuldhulpmaatjes; 
- Via andere loketten. 

Ook zijn er zogenaamde zelfmelders. Dat zijn mensen die zelf aangeven de behoefte te hebben 
om hun basisvaardigheden te verhogen. 
De medewerker van bovengenoemde loketten signaleert de behoefte om de basisvaardigheden 
te verhogen en meldt hem/haar bij de cursusinstelling aan of verwijst hem/haar hiernaar door. 
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De cijfers over 2018 zijn nog niet bekend. In 2017 hebben er ongeveer 340 personen deelge-
nomen aan taaltrajecten of aan taalactiviteiten in het taalcafé. 

R B D66 03 Pag 40 preventie Al horen wij dat de gemeente inzet op preventie. Wat 
gaat u nu concreet doen? 

Concreet gaan onder andere de volgende activiteiten plaatsvinden (p.42): 
- Wij continueren en breiden het aanbod aan preventieve cursussen uit. 
- Wij zetten in op afstemming en samenwerking met huisartsen, onder andere door de uit-

voering van een pilot waarin een jeugdverpleegkundige wekelijks aansluit bij een huisart-
senpraktijk. 

- Wij continueren en breiden het aanbod prenatale huisbezoeken vanuit CJG Rijnmond uit. 
- Wij continueren en versterken de samenwerking tussen het CJG, scholen en de wijkteams, 

zodat problemen tijdig gesignaleerd en opgepakt kunnen worden. 
- Wij zetten de jeugdverpleegkundige in het programma ‘Vet Gezond’ (JOGG Ridderkerk) in, 

ter preventie van overgewicht bij kinderen. 
- Wij voeren het actieplan Alcohol en Drugs uit. We zetten in op preventie, voorlichting en 

signalering. We organiseren activiteiten voor jongeren en/of ouders en professionals. De 
gastlessen rondom alcohol en drugs komen beschikbaar voor alle middelbare scholen. 

- Wii bieden voorlichting aan jongeren tussen 14 en 24 jaar op het gebied van financiën. De-
ze voorlichting wordt gegeven aan jongeren op het vmbo en mbo. In de periode september 
2017 tot juni 2018 hebben er 7 klassen voorlichting gehad. Dit project, MoneyWays, wordt 
uitgevoerd door  
Diversion. Dit project wordt voortgezet.  

- De Jonge krijger voert het project MoneyMaker uit. Het doel van dit project is om jongeren 
zelfredzamer te maken en hen te ondersteunen bij het verdienen van inkomen en hen met 
het verdiende geld te leren omgaan. 

R T D66 04 Pag 11 
Bureau ondersteuning 

Hier staat de tekst  
“Doorontwikkeling van het Bureau Bestuursondersteu-
ning Ridderkerk met als doel het dienstbaar zijn aan 
een zelfstandige en autonome gemeente en het be-
vorderen van de externe en interne herkenbaarheid 
van het  
gemeentebestuur.” 
Kunt u nader verklaren hoe de doorontwikkeling vorm 
gaat worden gegeven?  
Kunt u aangeven waar het geld precies aan besteed 
gaat worden? 

Op basis van de doorontwikkeling wordt de externe verbinding met het maatschappelijk mid-
denveld en onze inwoners versterkt ten opzichte van de huidige situatie. Bovendien vergroot het 
de zelfstandigheid en de herkenbaarheid. De wijkregisseurs, de veiligheidsregisseur, de ge-
meentecontroller en de  
bestuurssecretaris krijgen een bredere focus. Zij ontwikkelen zich door naar verbinders en vor-
men ieder een driehoek met een collegelid en een bestuurssecretaresse. De verbinders zijn de 
spil tussen de individuele collegeleden, de organisatie en de samenleving.  
 
Kosten 2018 
Doorontwikkeling en verzwaring bestuurssecretariaat €15.000 
Ondersteuning Wijkregie €18.000 
Veiligheidsregisseur €37.500 
Interne verbouwing kapitaallasten vanaf 2019 €3.500.  

R T D66 05 Pag 41 tussenrappor-
tage sociaal domein 

Het valt op dat er veel mensen met een uitkering ouder 
dan 45 jaar zijn en langer dan 3 jaar een uitkering 
hebben. Is er een relatie tussen deze twee kenmer-
ken? Welk specifiek beleid heeft de gemeente voor 
ouderen met een uitkering? 

Het is voor mensen van 45 jaar en ouder lastiger om uit de uitkering te komen dan voor jongere 
mensen. Vandaar dat mensen van 45 jaar en ouder vaak een langere periode zijn aangewezen 
op een uitkering. 
De gemeente Ridderkerk zet op maat in wat nodig is voor iedere uitkeringsgerechtigde met 
arbeidsperspectief. 
Ook informeren we werkgevers over de bijzondere regelingen die er zijn als zij oudere werkne-
mers in dienst nemen. 

R B EVR01 p. 64 Eneco Er worden hele ingewikkelde verhalen opgehangen 
over eventuele verkoop aandelen ENECO, ook in de 
komende commissie. 
Als gemeenten massaal besluiten om te verkopen, zal 
als gevolg van marktwerking de opbrengst laag zijn 
Met een hoog risico profiel en een raad van bestuur 
die elkaar de “ tent uit vecht” hoef je toch geen profes-

Een voorlopig standpunt is hierover ingenomen. De definitieve afweging kan nog niet worden 
gemaakt, omdat het ons ontbreekt aan volledige en concrete informatie. Alle gemeenten wach-
ten – of deze nu het voornemen hebben om te verkopen of niet – de vervolgonderzoeken van 
de ondernemingskamer van het gerechtshof over Eneco af. Ook ontvangen alle gemeenten 
volgens de huidige planning van de Aandeelhouderscommissie uiterlijk in december van dit jaar 
nog een advies over het verdere verkoopproces, zoals de keuze voor een veilingverkoop, 
beursgang of beide, de planning en de verkoopvoorwaarden, waaronder waarborgen duur-
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sor te zijn om te weten dat deze “ tent” gaat omvallen. 
Waarom is het college niet in staat om haar eigen 
afweging te maken? 

zaamheid en werkgelegenheid. Mede op basis van alle nog te ontvangen informatie zullen wij 
als college van Ridderkerk pas op dat moment in staat zijn om een zorgvuldige en eigen afwe-
ging te maken. Voordat wij een definitief besluit nemen betrekken wij uw raad hierbij. (zie LR03) 

R B EVR02 p. 68 OZB De opbrengst OZB  is 9.250.400 , in de begroting 2018 
staat geschreven dat de opbrengst  8.857.000 niet zal 
overstijgen I.V.M. de regel dat de opbrengst als geheel 
slechts met de index mag stijgen. 
Waarom wordt nu weer de vergroting van het “areaal” 
in stelling gebracht om toch niet  aan lasten verlichting 
te hoeven doen? 
De burger is geen “ Melkkoe” ! 

In de begroting 2019 zijn met betrekking tot de OZB de cijfers van de gewijzigde begroting 2018 
(primair: 8.857.000 en gewijzigd: 9.250.400) opgenomen. Deze extra opbrengst  is het gevolg 
van nieuwbouwprojecten.  
 

R B EVR03 p. 76 Risico taakuit-
voering organisatie 

Risico taak uitvoering organisatie, het risico staat al op 
het hoogste niveau 5, en kan daar blijkbaar nog bo-
venuit groeien. In zo’n situatie helpt monitoring zeker 
niet meer! 
Is het college bereid om verder te gaan dan “ pappen 
en nat houden” , met andere woorden INGRIJPEN? 

Deze klasse 5 geeft aan dat de kans groot is dat er binnen dit risicogebied binnen nu en een 
jaar schade op kan gaan treden. Het risicoprofiel is juist bedoeld om vanuit inzicht in kwets-
baarheid maatregelen te treffen waar dat nu nodig is. Een uitvoeringsorganisatie is continu 
onderhevig aan (wet)wijzigingen, technische- en praktische doorontwikkeling en het implemen-
teren van nieuwe taakvelden. Hierdoor is er bijna altijd sprake van een hoge risicoklasse en zal 
er tijdig worden ingegrepen als dat noodzakelijk is. 

R B EVR04 p. 99 DCMR DCMR verwacht over 2019 een negatief resultaat van 
2.301.000,  
Komt hiermee de bijdrage van 805.800 over 2019 
onder druk te staan, en moeten we de “knip” nog eens 
trekken? 

Het genoemde negatieve bedrag is het resultaat vóór bestemming. In bestemmingsreserves 
van de DCMR is dit bedrag aanwezig. Verwacht wordt dat dit bedrag ook daadwerkelijk onttrok-
ken wordt aan de bestemmingsreserves. Waardoor het resultaat na bestemming op € 0 uitkomt. 
Voor meer informatie verwijzen we naar de stukken van de raadsbehandeling van de concept-
begroting DCMR 2019. Hierdoor komt de bijdrage voor 2019 dus niet onder druk te staan.  

R B EVR05 p. 105 Landschapsta-
fel 

Ook de landschapstafel  heeft te maken met een nega-
tief resultaat over 2019 is het hier ook aan de orde dat 
we bij moeten passen? 

Nee, dit is niet aan de orde.  

R B EVR06 p. 112 indexering 
Gemeenschappelijke 
regelingen 

Wij hebben dan wel ingestemd met de financiële ka-
ders voor gemeenschappelijke regelingen , waar het 
gaat om inflatie correctie. 
Het is desgevraagd niet uit te leggen dat allerlei ver-
schillende percentages worden gebruikt, die ook nog 
eens flink afwijken van de werkelijkheid. 
Is het college bereid ,  zich in te spannen om eendui-
digheid te bereiken? 

Voor alle verbonden partijen gebruiken we dezelfde percentages, behalve voor de MRDH.   
 
Toelichting 
Binnen de regio’s Rijnmond en Haaglanden worden ten behoeve van verbonden partijen 2 
verschillende wijze van indexering toegepast. MRDH is een gemeenschappelijke regeling die 
boven de Rijnmondregio uitstijgt. In de kadernota van de MRDH voor de begroting 2018 van de 
MRDH is ingestemd met het voorstel om de indexering van de regio Haaglanden te volgen. 

R T EVR07 p. 8 Structurele lasten 
na aftreden wethouder 

Er is een verhoging van de lasten ontstaan groot 
45.000 euro  door aftreden van een wethouder, deze 
lasten zijn structureel. 
Hoe lang kan deze last op onze  gemeentelijke finan-
ciën drukken? 

Maximaal tot 1 augustus 2021. 

R T EVR08 p. 8  Doorontwikkeling 
van het bureau be-
stuursondersteuning   

Doorontwikkelen doen we allemaal binnen de gemeen-
telijke organisatie, ook de raad, zonder dat daar een 
extra prijskaartje aan hangt. 
Waar komen deze kosten, groot 70.500 euro, van-
daan? 
Waar wordt het aan uitgegeven? 

Zie D66 04. 

