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Het gaat goed met de economie, er is weer sprake van groei, wat het precies betekent voor Nederland 
en haar inwoners, is niet in paar woorden gezegd.  
Wat in het algemeen wordt bedoeld is de groei van het bruto nationaal product, waar je ook de vraag 
over kunt stellen, voor wie produceren we, en wat hebben de inwoners van Nederland daar aan. 
Duidelijk is wel dat 540.000 werkenden onder de armoede grens leven, om maar te zwijgen over 
degenen die ongewild buiten het arbeidsproces staan. 
De vraag is welke prijs er moet worden betaald voor deze groei, en hebben we in beeld waar deze prijs 
uit bestaat. 
Vraag is ook of deze prijs gelijk over Nederland en de Nederlanders, als last wordt verdeeld. 
Dat de bijdrage van Ridderkerk en haar inwoners groot is, mag blijken uit grote arealen aan bedrijven 
terreinen die al zijn gerealiseerd, met ook nog eens 96 hectare bedrijventerrein in ontwikkeling. 
Bovendien is het kloppend hart van onze nationale economie onder andere afhankelijk van de drukke 
rijkswegen A15 en A16 die, niet langs, maar door onze gemeente lopen. 
De WHO heeft onlangs nog alarm geslagen over de gevolgen van slechte lucht en geluid voor onze 
gezondheid, ingrijpen is dringend aan de orde, vanzelfsprekend samen met andere overheden. 
 
Maar het is zeker niet allemaal kommer en kwel, we wonen toch altijd nog in een gemeente met veel 
groen, met aantrekkelijke wijken met een gevarieerd woning bestand. 
 Van achterover leunen en passiviteit mag geen sprake zijn, het fenomeen van stijgende woningprijzen 
doet zich namelijk ook in Ridderkerk voelen, starters komen maar zeer moeilijk binnen in de 
overspannen huizenmarkt. 
Hoewel de huren in Ridderkerk nog niet het niveau hebben bereikt van bijvoorbeeld Rotterdam, is een 
huurwoning toch zeker wel een zeer grote post in het budget van bewoners. 
Aandacht voor de betaalbaarheid moet inzet zijn en blijven. 
Alles overziend zijn deze problemen het gevolg van schaarste op de woningmarkt, zeker in de Randstad. 
Dat Ridderkerk in moet zetten op het bouwen van woningen, om de schaarste te doorbreken, mag 
duidelijk zijn. 
Klene woningen en zelfs tiny houses, zijn een passend antwoord op het groeiende aantal eenpersoons 
huishoudens, in gevarieerde wijken waar jong en oud elkaar versterken. 
Slagvaardig ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties is onze verwachting van het nieuwe college. 
De slepende procedures rond het terrein van de jong tours en hoek lagendijk zijn nu niet direct 
voorbeelden van een voortvarende aanpak, het zou veel beter kunnen. 
 
Verkeer binnen onze gemeente verdient ook onze aandacht en zorg, sluipverkeer over de Rotterdamse 
weg en Rijksstraatweg neemt van tijd tot tijd vormen aan die de grenzen van het aanvaardbare 
overschrijden. 
Dat alertheid aan de orde moet zijn, blijkt wel uit de mededeling van verkeersminister Van 
Nieuwenhuizen, dat de filedruk alleen nog maar verder zal toenemen. 
Investeringen van de rijksoverheid in het hoofdwegennet zullen daar in elk geval op de korte termijn, 
niets aan helpen. 
Maatregelen binnen Ridderkerk, zullen niet kunnen uitblijven, al zal dat zeker geen eenvoudige opgave 
zijn.  
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Dat ouderen en allen die onze hulp nodig hebben, die hulp ook daadwerkelijk krijgen, moet onze grote 
inzet zijn. 
Hoewel de decentralisaties aan ieder zijn verkocht als een logische verbetering, is het fenomeen 
bezuiniging moeilijk te ontkennen. 
Dat betaalbaarheid een deel van alle afwegingen moet zijn, valt ook niet te ontkennen, maar 
verschraling van de zorg, onder de titel “ zelfredzaamheid “ heeft in het land toch al heel wat wrange 
vruchten afgeworpen. 
In Ridderkerk hebben we al voor 2018 en 2019 ongeveer 2.5 miljoen aan extra uitgaven gedaan om het 
ambtelijk apparaat, van waar de uitvoering wordt aangestuurd, te versterken, ondanks het feit dat 
prognoses voor de toekomst nog niet zijn gemaakt. 
Een compleet beeld voor aansturing en uitvoering, dat is waar we om vragen, regeren is immers vooruit 
zien, graag horen we van de wethouder wanner we dat beeld kunnen verwachten. 
Vooruitzien, is ook dat we rekening moeten houden met groter aantal mensen die een beroep op onze 
hulp, die hulp moet er hoe dan ook zijn. 
 