R B LR01 Blz 25 parkeren Straten in Ridderkerk waar men alleen mag parkeren 
met een parkeerontheffing: hoeveel straten betreft dit. 
Wordt hier op gehandhaafd? 

Het vergunningparkeren geldt in de Rembrandtweg, Paulus Potterstraat, Klaas Katerstraat, 
Kerkweg, Kerksingel, Molensteeg, Westmolendijk en Slingehof. 
Er wordt door de politie en boa’s gecontroleerd. 

R B LR02 Blz 42 a) Wat zijn de gegevens waarop de gemeente baseert 
dat er een daling plaats vindt in de zorgkosten in de 
komende jaren? 

a) In de tabel is zichtbaar dat de zorgkosten in 2019 met circa een miljoen toenemen. Met de 
inzet van deze extra middelen beogen we maatregelen te nemen, zoals het inzetten op 
vroegsignalering en preventie, intensiveren van de samenwerking met gecontracteerde par-
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b) Tevens worden er vrij oude, 2014??, gegevens 

gebruikt, wat is de reden dat hier geen recentere 
data is gebruikt? 

tijen en maatschappelijke partners. Daarmee beogen we een stabiele financiële situatie te 
creëren.  

b) De informatie ten aanzien van de prestatie-indicatoren wordt via CBS verzameld. CBS ver-
strekt de gegevens via www.waarstaatjegemeente.nl. Vooralsnog zijn er geen recentere 
gegevens voor handen. 

R B LR03 Blz 64 Er is besloten de aandelen van Eneco niet te verkopen 
en deze te behouden. Uit de paragraaf uit het artikel 
blijkt de gemeente er zelf anders over te denken. Na-
melijk de uiteindelijke verkoopprijs af te wachten en 
dan een beslissing te nemen.  
Wat zijn de maatregelen van de wethouder als de 
uiteindelijke verkoopprijs bekend is en er op korte 
termijn een beslissing door de raad verwacht wordt? 

Het voorlopige standpunt is om niet te verkopen. Het definitieve standpunt hierover moet nog 
worden ingenomen. Niet alleen de verkoopprijs is van belang bij onze keuze, maar ook de an-
dere verkoopvoorwaarden zoals waarborgen duurzaamheid en werkgelegenheid. Op basis van 
de uitkomsten van de ondernemings-kamer en het advies over het verdere verkoopproces van 
de Aandeelhouderscommissie (planning december dit jaar) zullen wij tijdig onze afweging aan 
uw raad voorleggen. Naar verwachting zal dit op z’n vroegst begin 2019 worden. (Zie EVR01). 

R B LR04 Blz 97 De bedragen van de BAR begroting worden in deze 
begroting 1 op 1 overgenomen. Toch missen we hier 
de visie vanuit de begroting van Ridderkerk. Het doel 
van de BAR was een uiteindelijke kostenbesparing. 
Echter blijven de kosten gelijk. We verzoeken de wet-
houder hier grondig naar te kijken en de visie vanuit de 
Ridderkerkse begroting vast te stellen. Vanuit die visie 
kan dan de BAR begroting vastgesteld worden. 

De opdracht aan onze organisatie is het uitvoeren van onze begroting met daarbij onze bijbeho-
rende regels en kaders. De kostenbesparing die voorzien was is reeds verwerkt in de begroting.  

R B LR05 Blz 29 Onderwijsbeleid Gemeenten moeten in 2020 aanbod voorschoolse 
educatie vergroten van 10 tot 16 uur per week. Wij 
krijgen waarschijnlijk meer budget t.o.v. voorgaande 
jaren. Pas in 2022 ontvangen gemeenten het volledige 
bedrag waar zij recht op hebben. Hoe is dit nu opge-
nomen in waarde begroting? Is een risico immers. 

De beschikking onderwijsachterstandenbeleid (OAB-beschikking) vanuit het Rijk voor 2019 is 
nog niet beschikbaar. Het budget is nog niet bekend en dus ook nog niet opgenomen in de 
begroting. De verwachting is nog steeds dat dit budget ruim zal stijgen. Hierin is geen risico 
aanwezig, aangezien het geoormerkt budget is en de uitgaven niet hoger zullen zijn dan de 
baten.  

R B LR06 Blz 35 Schoolzwem-
men 

Bevorderen dat ieder kind de basisschool verlaat met 
minimaal A diploma. Wat is de belangrijkste maatregel 
daarin? 

Er volgt nog een plan van aanpak. Meest genoemde reden dat kinderen geen diploma hebben, 
is de financiën. Daar zal met name naar gekeken worden.  

R B LR07 algemeen Lage scores, met name ondernemers. Cijfers zijn ook 
niet compleet, waarom zijn er vele cijfers niet beschik-
baar? Indicatoren moeten ook een streefgetal hebben. 
Wat is de ambitie? (niet aangegeven). Prestatie indica-
toren zijn op deze manier nietszeggende cijfers. 56% 
ervaart een onveilige situatie mbt verkeer bijv. Is dat 
acceptabel? Blijkbaar zijn deze PI ook deels basis van 
deze begroting met vele openstaande velden. Hoe 
betrouwbaar is dit dan? 

Bron voor de indicatoren met betrekking tot ondernemen komen uit de Ondernemerspeiling. 
Deze is voor het laatste gehouden in 2016. In 2019 wordt deze opnieuw gehouden. 
Ook een (aanzienlijk) deel van de landelijke onderzoeken wordt niet jaarlijks uitgevoerd waar-
door niet altijd recente informatie beschikbaar is. Er is bewust gekozen geen streefcijfer op te 
nemen omdat uitkomsten van de indicatoren ook door autonome ontwikkelingen beïnvloed 
worden. Bij ongewenste trends is het zaak het beleid te evalueren en te bezien of lokaal beleid 
de trend kan keren. 
De indicatoren uit het BBV zijn vooral ter vergelijking. 

R B LR08 Pag 60: winkelcen-
trum: geen concrete 
plannen. “wij werken 
aan aanpak winkelcen-
trum” 

Welke aanpak is er? Waar zijn de cijfers dan op geba-
seerd? 

De centrumaanpak bestaat uit een interactief proces met stakeholders, waarin gezamenlijk de 
(integrale) kwaliteitskaders worden vastgelegd om vervolgens, in overleg met stakeholders, tot 
passende haalbare voorstellen en projecten te komen. De startnotitie voor de aanpak centrum 
komt in het vierde kwartaal 2018 in Raad. (zie LR15) 
Het is ons niet duidelijk aan welke cijfers deze vraag refereert. 

R B LR09 Blz 12 beleidsdocu-
menten 

Waarom staat het wijkidee team hier niet bij? Omdat er geen vast omlijnd beleid is ten aanzien van wijkideeteams. Het belangrijkste uit-
gangspunt bij wijkideeteams is dat het bij moet dragen aan sociale participatie in de wijk. 

R B LR10 Blz 16  waardering 
ondernemers 

Hoe wordt deze score verbeterd, nog laag ondanks dat 
we al enige jaren bedrijfscontact-functionarissen in 
dienst hebben. 

Deze meting dateert van 2016 en heeft betrekking op de periode ervoor (2015 en eerder). Met 
ingang van 2016 is de capaciteit en inzet voor ondernemers uitgebreid en de zichtbaarheid van 
Economie vergroot. Het effect van die inspanningen is nog niet zichtbaar in dit cijfer. (zie 
SGP01). 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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R B LR11 Blz 18 openbare orde 
en veiligheid 

Hoe verhoudt zich burgernet hierin? Hoeveel inwoners 
zijn hier bij aangesloten?  

Op 1 oktober 2018 waren er 3170 inwoners aangesloten. Dit is 7% van de Ridderkerkse bevol-
king. Het streven is 10%. 

R B LR12 Blz 19 Buurtpreventie De Politie is ook een whatsapp-groepen actie gestart. 
Wordt dit gezien als vervanging van de burger-
initiatieven? 

Nee, het is een aanvulling op bestaande initiatieven. 

R B LR13 Blz 20 Jeugdoverlast Hoe wordt de avond- en nachtbesteding in goede 
banen geleid. Hoe wordt hier op ingezet 

De jongeren kunnen een besteding vinden in de Ridderkerkse sozen. In deze sozen is jonge-
renwerk actief. Ook buiten de sozen zijn de jongerenwerkers actief op straat. Tevens zijn er 
Boabikers actief voor het in goede banen leiden van onze jongeren.  

R B LR14 Blz 25 pi onveilige 
verkeerssituaties 

Is er in beeld om welke straten het gaat, wat wordt hier 
aan gedaan?  

Uit ongevalsanalyses en politieregistratie zijn geen straten bekend die objectief gezien leiden tot 
verkeersonveilige situaties. Hier speelt met name de subjectieve ervaringen van bewoners of 
belanghebbenden op basis van verkeersgedrag in verschillende verkeerssituaties. Via metingen 
of observaties proberen we verzoeken in het kader van verkeersonveiligheid objectief te maken 
om te zien of (fysieke) maatregelen noodzakelijk zijn. 

R B LR15 Blz 27 wat gaan we 
ervoor doen vitale 
detailhandelsstructuur 
centrum 

Wat is de exacte stand van zaken.  De centrumaanpak bestaat uit een interactief proces met stakeholders, waarin gezamenlijk de 
(integrale) kwaliteitskaders worden vastgelegd om vervolgens, in overleg met stakeholders, tot 
passende haalbare voorstellen en projecten te komen. De startnotitie voor de aanpak centrum 
komt in het vierde kwartaal 2018 in Raad. (zie LR08). 

R B LR16 Blz 52 inkomensrege-
lingen 

Om hoeveel aanvraagformulieren gaat het, hoe wor-
den ze getoetst of ze begrijpelijk zijn cq leesbaar 

We kennen de volgende aanvraagformulieren: levensonderhoud PW/IOAW/IOAZ, BBZ, bijzon-
dere bijstand, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, Meedoen, zorgpolis mini-
ma, eigen risico zorgpolis. 
Sommige formulieren kopen we in bij uitgeverij SDU (wettelijke regelingen). De aanvraagformu-
lieren van de armoederegelingen stelt onze eigen kwaliteitsmedewerker op, in overleg met de 
afdeling. De gemeente zet in op het schrijven van begrijpelijke teksten en schoolt de medewer-
kers hierin. 
Ook vragen we advies aan het minimaplatform; daar waar het beter kan, passen we de formu-
lieren aan. 

R B LR17 Blz 55 wat willen we 
bereiken eenzaamheid 

Wat gaan we ervoor doen? Het college zet in op het signaleren, voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. We doen dit 
samen met Facet, kerken, verenigingen en andere maatschappelijke partners. Daarbij hebben 
we oog voor de verschillen in aanpak voor verschillende doelgroepen.  

R B LR18 Blz 65 ozb  Hoe kan het dat in de begroting over de ozb de inkom-
sten hiervan niet worden meegenomen in de tabel en 
in de bijlage wel verwerkt worden.  

Zie BO1 03. 

R T LR19  Blz 4 Alg. opmerking. Vermeld staat dat Mutaties kleiner dan 
€25.000 worden opgenomen als post  ‘Diverse kleine 
mutaties’. Behoudens zie programma fin. Rapportage. 
3.010 €12.300 , 4.03 bedrag €1000,-  en 8.6.1 -
€13.000, waarom dit verschil 

Omdat de ramingen op 3.010 en 4.03 deel uitmaken van een grotere wijziging (zie hiervoor 
bijlage 3 op bladzijde 39) zijn deze wel afzonderlijk gepresenteerd.  
De tekst, opgenomen onder programma 8.6.1 had niet gepresenteerd mogen worden. Dit zit al 
in de regel diverse kleine mutaties opgenomen (niet dubbel geraamd).  

R T LR20 Blz 9 6.72. PGB; Waarop wordt een dergelijke inschatting 
prognose gebaseerd? Er blijkt nu een afwijking van 
30% welke hoog is. Hoe kan deze prognose nauwkeu-
riger in toekomst? 

De prognose is gebaseerd op de totale financiële waarde van de afgegeven persoonsgebonden 
budgetten en de verwachting van wat daarvan daadwerkelijk uitgegeven zal worden in 2018.  
De prognose kan nauwkeuriger naarmate we over meer realisatiecijfers beschikken bij ongewij-
zigd beleid. 

R T LR21 Blz 22 Prestatie-indicatoren; diversen uitkomsten onder-
zoeken staan vermeld. Meten is immers weten. Er kan 
hiermee komende jaren een trendlijn uit worden op-
gemaakt. Hoe doen andere gemeenten dit? Hoeveel 
jaar is bedacht om trendlijn zichtbaar te krijgen. Kun-
nen we bepaalde onderwerpen wel al naar voren ha-
len? Immers zullen we zelf toch ook wel ideeën heb-
ben welke prestatie we willen halen op onderwerpen. 

- In Barendrecht en Albrandswaard worden alleen de verplichte BBV indicatoren opgenomen. 
   In de begroting Barendrecht worden begrotingsjaar 2018 en 2019 vergeleken met het landelij-

ke cijfer. 
   In de begroting van Albrandswaard staan alleen cijfers voor de begroting 2019 afgezet tegen 

een vergelijkbare stedelijkheidsklasse. 
   Er worden geen trendlijnen opgenomen. 
- Er is geen beleid rond het aantal jaren van een trendlijn omdat veel onderzoeken niet jaarlijks 

worden uitgevoerd. 
- Effecten van beleid, uitgedrukt in trendlijnen, hebben vooral bij evaluatie van dat specifiek 
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beleid een toegevoegde waarde. Met de begroting wordt vooral het budgetrecht van de ge-
meenteraad ingevuld. Met andere woorden hoeveel middelen stelt de raad aan het college 
(autorisatie) beschikbaar om beleid (allocatie) te realiseren. Indicatoren geven vooral duiding 
of beleid werkt of niet en zijn vooral bij evaluaties van beleid van waarde. 

- De verplichting uit het BBV om indicatoren te presenteren in begroting en jaarrekening is 
vooral bedoeld om gemeenten met elkaar te vergelijken. Om succes van beleid te meten is 
het beter om bij het opstellen van beleid indicatoren te benoemen die aannemelijk moeten 
kunnen maken of beleid werkt. 

R B P18P01 Blz 132 bijlage 3 Waar heeft de investering skatebordbaan Vlietlaan 
betrekking op. 

Het betreft hier de oude locatie van de skatebordbaan. In afwachting van de ontwikkeling van 
het gebied Driehoek Het Zand is er een Pannaveld en een trapveld ingericht. 
De investering zal ingezet worden om aanpassingen van de huidige inrichting te kunnen finan-
cieren voor zover dit past binnen de toekomstige ontwikkelingen. 

R B P18P02 Blz 29 Er wordt gesproken over vervangende nieuwbouw 
voor basisschool de driemaster/Wegwijzer. Uit onder-
zoek van RTL Nieuws is gebleken dat zij niet aan de 
norm (161 leerlingen) voldoen. Hoe zit dit? 

De Driemaster is een nevenvestiging van De Wegwijzer in Zwijndrecht. Het bestuur van De 
Driemaster maakt al vele jaren gebruik van de gemiddelde schoolgrootte van al zijn scholen in 
West-Nederland om De Driemaster in stand te houden. De wet biedt deze mogelijkheid voor 
scholen die onder de gemeentelijke opheffingsnorm zitten. 

R B P18P03 Blz 40 Hoe gaat u het bewerkstelligen dat sport en vrijetijds-
voorzieningen ook toegankelijk zijn voor jeugdigen in 
armoede. 

Via de regeling Meedoen is een tegemoetkoming mogelijk die verstrekt wordt middels de Rid-
derkerkpas voor volwassenen en kinderen die leven met/in een laag inkomen (110% v.d. bij-
standsnorm). Deze tegemoetkoming kan gebruikt worden voor sport en vrijetijdsvoorzieningen. 

R T P18P04 Blz 24 punt 28 Waarom wordt er uitgegaan van cijfers uit monitors in 
plaats van eigen onderzoeken? 

Door de cijfers van MRDH te gebruiken zijn onderlinge vergelijkingen tussen gemeenten te 
maken. 

R T P18P05 Blz 24 punt 28 Kunt u ook de cijfers van CBS 2017 aanleveren? De cijfers van CBS en MRDH zijn gelijk. 

R B PvdA01 11 / bestuur en (over-
heids)participatie 

Welke lopende projecten zijn als gevolg van het coali-
tieakkoord en het collegeprogramma dat momenteel 
wordt uitgewerkt ‘on holt’ gezet? 

Uitvoering vastgesteld afvalplan op verschillende onderdelen (zie RIB van 15 juni 2018). 
Op onderdelen wordt het IAP geactualiseerd.   

R B PvdA02 12 / bestuur a. Tijdens het vragenuur van de raadsvergadering 
van 10 juli jl. is er aangegeven dat de gemeente 
een evenementenbudget heeft van (op dat mo-
ment) € 25.000. Sinds wanneer heeft de gemeen-
te (weer) een evenementenbudget? 

b. Hoe groot is dit budget? 
c. Wat is nu de hoogte van dit budget? 
d. Voor welke doeleinden kan er gebruik worden 

gemaakt van dit budget en door wie? Wordt dit ac-
tief gecommuniceerd? 

e. Als het budget op is, wordt het dan aangevuld en 
zo ja, tot welk bedrag? 

f. Welke financiële bijdrage heeft u geleverd aan de 
feestweek op het Koningsplein? Waaraan is het 
geld dat u heeft bijgedragen besteed? 

Per abuis is bij de het vragenuur van die raadsvergadering gesproken over een evenementen-
budget. Dit moest zijn Participatiebudget. Er is een garantie afgesproken met de SER op basis 
waarvan zij de organisatie van de Feestweek zijn gestart. Hierover bent u maart 2018 per 
raadsinformatiebrief geïnformeerd. 
 

R B PvdA03 14 / burgerzaken a. Op welke onderdelen wordt de website gebrui-
kersvriendelijker voor onze inwoners? 

 
 
 
 
b. Welke interne en externe partijen zijn betrokken bij 

de (door)ontwikkeling van de website en de ande-
re gemeentelijke communicatiekanalen? 

 

a. De teksten worden herschreven naar B1 leesniveau. De structuur (wat staat waar op de 
website) wordt logischer. Er komen minder pagina’s en de teksten worden duidelijker. Dit 
maakt de website overzichtelijker.  
De zoekmachine is geoptimaliseerd. 
De website is beter te gebruiken met een smartphone. De vormgeving wordt aantrekkelij-
ker. 

b. Bij de (door)ontwikkelingen overleggen we met de verschillende vakafdelingen, het web-
team en de bedrijfsjournalist. Inwoners en bedrijven worden betrokken door middel van ge-
bruikerstests. We vragen leveranciers, onderzoeksbureaus en vormgevers naar de moge-
lijkheden en ontwikkelingen op het gebied van (digitale) dienstverlening en communicatie.  
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c. U zet in op begrijpelijke communicatie met inwo-
ners. Betekent dit ook dat de uitingen van de ge-
meente worden aangepast op het taalniveau B1 of 
A2? Waarom wel/niet? 

d. Waarom ontvangen inwoners die een melding 
doen via de Ridderkerk app geen bericht dat hun 
melding is afgehandeld? Is het de bedoeling om 
dit aan te passen en zo ja, op welke termijn? 

c. Uitingen van de gemeente worden al zoveel mogelijk in B1 taalniveau geschreven, bijvoor-
beeld alle informatie over producten en diensten op de website. Er is aandacht in de orga-
nisatie om ook alle brieven aan inwoners in begrijpelijke taal te schrijven. Door het inzetten 
van ‘taalcoaches’ worden medewerkers hierin getraind.  

d. De huidige app heeft niet de mogelijkheid voor directe terugkoppeling naar inwoners. Tech-
nisch is het zodanig ingeregeld dat inwoners een bevestiging van hun melding ontvangen 
indien men hun e-mailadres heeft meegegeven in de app.  
Door de toename van het aantal meldingen in de loop van de jaren en het gebrek aan ca-
paciteit vindt er echter niet structureel terugkoppeling plaatst m.b.t. de afhandeling.  
In het collegeprogramma is vernieuwing van de Ridderkerk app opgenomen. Mogelijkheden 
voor interactie nemen we daarin mee.  

R B PvdA04 23 / verkeer en ver-
voer 

a. Het vrachtwagenverkeer op de Rijksstraatweg 
wordt momenteel geteld. Wanneer zijn de tellin-
gen afgerond en wordt de raad over de uitkomsten 
geïnformeerd? 

b. Aan de hand van welke criteria wordt beoordeeld 
of er aanvullende maatregelen moeten worden 
genomen? 

c. Op de Rijnsingel is onlangs stil asfalt aangebracht. 
Wat is de reden dat op deze weg geen snelheids-
beperkende maatregelen zijn genomen? Is het de 
bedoeling dat dit alsnog gebeurd? Omwonenden 
geven aan dat er sinds het opnieuw asfalteren van 
de weg (veel) harder wordt gereden. 

d. Binnenkort wordt de Damweg tijdelijk afgesloten. 
In 2011 is op vragen van de PvdA Ridderkerk 
aangegeven dat op de Damweg alleen verkeer 
zou moeten rijden dat daar een bestemming heeft. 
De weg zou vanwege zijn profiel niet geschikt zijn 
voor doorgaand verkeer. Is dit ook het standpunt 
van het huidige college? Zo ja, is het de bedoeling 
dat u deze collegeperiode in overleg gaat met de 
gemeente H.I. Ambacht over de mogelijkheden 
om de weg in de toekomst alleen toegankelijk te 
maken voor bestemmingsverkeer? Zo nee, waar-
om niet?  

a. zie RIB 12 oktober 2018 
 
 
 
b. zie RIB 12 oktober 2018 
 
 
c. Voor de asfaltering met stil asfalt is de snelheid van het verkeer gemeten. Hieruit kwam 

geen structurele snelheidsovertreding naar voren. We zijn niet voornemens direct snel-
heidsremmende maatregelen te nemen omdat dit het effect van het stil asfalt teniet doen 
(geluid van afremmende en optrekkende voertuigen). We gaan opnieuw de snelheid meten, 
voordat overgegaan wordt tot eventuele maatregelen.   
 

d. Er zijn meerdere opties mogelijk om het verkeer in de Damweg te verminderen. Naar ver-
wachting wordt in deze collegeperiode samen met H.I. Ambacht gekeken naar de ver-
keerssituatie Damweg. 