Ridderkerk heeft relatief veel ouderen waar we ons zeker nu en in de toekomst voor blijven inzetten. 
We hebben gelukkig ook de jeugd, die verwachtingsvol naar het bestuur kijkt en ook regelmatig van zich 
laat horen. 
Soms met adviezen, soms ook door deelname binnen een politieke partij, daar mogen we heel blij mee 
zijn. 
Een onderkomen voor activiteiten van de jeugd hebben we al heel lang, dat moet ook zo blijven. 
Als door ruimtelijke ontwikkelingen dit honk op de tocht komt te staan, moet er op een goede locatie 
een nieuw gebouw beschikbaar worden gesteld. 
 
In de risico paragraaf is de bar organisatie de grote koploper, is de risico score al op het hoogste niveau, 
blijkbaar kan het nog boven dit niveau uitstijgen, gezien de rode pijl omhoog. 
We vragen van het college dan ook meer dan gewone alertheid om de geschetste risico’s in te dammen. 
In onze optiek is daar meer voor nodig dan “ pappen en nathouden” als er zulke risico’s in beeld zijn past 

maar een middel “ adequate actie”. 
 
 De koopkracht van onze ouderen is het afgelopen jaar afgenomen, de pensioenen blijven achter bij de 
index, de zorg dreigt te verschralen, het is tijd om ook nog eens een duwtje in de goede richting te 
geven met gratis vervoer per RET bus. 
Het kost ons als gemeente geld, maar we besteden het aan mensen die dit land en ook de gemeente 
Ridderkerk, hebben gemaakt tot wat het is. 
 
We leven in de eeuw van het internet, waarbij allerlei bestaande structuren op de tocht staan, zoals 
onze winkels in het winkelhart. 
Het mag niet zo zijn dat we bij de eerste verschijnselen van leegstand in paniek raken, maar zeker in dit 
geval is regeren vooruitzien, een plan om leegstand zo veel als mogelijk te voorkomen moet er zijn, het 
mag ook niet lang duren, als de” loop” uit je winkelhart is verdwenen, kun je het er niet gemakkelijk 
weer in terugbrengen. 
Een plan om Ridderkerk aan te passen aan de nieuwe realiteit mag zeker niet ontbreken, in 
samenwerking met alle stakeholders moet een dergelijk plan vorm krijgen. 
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Duurzaamheid is een handelsmerk geworden waarmee bijna elk voorstel in het openbaar bestuur wordt 
gerechtvaardigd. 
In werkelijkheid gaat het om de naam van een VN rapport van de Commissie Brudtland, “ De duurame 
ontwikkeling”, het betreft een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 
vermogen van toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 
Dat hier voornamelijk wordt geduid op grondstoffen en hulpbronnen mag duidelijk zijn, geheel buiten 
beeld blijft de wereldwijde schuld die keer op keer naar record hoogtes stijgt, waarvan je kunt zeggen 
dat het een hypotheek is die we nalaten aan toekomstige generaties. 
Een duurzame ontwikkeling met financien is daarom ook, net als bij gronstoffen en hulpbronnen, 
dwingende voorwaarde. 
De keuze om heel veel geld te steken in klimaat maatregelen, waarvan de effecten zeer twijfelachtig 
zijn, kan betekenen dat klimaat adaptie, die onze voeten droog moet houden, niet meer kan worden 
betaald. 
 
Planning en Control zijn de mooie termen waarmee de bestuurlijke machinerie, greep tracht te houden 
op de wijze waarop wij als gemeente Ridderkerk ons geld uitgeven. 
In het afelopen jaar, maar ook tijdens een presentatie op 31 oktober, is gebleken dat er sprake is van 
tekortkomingen in het systeem. 
Tijdens de presentatie werd vooral benadrukt dat overschrijdingen sneller in beeld moeten worden 
gebracht. 
Wat geheel buiten beeld bleef het fenomeen discipline, het vermogen van de organisatie om binnen de 
gestelde financiele kaders te blijven, die de raad heeft gesteld. 
Wat heb je immers aan een begroting, als je er niet de financiele leidraad van maakt. 
EVR verwacht voor het komende jaar dat de kaders ook echt de kaders zijn of het nu makkelijk is of niet. 
 