R B PvdA05 23 / openbaar vervoer a. Hoe heeft het gebruik van het ov van en naar 
Ridderkerk zich de laatste jaren ontwikkeld? Is dit 
toegenomen, afgenomen of hetzelfde gebleven? 
Kunt u uw antwoord een onderscheid maken tus-
sen de verschillende vervoersmodaliteiten? 

 
 
 
 
 
 
b. De RET stapt gefaseerd over op het gebruik van 

elektrische bussen. Wat is de planning voor Rid-
derkerk? 

Openbaar busvervoer 
a. Uit het vervoerplan RET 2019: ‘Het vervoer op de bus is in 2017 opnieuw gestegen. Alge-

mene trends zijn de groeiende economie, de komst van studentenreisproduct voor MBO-
scholieren en HBO- en WO-studenten die langer thuis blijven wonen. Wanneer wordt inge-
zoomd op de ontwikkeling per lijn, dan valt op dat de hoogfrequente lijnen (onder meer de 
36, 38, 70, 84, 97, 98, 170, 173, 144, 146) zo’n 4 tot 6% groeien in gebruik’. 
Waterbus:  
2018 (t/m week 37) 77.209 instappers 
2017      83.871 instappers 
2016      82.403 instappers 
Het aantal passagiers van de waterbus is afgelopen jaren toegenomen.  

b. In bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per bus is de volgende 
planning opgenomen: 2025 alle nieuwe bussen Zero Emissie en 2030 alle bussen Zero 
Emissie. Dit is vertaald naar de nieuwe busconcessie RET die eind 2019 ingaat. Verdere 
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c. Wat is de (globale) planning ten aanzien van de 

invoering van gratis ov voor AOW-gerechtigden?  
d. De provincie heeft u gevraagd om een ov-plan op 

te stellen voor toekomstbestendig ov-vervoer in 
Ridderkerk. Staat u open voor de suggestie om 
ook inwoners bij het opstellen van dit plan te be-
trekken en zo ja, wilt u daarvoor een oproep plaat-
sen in de Blauwkai?  

 
e. Twee zussen bezoeken elkaar regelmatig, zij 

reizen daarvoor met speciaal vervoer. De Rotter-
damse zus betaald per enkele rit van en naar Rid-
derkerk € 1,85 en de Ridderkerkse betaalt voor 
hetzelfde traject € 4 per enkele rit. Kunt u dit ver-
schil verklaren? 

detailplanning qua lijnen of gebieden is nog onbekend.  
c. Dit is meegenomen in ons collegeprogramma. 
 
d. Er wordt ingezet op een regionale ontwikkelvisie HOV voor de corridor Rotterdam-

Ridderkerk-Drechtsteden. Samen met MRDH en Provincie Zuid-Holland wordt deze visie 
met veel regionale partners opgesteld. In deze visie is niet voorzien in een inwonerconsulta-
tie vanwege de zeer korte doorlooptijd voor het opstellen van deze ontwikkelvisie (oktober 
2018-januari 2019). Deze visie zal een plek krijgen in het Mobiliteitsplan Ridderkerk die in 
2019 wordt opgesteld. Binnen dit proces vindt een nadere uitwerking plaats inclusief een 
bijbehorend participatieproces. 

e. We hebben onvoldoende feiten en achtergrondinformatie om hier een passend antwoord op 
te formuleren. 

R B PvdA06
a 

29 / onderwijs a. Wanneer wordt de nieuwe locatie van het Gemini 
College bekend? Wanneer kan met de nieuwbouw 
worden gestart?  

a. Zoals in het coalitieakkoord is opgenomen staat het besluit om voor het Gemini College 
nieuwe huisvesting te bouwen niet ter discussie. De nieuwe locatie voor het Gemini College 
is onderdeel van het IAP. Dit wordt geactualiseerd waarbij begin 2019 duidelijk moet zijn 
wat de definitieve locatie wordt. In 2020 zal dan gestart worden met de bouwwerkzaamhe-
den.  

R B PvdA06
b 

29  onderwijs b. Scholen in Riderkerk kunnen kosteloos meedoen 
aan Schoolroute.nl. Een programma waarin leer-
lingen kunnen aangeven welke knelpunten zij er-
varen op de school-thuisroute. Heeft u dit onder 
de aandacht van de scholen, ouders en leerlingen 
gebracht en zo ja, op welke wijze? 

c. Hoeveel scholen in Ridderkerk doen mee aan dit 
programma? 

b. We maken hier geen gebruik van, maar verkeersveiligheid en verkeerseducatie krijgt een 
prominente plek binnen nieuwe collegeprogramma. Verkeersveiligheid rond scholen is hier-
in een belangrijk onderdeel waar scholen, ouders en leerlingen een nadrukkelijke verant-
woordelijkheid hebben.  
 
 

c. Momenteel doen nog geen scholen mee aan Schoolroute.nl, maar diverse scholen doen 
wel op andere wijze aan verkeerseducatie (Obs de Bosweide, gbs de Driemaster, obs de 
Piramide, obs Reijer en obs de Botter). Hierbij hebben obs de Piramide en obs Reijer het 
label ‘School op Seef’.  

R B PvdA06
c 

29 onderwijs d. Hoeveel kinderen hebben in Ridderkerk ontheffing 
van de leerplicht, hoeveel zijn nog leerbaar en hoe 
wordt hun ontwikkeling gemonitord? 
(https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/ouders-van-
kinderen-met-vrijstelling-van-leerplicht-voelen-
zich-machteloos) 

e. Hoeveel kinderen reizen een uur of langer naar 
school of dagbesteding (per enkele reis)? 

f. Wanneer wordt de reistijd voor deze teruggebracht 
(tot onder het uur)? 

g. Er is een lerarentekort. Hebben Ridderkerkse 
scholen hier ook last van? Zo ja, wat doet de ge-
meente om het voor leraren aantrekkelijk te ma-
ken om zich hier te vestigen? 

h. De PvdA Ridderkerk is voor een lokale agenda 
voor een leven lang leren en ontwikkelen. Minister 
Koolmees heeft in zijn brief van 27 september jl. 
het belang hiervan nogmaals onderstreept. Welke 
stimulerende en faciliterende rol kan de gemeente 

d. De uitzending van De Monitor gaat over vrijstelling op grond van psychische en lichamelijke 
klachten bij het kind (artikel 5 onder a. Leerplichtwet).   
In Ridderkerk zijn 11 leerplichtige kinderen op grond van dit artikel vrijgesteld van de in-
schrijvingsplicht. Alle kinderen waarvoor deze vrijstelling geldt zijn bekend bij een kinder-
dagcentrum (KDC); een medisch kinderdagcentrum (MKD) of bij de Stichting Bram. De 
ontwikkeling van de kinderen wordt door deze instellingen/organisaties gemonitord. 

e. 51 kinderen.  
 
f. Ouders kunnen bij de vervoerder aangeven dat zij een kortere reistijd wensen voor hun 

kind wanneer zij de reistijd om bepaalde redenen niet aankunnen.  
g. Ons hebben geen signalen bereikt dat er sprake is van een lerarentekort in Ridderkerk.   
 
 
 
h. Binnen onze organisatie is er een BAR Academy waar medewerkers opleidingen en cur-

sussen kunnen volgen. Is dit aanbod onvoldoende dan is er mogelijkheid om elders oplei-
dingen te volgen. Verder koppelen we het bedrijfsleven en het onderwijs aan elkaar door 
middel van bijeenkomsten. Binnen de opzet van een Brede School voor het voortgezet on-
derwijs speelt ook het bedrijfsleven een rol. De samenwerking tussen het onderwijs en het 

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/ouders-van-kinderen-met-vrijstelling-van-leerplicht-voelen-zich-machteloos
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/ouders-van-kinderen-met-vrijstelling-van-leerplicht-voelen-zich-machteloos
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/ouders-van-kinderen-met-vrijstelling-van-leerplicht-voelen-zich-machteloos
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hierbij spelen, zowel voor de eigen werknemers, 
het onderwijsveld en het bedrijfsleven? En wat 
wordt nu al gedaan?  

bedrijfsleven wordt tevens meegenomen in de IKC-visie. 

R B PvdA07
a 

33, 34, 35 / openbaar 
groen en (openlucht) 
recreatie 

a. Een onderdeel van het onlangs aangenomen 
Actieplan Luchtkwaliteit is dat er meetapparatuur 
ter beschikking wordt gesteld aan inwoners. Op 
welke wijze(n) kunnen inwoners die willen gaan 
meten dit aan de gemeente kenbaar maken?  

b. Zijn er criteria waaraan zij moeten voldoen en zo 
ja, welke? 

a. Er zal een algemene oproep worden geplaatst in de Blauwkai. Verder worden via de wijk-
overleggen mensen opgeroepen om zich aan te melden. 

 
 
 
b. Nee, we gaan het zo inrichten dat er geen specifieke (technische) kennis nodig is. We 

zorgen voor een goede instructie. 
R B PvdA07

b 
33, 34, 35 / openbaar 
groen en (openlucht) 
recreatie 

c. Raad en college zijn eerder dit jaar gemaild door 
een inwoner die graag een hondenspeelveld aan 
de Geerlaan zou willen realiseren. In hoeverre 
wordt deze wens bij het onderzoek naar uitlaat-
voorzieningen voor honden betrokken?  

d. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat langs de 
A15 een (extra) struiklaag wordt aanplant. Op wel-
ke termijn wordt dit uitgevoerd?  

e. Diverse inwoners klagen erover dat er te weinig 
afvalbakken in de Crezéepolder staan. Is dit bij u 
bekend en zo ja, welke actie wordt hierop onder-
nomen? 

f. Worden gekapte bomen in alle gevallen een op 
een terug geplant? Zo nee, in welke gevallen niet? 

g. Is het uitgangspunt dat gekapte bomen in beginsel 
worden teruggeplant in de wijk waar zij zijn ge-
kapt? Waarom wel/niet? 

 
 
h. In welke beleidsregel(s) en/of –stuk(ken) is de 

herplantplicht van bomen vastgelegd? In de APV 
lijkt te worden uitgegaan van een discretionaire 
bevoegdheid van het ‘bevoegd gezag’ (art. 4:11). 

i. Wat is de reden dat Ridderkerk in tegenstelling tot 
veel andere gemeenten niet meer over een bo-
menverordening beschikt? 

c. Voor het realiseren van een hondenspeelveld aan de Geerlaan is momenteel geen budget 
beschikbaar. Om deze reden is het verzoek niet bij bedoeld onderzoek betrokken. 