De gemeente is geen beleggings instelling, toch hebben we aandelen ENECO, die via een ingewikkelde 
constructie onze zeggenschap regelen, met alle risico’s van dien. 
EVR is voorstander van het verkopen van deze aandelen, er is dan geen dividend meer, maar ook niet 
het risico dat dividend en inleg teloor gaan in turbulente markten, 
 
Gemeenschappelijke regelingen zijn soms onontkoombaar, maar EVR wil het tot een minimum 
beperken. 
Democratische legitimatie en ook enigerlei vorm van sturing, zijn soms zwakke schakels, maar meestal is 
er zelfs helemaal geen sprake van. 
Een zienswijze is het enige middel van de raad om zorg of zelfs ongenoegen kenbaar te maken, meestal 
zonder resultaat. 
Bovendien kan er ook sprake zijn van financiele overschrijdingen waar je als gemeente volledig en 
zonder limiet aan moet meebetalen. 
 
Onze integrale veiligheid moet nadrukkelijk gewaarborgd blijven, in een tijd dat de maatschappij snel en 
sterk verandert. 
Was tot voorkort was de veilige woonomgeving, het verkeer en bedrijvigheid het beeld dat we hierbij 
hadden, nu zijn zaken als ondermijning, drugs en terrorisme er nog bij gekomen, het zijn reele 
dreigingen geworden. 
Waarvan helaas drugs al bijna tot het normale straatbeeld zijn gaan behoren. 

Politiezorg al dan niet in samenwerking met burgers moet dan ook maximaal worden ingezet om dit tij 
te keren. 
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Over afval is veel gesproken, er zijn een aantal veranderingen ook doorgevoerd, maar beperkingen zoals 
diftar zijn de verkeerde richting. 
Nu een aantal gemeentes diftar hebben ingevoerd zijn illegale stortingen aan de orde van de dag. 
Veelbelovend zijn de ontwikkeligen bij nascheiding, die waarschijnlijk alle plannen weer kunnen 
doorkruisen. 
Terughoudendheid bij grote investeringen op het gebied van afval moet worden betracht, gezien de 
ontwikkelingen. 
 
 
Verschraling van het openbaar vervoer per bus is ontstaan, hoewel de oorzaak in een ander gebied ligt, 
is het toch de MRDH die mogelijkheden moet hebben dit op te lossen. 
Het karakter van deze gemeenschappelijke regeling is identiek aan andere gemeenschappelijke 
regelingen, de Ridderkerkse stem is een van de vele. 
Toch roept EVR op om met alle kracht in te zetten op verbetering, 
 
Er is binnen ridderkerk een lening voor starters, en blijvers beschikbaar, maar de verzilverlening die voor 
ouderen interessant kan zijn, die hebben we niet. 
Het is namelijk een verbeterde versie van de blijverslening, omdat gedurende de looptijd geen rente en 
aflos hoeft te worden betaald, zodat het besteedbaar inkomen niet wordt aangetast. 
Middels stimuleringsfonds volkshuisvesting ( Svn) kan deze lening worden verstrekt, er moet wel een 
verordening met gemeentelijke voorwaarden worden opgesteld. 
EVR zal in de raadsvergadering van 22 november een motie daartoe indienen. 
 
 
Terugdringen van vuurwerk is al vaak besproken, waarschijnlijk is het ook nog wel een haalbare kaart. 
Beter zou het zijn om ook iets in de plaats te stellen, zoals een water lasershow van wereldklasse, 
eventueel gecombineerd met georganiseerd vuurwerk. 
Het klinkt als een hele dure onderneming, het is met relatief lage kosten te realiseren. 
Tevens is te verwachten dat een aantal ongelukken met letsel en ook schade’s aan eigedommen, 
kunnen worden voorkomen, er is dan sprake van grote winst. 
Bovendien zet het Ridderkerk met stip,ook nog eens landelijk op de kaart, dan is er pas echt sprake van “ 
City Branding” want Ridderkerk is een sterk merk. 
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