 
 
 
d. RWS, Waterschap en Staatsbosbeheer hebben hierover afgesproken gemaakt. Voor 31 

december 2018 wordt de extra struiklaag door Staatsbosbeheer geplant. 
 
e. De Crezéepolder is eigendom van de Provincie en wordt binnenkort overgedragen aan het 

Zuid Hollands Landschap. Over hun beleid ten aanzien van afvalbakken zal met hen con-
tact worden opgenomen.  

 
f. Nee bomen worden niet teruggeplant als er kabels en leidingen liggen en als blijkt dat de 

locatie zich niet leent als locatie voor een boom. Denk aan dicht bij gevels enz. 
g. Nee herplant is niet wijk gebonden. Wel wordt er in het algemeen gekeken zo dicht mogelijk 

van de gekapte boom te herplanten. Uitgangspunt is dat bomen 1 op 1 worden terug ge-
plant. Indien dit niet mogelijk is, wordt elders compensatie gezocht. Vanwege (aanvullend) 
onderzoek op grond van Flora- en Fauna wetgeving, is onduidelijk wanneer RWS tot kap 
van de bomen overgaat. 

h. en i. Algemene toelichting op de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2007: De 
bomenverordening en de speelautomatenverordening zijn ingevoegd in de APV. Hiermee 
zijn de voornaamste verordening waarbij het gemeentebestuur beleidsvrijheid heeft en die 
in relatie staan tot de openbare ruimte, overzichtelijk in één verordening opgenomen.  

R B PvdA08 35 / cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

Wat is de reden dat de cultuursubsidies volgend jaar 
worden geëvalueerd? 

Wij evalueren de subsidiecriteria in het kader van de ontwikkeling naar vraaggerichte cultuur-
educatie. Tijdens de commissie Samen Leven 6 september jl. is het onderwerp besproken.  

R B PvdA09 35 / sportbeleid en 
activering 

a. Op welke wijze worden inwoners betrokken bij het 
onderzoek naar de mogelijkheden om te sporten 
en/of te bewegen in de buitenruimte? 

b. De aan- en inbesteding hebben geleid tot de nodi-
ge veranderingen bij SenW, onder andere in de 
programmering en de inzet van personeel. Voor 
een deel zijn de effecten van deze veranderingen 
nog ongewis. Is het gelet hierop een idee om de 
besparing die is geboekt op sportbeleid- en active-
ring te reserveren voor eventuele aanpassingen 
als op een later moment blijkt dat SenW de presta-

a. Dit gaan we per gebied bekijken. De wens van bewoners wordt zeker meegenomen.  
 
 
b. Wij verwachten dat het  budget voldoende is voor exploitatie van SenW en de activiteiten 

van Facet. Mocht blijken dat prestaties achterblijven en/of we vanuit de gemeente extra ac-
tiviteiten wensen, dan kan bijstelling van budget overwogen worden. Wij volgen daarbij het 
reguliere proces. Een reservering treffen is niet gebruikelijk. 
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ties onverhoopt niet gaat halen? Waarom 
wel/niet? 

R B PvdA10 38 / jeugd(hulp) a. Hoeveel jongeren (< 27j) met schulden zijn be-
kend bij de gemeente? 

b. Wat is de gemiddelde schuld van deze jongeren? 

a. Er zijn 12 jongeren tot 27 jaar bekend bij onze uitvoerder PLANgroep. Op dit moment be-
vinden zich daarnaast nog 4 jongeren in de intake.   

b. De gemiddelde schuld betreft € 19.966. 
R B PvdA11 41 / wijkteams Hoe zorgt u ervoor dat u bij de te organiseren net-

werkbijeenkomsten de juiste doelgroep(en) bereikt? 
De wijkteams zijn inmiddels ingebed in de Ridderkerkse samenleving en kennen haar netwerk-
partners. Afhankelijk van thematiek wordt gericht uitgenodigd.  

R B PvdA12
a 

44 / zorg en welzijn a. Hoe pakken de maatregelen uit om de zorgval 
voor mensen in de Wlz te verminderen? Zijn deze 
voldoende of zijn aanvullende maatregelen nodig? 

 
b. Hoeveel trapliften zijn in 2017 geweigerd vanwege 

voorzienigheid?  
(http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/noordenvel
d-in-de-fout-met-traplift.222351.lynkx) 

c. Vinden er veranderingen plaats in de voorwaarden 
waaronder inwoners wel of niet van de collectieve 
zorgverzekering voor minima gebruik kunnen ma-
ken en zo ja, wat zijn die veranderingen? 

d. Aanbesteding bij zorg en begeleiding is niet nodig. 
Veel gemeenten doen het daarom niet. Op welke 
gebieden van de programma’s 7 en 8 zet de ge-
meente in op aanbesteding?  

(https://www.zorgwelzijn.nl/jan-telgen-aanbesteden-
hoeft-helemaal-niet/) 

a. Deze maatregelen zorgen ervoor dat mensen meer zorg kunnen krijgen in de Wlz dan 
voorheen het geval was. Het verschil in eigen bijdrage is er echter niet mee opgelost. De 
maatregelen zijn ingegaan op 1 juli 2018, in hoeverre ze voldoende zijn is op dit nog niet 
bekend.  

b. Dit wordt niet geregistreerd in het registratiesysteem. 
 
 
 
c. Er vinden geen veranderingen plaats. 
 
 
 
d. Voor zowel de lokale jeugdhulp als de specialistische jeugdhulp (regionaal) heeft in 2017 

een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Binnen de Wmo is begeleiding en huishou-
delijke hulp niet aanbesteed maar ingekocht via bestuurlijk contracteren. Voor de Wmo 
voorzieningen heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden in 2016/2017. 

R B PvdA12
b 

44  zorg en wel-
zijn 

e. De gemeente heeft in de vorige raadsperiode 
uitgesproken een inclusieve gemeente te willen 
zijn (uitvoering VN-gehandicaptenverdrag). Hoe 
ziet de lokale inclusie agenda eruit en wat zijn de 
doelstellingen voor 2019? 

f. In hoeverre voldoet Ridderkerk nu aan de Agenda 
22 (VN-verdrag)?  

e.   Doelstellingen inclusie agenda zijn: 
1. Het VN verdrag inbedden in nieuw en bestaand beleid.  
2. Bewustwording van de inwoners dat iedereen mee moet kunnen doen.  
3. Het Inclusie Panel Ridderkerk heeft hierbij een ondersteunende rol.  

 
f.    Hiermee voldoet Ridderkerk aan de Agenda 22.     

R B PvdA13 44 / huishoudelijke 
hulp 

a. De gemeente heeft voor de facturering van de 
huishoudelijke hulp een Arnhemse bedrijf gecon-
tracteerd dat de site BARdichtbij beheerd en het 
klantcontact via zijn eigen callcenter in Arnhem af-
handelt. Hoeveel krijgt dit bedrijf betaald?  

b. Welke andere projecten/ taken (zoals kwaliteits-
controle) werden/worden door dit bedrijf uitge-
voerd? Wordt het daarvoor apart gecompenseerd 
en zo ja, voor welk bedrag?  

c. Wat is het totaal aan gelden dat dit bedrijf in 2017 
en in de eerste helft van 2018 in de gemeente 
Ridderkerk heeft verdiend? 

d. Bij het klanttevredenheidsonderzoek werden klan-
ten niet in staat gesteld zelf het cijfer te bepalen 
maar werd dit ingevuld door een medewerker van 
BARdichtbij. Is dit inmiddels bijgesteld en zo ja, op 
welke wijze? 

e. Bij het klanttevredenheidsonderzoek zorgde het 

a. € 46.770,24 (exc. BTW) euro per jaar.  
 
 
 
 
b. Het bedrag genoemd onder punt a. is inclusief de uitvoer van de telefonisch afgenomen 

Klanttevredenheidsonderzoeken, maar exclusief de uitvoer van de schouwen. De kosten 
per schouw bedragen € 91,63  (exc. BTW). De kosten betreffen jaarlijks ± € 16.500. 
 

c. Over 2017 betroffen de uitgaven € 46.770,42 + € 17.273. 
 € 64.043,42  (excl. btw). Over 2018 betroffen de uitgaven tot dusver € 15.521 (de afreke-
ning voor de reguliere dienstverlening vindt einde jaar plaats) 

d. De klant geeft zelf het cijfer per vraag. Wanneer de klant geen cijfer wil geven maar een 
omschrijving geeft, wordt de klant gevraagd welk cijfer past bij deze omschrijving. Wanneer 
de klant hierop geen antwoord kan formuleren, wordt door de medewerker van BAR-dichtbij 
een voorstel gedaan om in een cijfer de beschrijving van de klant weer te geven. Wanneer 
dit laatste het geval is, wordt de klant gevraagd of hij/zij het eens is met deze vertaling. 

e. Er zijn sinds invoering geen aanpassingen gedaan in de teksten/vraagstelling. Wij hadden 
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begrip 'hulp' voor onduidelijkheid. Met het woord 
hulp kan zowel de huishoudelijke medewerkster 
als de geboden ondersteuning worden bedoeld. 
Een cliënt moet dan heel alert zijn bij het beant-
woorden van de vraag "Bent u tevreden over de 
hulp?" wanneer men tevreden is over de huishou-
delijk medewerkster maar niet over de geboden 
ondersteuning omdat die vanwege tijdgebrek in 
gebreke bleef. 
Zijn de vraagtechnieken inmiddels verbeterd en zo 
ja, op welke wijze? 

tot u deze vraag stelde geen signalen gekregen dat de vraagstelling onduidelijk is. 
 
 

 

R B PvdA14 51 / begeleide en 
arbeidsparticipatie 

a. Recent is het Darius ingeschakeld om met men-
sen met een participatie uitkering te spreken die 
de gemeente niet goed in beeld had en of recent 
had gesproken. Hoeveel mensen zijn opgeroepen 
en hoeveel mensen zijn daadwerkelijk geïnter-
viewd? 

b. Hoeveel mensen kunnen relatief eenvoudig naar 
werk worden begeleid? 

c. Hoeveel heeft de inzet van Darius de gemeente 
gekost? 
  

d. Zijn er inmiddels meer klantmanagers aangesteld 
zodat de gemeente zelf voldoende capaciteit heeft 
om de doelgroep te spreken? Zo ja, hoeveel? Zo 
nee, waarom niet en op welke termijn gebeurt dit 
alsnog? 

Sinds de invoering van de Participatiewet gebruiken wij een intake- en diagnose-instrument van 
Dariuz: de Wegwijzer. Dit instrument wordt ook ingezet voor de klanten die niet voldoende in 
beeld waren, door inzet van een zogenaamde ‘Taskforce’. 
 
a. Er zijn 196 mensen uitgenodigd en 135 hebben we gesproken.   

 
b. We verwachten de uitkomsten van deze inhaalslag eind 2018. 

 
c. Voor het gebruik van Dariuz worden jaarlijkse en eenmalige kosten gemaakt. De jaarlijkse 

kosten bedragen circa 500 euro per klantmanager. De eenmalige kosten bedragen 650 eu-
ro per klantmanager. 

d. Om de klanten in beeld te krijgen is met de extra investering in het sociaal domein tot 1 
december het aantal klantmanagers met 7 klantmanagers uitgebreid naar 14 klantmana-
gers (werk) in totaal.  

R B PvdA15 56 / duurzaamheid U zet in op uitfasering van het aardgas. In 2012 is op 
vragen van toen nog D66/GroenLinks geantwoord dat 
er in de gemeente ook een ontmoedigingsbeleid wordt 
gevoerd ten aanzien van rookkanalen. Zo zouden er 
rond die tijd woningbouwprojecten zijn gerealiseerd 
waarbij in overleg met projectontwikkelaars woningen 
zijn gerealiseerd zonder rookkanaal. Is dit nog steeds 
het geldende beleid? Waarom wel/niet? 

Dit was destijds een gedachtenlijn, maar er is nooit beleid opgesteld om dit te ontmoedigen. Wel 
zijn in het Bouwbesluit wettelijke eisen gesteld aan rookkanalen en we hanteren de toolkit ‘hout-
stook’. We geven daarnaast voorlichting aan burgers over houtstook in samenwerking met 
omliggende gemeenten als Alblasserdam, Dordrecht, Zwijndrecht en Barendrecht. 

R B PvdA16 56 / riolering a. Het terrein rond het rioolgemaal in de Poesi-
atstraat is eindelijk ingericht. Inmiddels staat het 
onkruid echter hoog. Wie is verantwoordelijk voor 
het onderhoud en waar kunnen omwonenden te-
recht met hun klachten? 

b. Wat is de reden dat de vervanging van het riool-
gemaal aan de Westmolendijk is uitgesteld? Wat 
is de nieuwe planning? 

a. Het inrichten van het terrein rondom het gemaal is in de afrondende fase. Naar verwachting 
wordt in november de beplanting aangepakt. De gemeente is verantwoordelijk voor het on-
derhoud. De bewoners kunnen via diverse kanalen hun vragen, klachten e.d. melden zoals 
via de gemeente app, website en/of bellen naar het KCC. 
 

b. Om de afvoer van afvalwater uit het gebied ten westen van de Ringdijk en ten Noorden van 
de Havenstraat te verbeteren wordt een plan voorbereid om de riolering in de achtertuinen 
van de Westmolendijk te vervangen door een grotere diameter om daarmee het afvalwater 
richting PC Hooftstraat te kunnen afvoeren. Onlangs is het riool geïnspecteerd aan de ach-
terzijde van de Westmolendijk. Op basis van de inspectiegegevens wordt een advies opge-
steld. Vanwege de samenhang met andere rioolwerken in het centrum is enige vertraging 
ontstaan. 

R B PvdA17 
a 

59 / ruimtelijke ontwik-
keling en wonen 

a. Wat is de reden dat de verkoop van de woningen 
die in de Driehoek worden gebouwd met een jaar 
wordt uitgesteld?  

a. Eerst heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Daarna is met de winnaar van die aanbe-
steding begonnen met een uitwerking van de stedenbouwkundige verkaveling en de in-
richting. Beide worden uiteindelijk vertaald in een bestemmingsplan, die een doorlooptijd 
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b. In hoeverre wordt met de bouw van deze wonin-

gen het tramtracé geblokkeerd? 

van ongeveer een jaar heeft. Pas als de gemeenteraad dat bestemmingsplan vaststelt, de 
behandeling is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019, kunnen we een omge-
vingsvergunning voor bouwen afgeven.  

b. Een tramtracé is niet aanwezig. Wel een reservering daarvoor. We ontwikkelen op dit mo-
ment een visie op hoogwaardig openbaar vervoer voor Ridderkerk en de regio.  

R B PvdA17
b 

59 / ruimtelijke ontwik-
keling en wonen 

c. De ovonde bij Nieuw Reijerwaard is van de baan. 
Betekent dit dat er op dit moment feitelijk geen 
(vastgesteld) plan is voor de ontsluiting? 

d. Nagedacht wordt over een (complexe) kruising 
met verkeerslichten als alternatief voor de ovonde. 
Welke stappen zijn tot nu toe genomen om dit al-
ternatief uit te werken en hoe ziet de (globale) 
planning er verder uit?  

e. Op welke wijze worden omwonenden en de raad 
betrokken bij de alternatieve ontsluiting? Welke 
rechtsbescherming staat er voor omwonenden 
open tegen de alternatieve ontsluiting? 

f. Betekent een alternatieve ontsluiting dat er ook 
een nieuwe MER moet worden uitgevoerd? Waar-
om wel/niet? 

g. Eerder is aangegeven dat de maximum snelheid 
op de Verbindingsweg op termijn verlaagd wordt 
tot 50 km/u. Heeft de alternatieve ontsluiting ge-
volgen voor dit voornemen en zo nee, wanneer 
wordt de maximumsnelheid verlaagd? 

h. Is het college bekend dat een deel van de openba-
re verlichting op de Voorweg al langere tijd defect 
is? Is het college bereid de verantwoordelijke in-
stantie hierop aan te spreken en te vragen om op 
korte termijn actie te ondernemen?  

i. Wanneer wordt de extra grond die aan bewoners 
is toegezegd overgedragen? 

c. De ovonde heeft nooit de status van een (vastgesteld) plan gehad. De ovonde is in het PIP 
genoemd als oplossing voor de IJsselmondse knoop. De GR had een ovonde net zoals nu 
is gebeurd met de dubbele kruising moeten uitwerken naar een definitief ontwerp.  

d. Door de GRNR is in een ontwerp gemaakt voor de ontsluiting (IJsselmondse Knoop). Dit 
ontwerp is ambtelijk afgestemd met het Waterschap, de gemeentes Rotterdam, Barend-
recht en Ridderkerk. De voorkeursvariant wordt behandeld in het DB van de GRNR in okto-
ber 2018. Na vaststelling van de voorkeursvariant wordt dit verder uitgewerkt naar een be-
stek. Oplevering is gepland in 2022. 

e. De omwonenden worden door de GR via informatiebijeenkomsten op de hoogte gehouden 
over de voortgang van de projecten. Omdat de dubbele kruising evenals een ovonde past 
binnen het PIP, is dezelfde rechtsbescherming van toepassing.  

f. De voorkeursvariant past binnen de contouren van het PIP. Hier hoeft geen nieuwe MER 
procedure voor worden uitgevoerd.  
 
 

g. Het ontwerp heeft geen invloed op de snelheid op de Verbindingsweg. De maximum snel-
heid wordt pas verlaagd als de reconstructie van de Verbindingsweg is afgerond. 

 
 
 
h. De storing aan de openbare verlichting is bekend. Het beheer en onderhoud ligt bij het 

Waterschap. Wij hebben het Waterschap geïnformeerd en verzocht actie te ondernemen.  
 
 
 
i. De extra grond is vanaf augustus feitelijk in gebruik gegeven aan de bewoners. De notari-

ele overdracht vindt uiterlijk plaats in november 2018. 
R B PvdA18 59 / Omgevingswet a. Op een aantal thema’s en aspecten is in de om-

gevingsvisie geen visie geformuleerd. Deze zijn 
doorgeschoven naar de uitvoeringsfase. Is het de 
bedoeling dat deze thema’s alsnog worden voor-
zien van een visie? Zo ja, op welke termijn? Zo 
nee, waarom niet?  

b. Op welke wijze wordt de participatie van inwoners 
bij de uitwerking van deze thema’s (en aspecten) 
geborgd?  
 

c. In het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven 
dat het ambtelijk traject van de totstandkoming 
van de omgevingsvisie wordt geëvalueerd. Is dit 
inmiddels gebeurd ? Zo ja, wat waren de belang-
rijkste conclusies? Zo nee, op welke termijn ge-
beurt dit alsnog?  

a. Het is niet zo dat er geen visie is geformuleerd. Voor sommige thema’s zijn wel nadere 
onderzoeken opgenomen. Deze onderzoeken  worden de komende jaren uitgevoerd. De 
uitvoeringsfase is een uitwerking van de visie. Indien een thema niet is benoemd, kan deze 
alsnog nader worden uitgewerkt, omdat het uitvoeringsprogramma een dynamisch pro-
gramma is. Het bijstellen en bijsturen van dat programma is mogelijk. 
 

b. Ieder thema (en aspect) kent zijn eigen uitwerking. Bij iedere aparte uitwerking zal sprake 
zijn van participatie. De vorm van die participatie wordt bij iedere uitwerking nader bepaald. 
Zoals is afgesproken bij de vaststelling wordt de raad ook bij de uitwerking van thema’s be-
trokken.  

c. Nee, we gaan die evaluatie in 2018 starten. 
 

R B PvdA19 81 / belastingcapaciteit Hoe groot is de onbenutte belastingcapaciteit in mil-
joenen per jaar ten opzichte van het landelijk gemid-

Uitgaande van het aantal huishoudens van 21152 en het verschil in woonlasten ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde (721-663) komt men op een onbenutte belastingcapaciteit van   
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delde? € 1.226.800. 

R B PvdA20 86 / speelterreinen Voldoet elke wijk in Ridderkerk aan de Jantje Beton 
norm van minimaal 3% speelruimte? Zo nee, welke 
wijk(en) niet? 

Nee. Met de raadsinformatiebrief van 1 april 2016 bent u geïnformeerd over de evaluatie Uit-
voeringsplan Speelruimte Ridderkerk. Hierin is kort ingegaan op de 3% norm. In de evaluatie is 
een wijkanalyse gemaakt. Op basis van de demografische gegevens zijn de wijken beoordeeld 
op de aanwezige speelruimten, de aantallen kinderen en de leeftijden. Per wijk is hierin aange-
geven of voldaan wordt aan het uitvoeringsplan speelruimten. De 3% norm is hierbij niet meer 
gehanteerd.  

R B PvdA21 99 / verbonden partijen Kan de raad jaarlijks middels een RIB worden geïn-
formeerd over de klachten die vanuit Ridderkerk bij de 
DCMR worden ingediend? Het gaat dan met name om 
het aantal klachten en de onderwerpen waarop deze 
betrekking hebben. 

Deze ontvangt u al. Jaarlijks ontvangen we van DCMR de eindverantwoording. Deze wordt aan 
de gemeenteraad aangeboden met een raadsinformatiebrief. De RIB met de verantwoording 
over 2017 wordt momenteel opgesteld en op korte termijn aan uw raad toegezonden. 

R B PvdA22 117 / personeelslasten Hoeveel oud-wethouders ontvangen wachtgeld en 
hoelang hebben zij hier bij gelijkblijvende (persoonlijke) 
omstandigheden recht op? 

Het aantal oud-wethouders dat een wachtgelduitkering ontvangt is 1. Dit is maximaal tot 1 au-
gustus 2021. 

R B PvdA23 121 / stand van de 
reserves 

Wat was de stand van de reserves op 1 januari 2010 
en 1 januari 2014? 

De stand van de reserves op 1/1/2010 was  
€ 61.805.700 en op 1/1/2014 € 62.292.700. (Zie jaarrekeningen 2010 en 2014). 

R T PvdA24 14 / samenkracht en 
burgerparticipatie 

a. Wanneer is besloten dat de Stichting Open Limo-
nade €25.000 subsidie ontvangt in 2018?  

 
 
b. Wat gaat zij daarvoor doen in 2018 en wat heeft zij 

tot nu toe gedaan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c. De PvdA Ridderkerk heeft al eerder aangegeven 
groot voorstander te zijn van een kinderraad en 
een kinderburgemeester. Barendrecht heeft al een 
kinderburgemeester. De Stichting heeft daarbij 
geholpen. Gaat zij hier ook in Ridderkerk mee hel-
pen? Waarom wel/niet?  

a. In het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2016-2020 is voor de jaren 2018 en 2019 € 25.000,- 
opgenomen voor kinder- en jeugdparticipatie. Daarbij is aangegeven dat de gemeente de 
coördinatie van kinderparticipatie aan één organisatie zal overlaten. Stichting Open Limo-
nade is daarvoor als partij aangewezen. 

b. Stichting Open Limonade wordt voor het jaar 2018 en 2019 ingezet om Kinder-
/jeugdparticipatie te stimuleren en op de kaart te zetten in de gemeente Ridderkerk. 
In 2018 heeft Stichting Open Limonade een startbijeenkomst georganiseerd om het ver-
trekpunt en de wensen van de gemeente Ridderkerk goed in kaart te brengen. 
Om de input te verbreden en kinderen vanuit de gemeente te betrekken bij vraagstukken én 
te achterhalen wat er bij hen speelt, wordt vervolgens ingezet op een algemeen jeugdparti-
cipatietraject voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, ouders en maatschappelij-
ke partners.  
De voorbereidingen voor dit traject vinden in het najaar van 2018 plaats. De daadwerkelijke 
uitvoering start begin 2019. 
Stichting Open Limonade is in 2018 aanvullend betrokken bij het laten meedenken van kin-
deren over het centrumgebied. Dit heeft plaatsgevonden tijdens de Daadwerkelijk in de 
Buurt dag voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen de Klimop en de Dr. 
Schaepmanschool. 

c. De wens voor een Kinderburgemeester in Barendrecht kwam voort uit de projecten van 
Stichting Open Limonade in Barendrecht en was een wens vanuit de kinderen zelf. Mocht 
deze wens ook naar voren komen uit het participatietraject in Ridderkerk, dan wordt dit ver-
der onderzocht. 

R T PvdA25 15 / afval Buurtpreventie Bolnes zijn twee blikvangers toegezegd 
om de hoeveelheid zwerfafval met name bij de stop-
lichten te verminderen. Wanneer worden deze ge-
plaatst?  

De afvalbakken, blikvangers worden het vierde kwartaal 2018 geplaatst.  

R T PvdA26 16 / investeringen a. In het Investeringsoverzicht zijn de sloopkosten 
van de Beverbol niet opgenomen. Betekent dit dat 
de Beverbol blijft staan? Waarom wel/niet? 
 
 

a. De geraamde sloopkosten voor de Beverbol (€ 141.000) zijn geen investering en zodoende 
niet opgenomen in het investeringsoverzicht. De sloopkosten zijn onderdeel van de lasten 
op programma 6 Cultuur, Sport en Groen. De sloopkosten en extra afschrijving van de res-
tant boekwaarden worden gedekt uit de reserve IAP. Met de actualisatie van het IAP wordt 
begin 2019 ook de toekomst van sporthal De Beverbol duidelijk.  
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b. Wat is de reden dat de bouw van de gladheidbe-
strijdingsfaciliteit vertraging heeft opgelopen?  

b. Door aantrekking van de markt bleek dat de inschrijvingen op de aanbesteding te hoog 
waren i.r.t. het beschikbare budget. Om een lagere prijs te realiseren heeft er een consulta-
tie plaatsgevonden waardoor de aanbestedingsprocedure moest worden verlengd en de 
gunning later heeft plaatsgevonden.  

R T PvdA27 22 e.v. / prestatie-
indicatoren 

Welke inspanning wordt geleverd om de cijfers zo 
actueel mogelijk en compleet aan te leveren? Zie bijv.: 
nr. 77 en 78.  

De meest actuele cijfers zijn opgenomen die bij de bron beschikbaar waren. Bij de meeste van 
de verplichte indicatoren zijn we afhankelijk van onderzoeken die door derden worden uitge-
voerd. Vanuit de VNG wordt gemonitord of indicatoren nog wel, landelijk, actueel zijn. 

R T PvdA28 58 / uitstroom naar 
werk als % van het 
klantenbestand 

a. De uitstroom naar werk daalt. Veel mensen in de 
bijstand zouden geholpen zijn met scholing. Bijv. 
om laaggeletterdheid tegen te gaan, de arbeids-
kansen te vergroten en/of de arbeidsmoraal te be-
houden. Hoeveel personen in de bijstand hebben 
(tot nu toe) in 2018 een tegemoetkoming ontvan-
gen voor scholing op maat?  

b. Hoeveel mensen hebben scholing ontvangen in de 
algemene ingekochte trajecten? 

a. In 2018 hebben 3 personen een individuele studietoeslag ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
b. 101 klanten hebben scholing gekregen, en  4 een opleiding met een baangarantie. 
 
Via algemeen ingekochte trajecten volgen 3 klanten een alfabetiseringstraject, 34 klanten een 
taaltraject, en 4 een BBL-traject.  

R B SGP01 16 prestatie indicato-
ren 

Het algehele beeld van de prestatie-indicatoren laat 
een redelijk positief beeld zien. Alleen de waardering 
van ondernemers lijkt structureel achter te blijven. 
Heeft u daar een verklaring voor? 

Deze meting dateert van 2016 en heeft betrekking op de periode ervoor (2015 en eerder). Met 
ingang van 2016 is de capaciteit en inzet voor ondernemers uitgebreid en de zichtbaarheid van 
Economie vergroot. Het effect van die inspanningen is nog niet zichtbaar in dit cijfer. (zie LR10) 

R B SGP02 17, Wet private bor-
ging 

Deze ontwikkeling noemt u onder het programma 
veiligheid (en bij het programma ruimtelijke ontwikke-
ling en wonen). Welke specifieke risico’s of kansen ziet 
u bij de invoering van deze wet m.b.t. de veiligheid? 

Het risico bestaat dat de kwaliteitsborger in het nieuwe stelsel oppervlakkig zal toetsen en toe-
zichthouden. Immers, een kwaliteitsborger die te strak de regels laat naleven, zal een volgende 
keer door een professionele vergunninghouder of aannemer niet meer worden ingeschakeld als 
borger.  

R B SGP03 18, Veilige horeca Hiervoor wilt u bereiken dat u de uitbaters van horeca-
ondernemingen “in beeld heeft”. Betekend dit dat u 
alleen wilt weten wie het zijn of behelst “in beeld heb-
ben” ook nog een zekere vorm van interactie tussen 
gemeente en uitbaters van horecaondernemingen?  

‘In beeld hebben’ moet breder worden gezien. De vergunningen worden door de burgemeester, 
in een persoonlijk overleg, overhandigd aan de uitbater. Tevens hebben de wijkregisseurs, de 
horecaboa’s en de wijkagenten veelvuldig contact met uitbaters in hun reguliere werkzaamhe-
den. Er volgt nog een horecaoverleg met de burgemeester en de portefeuillehouder economie. 

R B SGP04 26 + 53 trend econo-
mische zaken vs. 
kosten programma 
Werk 

Het CPB verwacht een daling van de werkeloosheid 
van 4,9% in 2017 tot 3,4% in 2019. Dat is een daling 
van ruim 30%. De kosten voor inkomens regelingen 
waren in 2017 bijna 15 miljoen. Voor 2018 en 2019 
wordt ruim 15 miljoen begroot. Waarom dalen deze 
kosten niet in lijn met de verwachte dalende werke-
loosheid? 

Bij de begroting is ook rekening gehouden met een indexering van de uitkeringslasten. 
 
Bovendien is het effect van een aantrekkende economie altijd pas met een vertraging terug te 
zien in het uitkeringsbestand van gemeenten (dat geldt landelijk). Mensen met een werkloos-
heidswetuitkering en nieuwe werkzoekenden profiteren het eerst van een aantrekkende econo-
mie. Dat is in het verleden zo gebleken en dat blijkt ook nu. 
 
Landelijk is de daling van het uitkeringsbestand eind vorig jaar al ingezet. In Ridderkerk begint 
het effect van de dalende werkloosheid inmiddels ook zichtbaar te worden door een stabilisering 
van het uitkeringsbestand. 
 
Met de extra investering in het sociaal domein waartoe de gemeenteraad in juni heeft besloten, 
verwachten we dit door te kunnen zetten tot een daling van het uitkeringsbestand. 

R B SGP05 34, Landschapstafel Het streven is om op 1 januari 2019 een nieuwe sa-
menwerkingsvorm voor de Landschapstafel te hebben. 
Welke verplichtingen brengt dit met zich mee en welke 
kosten zijn hiermee voor Ridderkerk gemoeid? 

Dit betreft een voortgang van de huidige samenwerking. Er komen geen nieuwe verplichtingen 
of kosten bij. De huidige verplichtingen en kosten zijn: 
- Een jaarlijkse bijdrage van €0.50 per inwoner  
- 200 uur ambtelijke inzet per jaar 

R B SGP06 53, Inkomensregelin-
gen 

Ridderkerk legt miljoenen bij op de inkomensregelin-
gen. De Lasten inkomensregelingen (2019) zijn  

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de kosten, baten en het verschil daartussen voor 
de twee jaren 2018 en 2019. 
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€ 15.593.000,= en de baten  
€ 11.999.200,=. 
Kan een overzicht verstrekt worden van de subposten 
waaruit deze posten zijn opgebouwd? 

 
R B SGP07 69, Tarieven 2019 Als de inschatting is dat de waarde van niet-woningen 

gelijk blijft zou dan het OZB percentage van niet-
woning niet een kleine stijging moeten laten zien i.p.v. 
een daling? Er vanuit gaande dat de lasten een stijging 
laten zien gelijk aan de inflatiecorrectie. 

De verwachting is dat de WOZ-waarden van de bestaande niet-woningen niet zullen stijgen ten 
opzichte van vorig jaar. Bij de tarievenberekening is echter rekening gehouden met een areaal-
uitbreiding door nieuwbouwprojecten. Deze areaaluitbreiding zorgt voor een toename van de 
totale WOZ-waarde van de niet-woningen. Dit heeft tot gevolg dat het tarief een daling laat zien.  

R T SGP08 08 / inhuur toezicht-
houders fietsenstalling 

Door een stagnatie van het aantal aanmeldingen van-
uit Participatie is er een tekort aan toezichthouders 
voor de fietsenstalling en worden extra kosten voor 
externe inhuur gemaakt. 
a) Hoeveel potentieel is er vanuit Participatie be-

schikbaar?  
b) Wat is de oorzaak dat de aanmeldingen achterblij-

ven?  
 
c) Welke actie kan worden genomen om aanmelding 

te bevorderen? 

 
 
 
 

a) Dit potentieel zijn we momenteel in kaart aan het brengen (zie ook het antwoord op vraag 
PvdA14). 

b) Niet al het potentieel was in beeld. Daarnaast wordt bij de klanten die in beeld waren de 
afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter, waardoor we andere instrumenten inzetten die 
meer passend zijn voor de huidige doelgroep. 

c) Met de afdeling Beheer en onderhoud zijn hierover afspraken gemaakt. Mensen die recent 
gesproken zijn, die bijna jobready zijn en fysiek daartoe in staat zijn, worden op korte ter-
mijn aangemeld voor een werkervaringsplaats. 

R T SGP09 10, Wmo begeleiding 
en overige in natura 

Wat moet worden verstaan onder ‘toename van de 
complexiteit van de maatschappij’? 

Dat het dagelijks leven moeilijker lijkt te worden voor een deel van de inwoners. Er wordt relatief 
meer regie gevraagd van mensen, door bijvoorbeeld digitalisering, automatisering en social 
media.   

R T SGP10 24, laaggeletterdheid Waarom zijn er geen recentere cijfers dan die van 
2013? 

Zie antwoord Bo1 08. 

R T SGP11 26, mantelzorgers  Laag percentage a.g.v. verkeerde vraagstelling! Kunt u 
aangeven wat er qua vraagstelling fout is gegaan? 

De vraag is opgenomen in een algemene enquête (Burgerpeiling). De vraag wordt daardoor 
aan de gemiddelde inwoner gesteld waaronder slechts een klein deel mantelzorgers is.  

R B VVD01 Blz. 11 bij B onder 
kopje Burgerzaken 

De werkzaamheden zijn toegenomen. Hoe vaak per 
jaar komt het in Ridderkerk voor dat tegen huwelijks-
dwang moet worden opgetreden en hoeveel tijd vergt 
dat van de organisatie? 

De toename van werkzaamheden hebben betrekking op het tegengaan van diverse soorten van 
fraude. Waaronder huwelijksdwang. Door de digitalisering van gemeentelijke producten komt de 
burger steeds meer op afstand. Dit vraagt scherper te toetsen op de risico’s. Het is nog niet 
voorgekomen dat er opgetreden moest worden tegen huwelijksdwang. 

R B VVD02 Blz. 12 bij D onder 
kopje Burgerzaken 

Er staat dat onze dienstverlening ‘kwalitatief’ is. Wat 
wordt daarmee bedoeld? Kwalitatief wat? 

Hier wordt bedoeld kwalitatief van hoog niveau. 

R B VVD03 Blz. 14 onder Burger-
zaken 8ste bullet 

Er staat dat we oog hebben voor privacy en gegevens-
veiligheid. Is dit niet een te zwakke formulering, omdat 
deze zaken volgens wetgeving geborgd moeten zijn? 
Dienen we hier niet gewoon zorg voor te dragen? 

Ja, hier dienen wij zorg voor te dragen. Het waarborgen van gegevensveiligheid en privacy 
vergt een constante inspanning van onze organisatie.  
 

R B VVD04 Blz. 14 bij Modern Real time antwoord geven op vragen. Is dat 24/7? Zo 
ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, welke 'openingstijden' 

Real time betekent dat het KCC tijdens kantoortijden aan inwoners en bedrijven een recht-
streeks antwoord kan geven over de status van hun klantvraag. Dit kan een aanvraag of mel-
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gelden daarvoor? ding zijn. 

R B VVD05 Blz. 19 onder ‘Woon-
last en buurtbemidde-
ling’ laatste zin 

Hoe vaak heeft de burgemeester sinds zij gedrags-
aanwijzingen kan opleggen van deze bevoegdheid 
gebruik gemaakt? 

De burgemeester heeft dit nog niet in hoeven te zetten. Overigens is dit is een uiterst middel.  

R B VVD06 Blz. 23 onder D Heeft u geen grotere ambitie dan een goede ontsluiting 
van centrum en bedrijventerreinen? We moeten toch 
streven naar een goede ontsluiting voor heel Ridder-
kerk? 

Het centrum en de bedrijventerreinen zijn nadrukkelijker benoemt, omdat hier meer activiteiten 
plaatsvinden. Dit leidt vaker tot complexe mobiliteitsvraagstukken dan in bijvoorbeeld woonge-
bieden. Vanzelfsprekend staat het college voor een goede ontsluiting en bereikbaarheid van 
heel Ridderkerk. 

R B VVD07 Blz. 24 bij E onder 
Openbaar vervoer 

Waarom worden onder dit kopje ook niet nadrukkelijk 
de provincie en Drechtsteden genoemd? Graag uitge-
breide uitleg. 

De MRDH en de RET zijn de belangrijkste stakeholders waarmee het vervoer in de regio wordt 
vormgegeven. In de uitwerking van de HOV-visie worden zowel de provincie Zuid-Holland als 
Drechtsteden nadrukkelijk in het proces meegenomen om een solide regionale toekomstvisie 
HOV te hebben voor de corridor Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. 

R B VVD08 Blz. 29 onder Onder-
wijshuisvesting 

Over welke pilot spreken we en op welke wijze was het 
nog verder uit te werken convenant al voldoende dui-
delijk om deze pilot te starten? 

Gemeente en schoolbesturen hebben los van de vraag wie en wanneer renovatiekosten moet 
dragen, besloten rond de scholen De Regenboog en De Noord een pilot te starten. Deze pilot 
moet de kosten van toekomstig onderhoud, aanpassingen, renovatie en nieuwbouw inzichtelijk 
maken. Met deze opbrengst kan tevens en te zijner tijd worden ingespeeld op een mogelijke 
wijziging van de wet naar aanleiding van het convenant. Uit de pilot op zich vloeien geen aan-
spraken voort. 

R B VVD09 Blz. 41 onder Onder-
wijsbeleid en leerlin-
genzaken, derde bullet 

Wat is de opbrengst van deze samenwerking, waar-
door besloten is deze voort te zetten? 

Sinds de start van de wijkteams werken de wijkteams - in de persoon van de schoolcontactper-
soon - samen met de scholen. Daarnaast is er een pilot voor extra contacturen op de scholen. 
De meerwaarde is dat er een betere en meer laagdrempelige samenwerking is tussen onder-
wijs, wijkteam en jeugdgezondheidszorg. Hierdoor worden problemen eerder gesignaleerd. 

R B VVD10 Blz. 42 onder F 6.2 
wijkteams 

Hoe komen we aan het bedrag onder ‘begroting 2018 
na wijziging’? Graag overzicht van bedragen vanaf 
begroting 2018-2021 (1.820.000 euro).  

 
R B VVD11 Blz. 43 nr. 47 Wat is de hier gebruikte definitie van Binge-drinken? Is 

er een overlap tussen het percentage Binge-drinkers 
en het percentage dronken of aangeschoten? Over 
welke leeftijdscategorie spreken wij hier? Hoe heeft 
men deze percentages kunnen vaststellen/hoe hier 
onderzoek naar gedaan? 

Onder binge drinken wordt verstaan het tenminste één maal per maand consumeren van vijf 
standaard eenheden of meer in een periode van twee uur zodat voor een persoon met een 
gemiddeld gewicht een bloed alcohol promillage van 0.8 bereikt wordt. 
Er is overlap in cijfers tussen het percentage binge-drinkers en het percentage dronken of aan-
geschoten. 
Het gaat om cijfers van jongeren die in de vierde klas van het VO in Ridderkerk zitten. De cijfers 
komen uit de jeugdmonitor van GGD Rijnmond (2015). De jeugdmonitor is schriftelijk afgeno-
men. 



 

Raadsvragen fracties gemeente Ridderkerk                                                                                                                                                                                                                                                                              22 
 

Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord 

 

R B VVD12 Blz. 57 tweede regel Graag benoemen welke onderdelen in gang gezet zijn 
en welke onderdelen er heroverwogen gaan worden. 

In het eerste kwartaal 2019 ontvangt u een herzien afvalbeleidsplan ter vaststelling. Zoals aan-
gegeven bij vraag Bo1 21 zijn een aantal zaken al voorbereid. Dit betreffen zaken die goed 
liepen of al gereed waren. De heroverweging zit in de wijze van inzamelen van restafval. 

R B VVD13 Blz. 57 2e alinea Het uitvoeringsprogramma staat ons niet voor de 
geest. Graag ontvangen wij dit uitvoeringsprogramma. 

Deze afspraken zijn op intentionele  basis met de deelnemers gemaakt. Het betreft een over-
gangssituatie. Het zijn nieuwe activiteiten die variëren in het aanpakken van zwerfafval in de 
wijk tot een musical / muziekvoorstelling rondom het thema afvalscheiding of het maken van 
een film door de Kerk uit Bolnes op weg naar duurzaamheid. Kerken voeren het gesprek in hun 
gemeenschap over duurzaamheid, sportverenigingen betrekken hun  (jonge) leden en ouders 
bij het onderwerp.  

R B VVD14 Blz. 59 onder A Bestaande woningen zijn energiezuiniger. Ten opzich-
te van wat of wanneer zijn ze energiezuiniger of wordt 
er bedoeld dat de bestaande woningen energiezuiniger 
gemaakt moeten worden? 

Dit laatste is van toepassing. Om de doelstelling te kunnen bereiken is het verduurzamen van 
de bestaande woningvoorraad essentieel. Daartoe behoort energiebesparing- en opwekking.  

R B VVD15 Blz. 59 onder ‘Regio-
nale ontwikkelingen’ 

In een raadsbesluit is vastgesteld dat het aantal socia-
le woningen wordt verminderd. Gaan de regionale 
ontwikkelingen dit besluit aantasten? 

Op dit moment is dat niet aan de orde (zie voor een nadere toelichting het antwoord op vraag 
CU17). 

R T VVD16 Blz. 24 nr. 29 Leegstand kantoren is aanzienlijk afgenomen. Is hier 
een verklaring voor deze aanzienlijke afname? Hebben 
wij er als gemeente iets speciaals voor gedaan?  

De kantorenleegstand in Ridderkerk was niet dermate groot dat ingrijpen vanuit de gemeente 
direct noodzakelijk was. Wel is meegewerkt aan het omvormen van een kantoorpand naar 
woonruimte. De verdere afname is het resultaat van het aantrekken van de kantorenmarkt als 
geheel. 
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